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Уважаеми читатели,

Утвърдените неотдавна поправки в Закона за развитие на 
академичния състав и по-конкретно декретираните изисквания 
към публикациите, представяни на конкурси за кадрово израства-
не, поставят сп. „Автоматика и информатика“ в критично поло-
жение.

Списанието излиза на български език и поради това прин-
ципно не може да бъде обект на оценка от страна на международ-
ните бази данни за научни публикации (Scopus, Web of Science, 
Google Scholar). Това предизвика почти пълен отлив на свободно 
постъпващи статии към списанието, тъй като преобладаващата 
част от нашите автори са от академичните среди.

Докато в списания като „Природа“, „Наука“ и „Списание на 
БАН“, които също излизат на български език, публикуването на 
статия е все още въпрос на престиж и признание от колегията, 
при сп. „Автоматика и информатика“ това не може да бъде осно-
вен акцент. Очевидно се налага преосмисляне на редакционната 
политика на списанието. Списанието ще оцелее, само ако намери 
начините пак да бъде интересно и полезно както за своята ут-
върдена с годините читателска аудитория, така и за привличане 
на нови читатели. Нуждаем се от конструктивна дискусия. Някои 
възможни насоки са следните:

1. Да се засили образователният аспект на списанието и то 
в посока на предоставяне на информационни материали за учене 
през целия живот.

2. Списанието следва да направи стъпки за преминаване 
към нов начин за работа със студентите и младите специалисти: 
да бъде място за отговори на въпроси, на дискусии, на обмен на 
опит и материали (например софтуер), на място за отпечатване 
на първите публикации.

3. Списанието следва да откликва по-пряко на текущите об-
ществени нагласи като „Програма 2020“, „Дигитално общество“, 
„Индустрия 4.0“ и т.н. и по-конкретно с материали за иновации, 
предприемачество, връзка с бизнеса, проблеми на е-правител-
ството.

4. Трябва да намерим подходяща форма на използване на 
новия сайт на САИ, разработен на съвременно ниво от доц. Ве-
селин Акиванов, в който да се поместват разширения на публи-
куваните статии (данни, примери, формули), асинхронно да се 
публикуват коментари, въпроси и мнения по вече публикувани 
материали.

5. Редколегията трябва да възприеме нови критерии за одо-
бряване на материали без компромис с нивото им. Така например 
не следва безпринципно да се допускат до страниците на списа-
нието доклади, отхвърлени от различни конференции, провеждани 
у нас и в чужбина, без сериозно рецензиране.

6. Делът на обзорни статии, поръчани на водещи наши 
специалисти или на хора, работещи под тяхно ръководство, би 
следвало да се разшири значително.

 Списание „Автоматика и информатика“ има забележителна 
50-годишна история, каквато няма нито едно друго техническо 
списание у нас. Трябва да го запазим като един от темелите на 
Съюза по автоматика и информатика. Нека дискусията за насоки-
те за развитието му в новите уловия отрази искрената загриже-
ност на всеки от нас за запазването и укрепването му.

 Акад. д.т.н. Минчо Хаджийски
Главен редактор 
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Интелигентни съвременни системи  
за управление на технологични процеси

М. Хаджийски

1. Исторически поглед
Ако се изключат единичните изобретения от древ-

ността и средните векове в областта на автоматиката, за 
начало на автоматизацията на технологичните процеси 
(АТП) може да се счита 1788 г., когато Джеймс Уат па-
тентова своя регулатор за скорост на парната машина. 
Изобретението се оказва толкова навременно и успешно, 
че само в продължение на две десетилетия в експлоатация 
се въвеждат 50 000 такива регулатора. Това е невероятно 
голямо число за условията в индустрията преди повече от 
200 години. Регулаторът на Уат съдейства значително на 
индустриалната революция 1.0. В следващите десетилетия 
прогресът в областта на АТП е твърде бавен. Чак 80 години 
след Уат Максуел, а по-късно и други учени (Вишнеград-
ски), поставят началото на теорията на регулирането с об-
ратна връзка. За съжаление пътищата на АТП и теорията на 
управлението се разделят за много десетилетия. През 20-те 
и 30-те години на миналия век се появяват забележителни 
теоретични изследвания на Кумпфмюлер, Найквист, Николс 
и други, които поставят основата на класическата теория 
на автоматичното управление. Изглежда обаче, че инже-
нерите, работещи в областта на управлението на техноло-
гичните процеси, не са знаели за тези работи. АТП поради 
това се е развивало независимо предимно в такива компа-

нии като Ханиуел, Фоксборо, Фишер, Дау Кемикъл и други. 
Именно с усилията на тези инженери и компании в периода 
1915–1940 г. е създаден ПИД регулаторът такъв, какъвто 
го знаем сега. През следващите десетилетия обаче АТП се 
повлиява силно от бързия прогрес в техническите средства 
за управление, теорията на управлението, електрониката, 
микропроцесорната техника, изчислителната техника. Оч-
ертават се следните етапи от развитието на АТП:

І етап – Влияние на индустриалната технология
1788 г. – Джеймс Уат – скорост на парна машина.
1922 г. – Минорски – управление на кораб.
1930–1940 г. – фирмено развитие в Honeywell, 

Foxboro, Dow Chemical – химическа индустрия.

ІІ етап – Влияние на техническите средства  
за управление

1940 г. – пневмоавтоматика.
1950 г. – електронен операционен усилвател.
1960 г. – цифрова изчислителна техника.
1970 г. – микропроцесорна техника.

ІІІ етап – Влияние на теорията на управлението
1970–2000 г. – ВРС, ІВРС, АРС.
ІV етап – Влияние на съвременните информацион-

2

Историческото развитие на АТП показва, че в основата на значителното му 
развитие през последните десетилетия е интеграцията на различни функционални 
елементи от области, свързани с индустриалните технологии, теорията на управлението, 
изчислителната техника, информационните технологии, изкуствения интелект. 
Последователното развитие на процесите на интеграция и иновация могат да се 
систематизират в условна интеграционната пирамида, показана на фиг. 1.
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Фиг. 1

В приетата последователност на развитие на процеса на интеграция на системите 
за управление на технологични процеси са използвани следните означения,
систематизирани в табл. 1.

Табл. 1
Ниво Функционалност Название на английски език Означение

1 Базово управление Process Control PC

2 Съвременно управление 
на технологични процеси

Advanced Process Control APC

3 Интелигентно съвременно 
управление на процеси

Intelligent Advanced Process 
Control

IAPC

4 Индустриален интернет 
на нещата

Industrial Internet of Things IIoT

5 Съвършена индустриална 
инфраструктура

Smart Industrial Infrastructure SII

6 Съвършена индустриална 
мрежа 

Smart Industrial Network SIN

По-долу са разгледани особеностите, трендовете и перспективите за развитие на 
отделните интеграционни нива с акцент върху  APC и IAPC.

Фиг. 1
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ни технологии, изкуствения интелект
2000 г. – MPC, MIMO, NLC, NNC, NFC. 
Историческото развитие на АТП показва, че в основа-

та на значителното му развитие през последните десетиле-
тия е интеграцията на различни функционални елементи от 
области, свързани с индустриалните технологии, теорията 
на управлението, изчислителната техника, информацион-
ните технологии, изкуствения интелект. Последователното 

развитие на процесите на интеграция и иновация могат да 
се систематизират в условна интеграционната пирамида, 
показана на фиг. 1.

В приетата последователност на развитие на процеса 
на интеграция на системите за управление на технологични 
процеси са използвани следните означения, систематизи-
рани в табл. 1.
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2. Развитие на базовото регулиране 
2.1. Основни елементи и функционални  
възможности на базовото регулиране 
на процесите (ВРС)

Табл. 1

Фиг. 2

3

2. Развитие на базовото регулиране І степен
2.1. Основни елементи и функционални възможности на базовото регулиране 

на процесите (ВРС) ІІ степен
На фиг. 2 е показана обобщена схема на базово регулиране на технологичните 

процеси.

Подобрено базово регулиране IBC
Базово 

регулиране
P, PI, PID

Сензори
ИМ, РО

BC
Каскадно 

регулиране CC Регулиране по 
приоритет ORC

Регулиране с 2
степени на свобода TDC

Селекторно 
управление SC

Каскадно 
регулиране

1 PCУПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОЦЕСИ

Регулиране по 
смущение FFC

Параметрична 
адаптация GS

Регулиране на 
съотношение RC SRC

Фиг. 2

Първоначалното традиционно регулиране с Р регулатор постепенно се допълва с I и
D съставящи. Формират се Р, PI, PD, PID регулатори. С годините PI (D) регулаторите 
претърпяват съществено технологично и функционално развитие и остават и досега 
повече от 80 години в основата на индустриалната автоматика. Същевременно редица 
специални задачи за локално управление пораждат голям брой нови технически 
решения, обединени в направлението ІВРС (Improved Basic Process Control), в което се 
включват алгоритми, показани в табл. 2.

Табл. 2
№ Функционалност Название на английски език Означение
1 Каскадно регулиране Cascade Control CC
2 Регулиране по смущение Feed-Forward Control FFC
3 Параметрична адаптация Gain Scheduling GS
4 Регулиране на съотношение Ratio Control RC
5 Регулиране по приоритет Override Control ORC
6 Регулиране с 2 ст. на свобода Two deg. of Freedom Control TDC
7 Селекторно регулиране Selector Control SC
8 Алтернативно регулиране Split Range Control SRS
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включват алгоритми, показани в табл. 2.

Табл. 2
№ Функционалност Название на английски език Означение
1 Каскадно регулиране Cascade Control CC
2 Регулиране по смущение Feed-Forward Control FFC
3 Параметрична адаптация Gain Scheduling GS
4 Регулиране на съотношение Ratio Control RC
5 Регулиране по приоритет Override Control ORC
6 Регулиране с 2 ст. на свобода Two deg. of Freedom Control TDC
7 Селекторно регулиране Selector Control SC
8 Алтернативно регулиране Split Range Control SRS

На фиг. 2 е показана обобщена схема на базово 
регулиране на технологичните процеси.

Първоначалното традиционно регулиране с Р регула-
тор постепенно се допълва с I и D съставящи. Формират 
се Р, PI, PD, PID регулатори. С годините PI (D) регулатори-
те претърпяват съществено технологично и функционално 

развитие и остават и досега повече от 80 години в осно-
вата на индустриалната автоматика. Същевременно редица 
специални задачи за локално управление пораждат голям 
брой нови технически решения, обединени в направление-
то ІВРС (Improved Basic Process Control), в което се включ-
ват алгоритми, показани в табл. 2.

2.2. Съвременно състояние на управлението 
на технологичните процеси 

• По света са внедрени 5 000 000 системи от типа 
ВРС и ІВРС.

• Съотношението ВРС/ІВРС/АРС се оценява на 
100:10:1.

• 25 000–35 000 е оценката за внедрени системи за 
АРС.

• 70% от АРС е моделно предсказващо управление 
(МРС), т.е. внедрени са 18 000–25 000 системи.

• От всички останали типове АРС са внедрени по-мал-
ко от 8000 системи.

2.3. Ограничения в прилагането  
на базово регулиране

Кога не работят добре системите на базата на РІD 
регулатор 

1. При значителна промяна на операционните условия
• големи смущения;
• повреди и аварии.
2. При липса или силно зашумени измервания.
3. При многомерни и многосвързани обекти със 

сложна динамика.
4. При значителни и променящи се ограничения, осо-

бено в състоянието на обекта.
5. При силно нелинейни обекти.
6. При преходи от едно в друго стационарно състоя-

ние от различни начални условия.

Какво не могат системите на базата на РІD регу-
лиране 

1. Да разпознават възникване на сложни, непредви-
дени ситуации.

2. Да генерират алтернативни варианти за решение.
3. Да се интегрират в хибридни системи за техноло-

гично управление и техническо поддържане.
4. Да реализират многоаспектен мониторинг – на със-

тоянието на процеса, на съоръженията, на икономическите 
показатели, на качеството, на вредните емисии, на сигур-
ността.

5. Да интегрират и анализират данни от много из-
точници.

6. Да автоматизират редица рутинни действия на опе-
раторите.

7. Да осигурят ефективен човеко-машинен интерфейс.

3. Съвременни изисквания  
и предизвикателства  
пред управлението на технологични 
процеси
3.1. Какви са предизвикателствата за разви-
тие на системите за управление на техноло-
гични процеси

1. Остра конкуренция и глобализиращ се свят.
2. Наличие на нереализуем с ВС икономически, еко-

логичен, социалноориентиран и надеждностен потенциал.
3. Значително увеличаване на сложността на задачи-

те за управление.
4. Необходимост от нови операционни модели и пра-

вила за мениджмънт във връзка с глобалния пазар.
5. Новите технологични фактори като Big Data, 

Internet, IoT, изкуствен интелект, облачни технологии, ма-
шинно обучение.

3.2. Какви трудности следва да се преодолеят 

1. Непълни и неточни измервания.
2. Неопределеност и противоречивост на данните.
3. Разпознаване на сложни ситуации, далече от пре-
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обладаващите.
4. Значителни вариации в свойствата на входните су-

рови материали.
5. Липса на надеждни методи и средства за диагно-

стика.
6. Обстоятелства, свързани с реализацията (ресурси).
7. Недостатъчен опит с приложение на новите техно-

логии – Big Data, Internet, IoT. 
8. Изкуствен интелект, облачни технологии, машинно 

обучение.

4. Съвременно управление  
на технологични процеси (АРС)
4.1. Основни елементи и функции на АРС

Съвременна интегрирана система за управление на 
технологични процеси е показана на фиг. 3.

АРС интегрира всички елементи от ВРС и ІВРС, но 
включва и голям брой нови функционални модули:

• Съвременни алгоритми за управление.
• Математично моделиране.

5

6. Обстоятелства, свързани с реализацията (ресурси).
7. Недостатъчен опит с приложение на новите технологии – Big Data, Internet,
IoT.
8. Изкуствен интелект, облачни технологии, машинно обучение.

4. Съвременно управление на технологични процеси (АРС) І степен
4.1. Основни елементи и функции на АРС ІІ степен

Съвременна интегрирана система за управление на технологични процеси е 
показана на фиг. 3.

Обработка
на данни

Математично 
моделиране

Прогно-
зиране

Съвременно 
управление 

AC

Монито-
ринг

Оптими-
зация

Диагно-
стика

FDD CBM

MPC

MIMO

Adaptive C

NLC

R2R

FTC

RM

2 Съвременно управление на 
технологични процеси APC

PC

+

Фиг. 3
АРС интегрира всички елементи от ВРС и ІВРС, но включва и голям брой нови 

функционални модули:
• Съвременни алгоритми за управление.
• Математично моделиране.
• Обработка на данни.
• Оптимизация.
• Прогнозиране.
• Диагностика.
• Мониторинг.

4.2. Разширяване на функционалните възможности на АРС интегрирани АРС  
платформи IІ степен
1. Събиране на разнородни данни в реално време и връзка с Big Data.
2. Съгласуване на противоречиви данни.
3. Използване на съвременни алгоритми за:

• съвременен анализ на данни (Advanced Analytics);
• математично моделиране и поддържане на модели;
• съвременно управление (МРС, NLC, MIMO, …);
• оптимизация;

Фиг. 3

• Обработка на данни.
• Оптимизация.
• Прогнозиране.
• Диагностика.
• Мониторинг.

4.2. Разширяване на функционалните 
възможности на АРС интегрирани АРС  
платформи

1. Събиране на разнородни данни в реално време и 
връзка с Big Data.

2. Съгласуване на противоречиви данни.
3. Използване на съвременни алгоритми за: 
• съвременен анализ на данни (Advanced Analytics);

• математично моделиране и поддържане на модели;
• съвременно управление (МРС, NLC, MIMO, …);
• оптимизация;
• вземане на решения.
4. Адаптивност за справяне с преобладаващите усло-

вия и рискове.

Нови стратегии за управление на технологични 
процеси

1. Моделиране и предсказване.
2. Моделно предсказващо управление (МРС).
3. Интегриране на оптимизация с МРС.
4. Интегриране на технологично управление с диагно-

стика и техническо поддържане.
5. R2R управление.
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Фокусиране върху дейността на оператора
1. Ново поколение човеко-машинен интерфейс (НМІ).
2. Намаляване на натоварването на оператора
 • ограничаване на ръчното вмешателство;
 • анализ на оперативни данни;
 • предсказване.
3. Намаляване на фалшивите аларми.
4. Намаляване на влиянието на човешкия фактор
 • грешки от квалификация, умора, сложност;
 • неоптимални решения.

4.3. Бизнес показатели от внедряването  
на АРС

Икономическа ефективност
Bauer and Craig (2008 г.) посочват следните приори-

тети:
1. Нарастване на производителността (70% от учас-

тниците).
2. Подобряване на производителността на производ-

ството (55%).
3. Намаляване на консумацията на енергия (55%).
4. Подобряване на качеството (50%).
5. Намаляване на най-нискокачествената продукция.

Осреднени данни за очакваните ефекти от внедря-
ване на АРС

1. Нарастване на производителността – 3-10%. 
2. Намаляване на разхода на енергия – 3-8%.
3. Намаляване на разхода на материали – 3-5%.
4. Намаляване на колебанията в качеството – 20-

30%.
5. Намаляване на натоварването на операторите – 

12-30%.

Приоритети на разходите за внедряване на АРС 
(Bauer, Craig, 2008 г.)

1. Консултантска помощ (68%).
2. Разходи за софтуер (45%).
3. Разходи за вътрешни специалисти (35%).
4. Разходи за управляващ хардуер (35%).
5. Разходи за поддържане (30%).

Някои основни икономически показатели
1. Средната стойност от внедряване на отделен АРС 

проект според Canney (2010 г.) се оцинява на 450 000 
USD.

2. Средният срок за възвръщаемост на инвестициите 
според Honeywell, Bauer и Craig (2008 г.) и Canney (2010 
г.) е 3–9 месеца.

Данни от GLOBAL APC SOFTWARE MARKET 2017–
2021 г.

• Интегриране на АРС със съществуващите техноло-
гии.

• Нарастване за периода с 8%.
• Основни двигатели – намаляване на разходите, ико-

номия на време, по-добри операции, минимум на енерги-
ята.

• Ключови доставчици са:
• АВВ;
• Honeywell International;
• Schneider Electric;
• Siemens.
• Други видни доставчици са:
• Aspen Technology;
• Rockwell Automation;
• Emerson;
• General Electric;
• Yokogawa.

Приложения
3. Основни области на приложение 
• Петролна и газова индустрия.
• Химическа индустрия.
• Енергетика.
4. Основни райони на приложение
• Америка.
• АРАС – Азия – Пасифик.
• ЕМЕА – Европа, Близкия Изток и Африка. 

4.4. Какво не могат АРС системите

1. Да извличат и представят знания.
2. Да процедират със знания.
3. Да използват знания за целите на управление, ди-

агностика и прогнозиране на технологичните процеси.
4. Да подобряват поведението си на базата на обу-

чение (ML, DL, RL).
5. Да разпознават и обясняват сложни ситуации.
6. Да отговарят на въпроси и да дават препоръки за 

алтернативни решения.
7. Да имат автономно поведение в непрограмирани 

сложни ситуации.

5. Интелигентно съвременно 
управление на технологични  
процеси ІАРС

 Интелигентното съвременно управление на техноло-
гични процеси (ІАРС) е в етап на интензивно развитие, 
ползвайки постиженията на такива научни области като 
теория на управлението, изкуствен интелект, компютърна 
наука, техники и технологии, съвременна математическа 
статистика, невронауки. На фиг. 4 е показана обобщена 
схема на ІАРС.

ІАРС системите интегрират изцяло АРС, но включват и 
редица елементи с качествено нова функционалност:

1. Извличане, представяне и използване на знание 
в различни форми

• Бази знания от различен тип.
• Експертни системи.
• Статични и динамични онтологии.
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• Прецеденти (СВR).
2. Модули с елементи на интелигентност
• Невронни мрежи от различен тип.
• Системи, основаващи се на размита логика.
• Генетични алгоритми.

3. Съвременни методи за оптимизация
• Биоинспирирани методи (PSO, ACO).
• Симулирано отгряване.
• Адаптивно динамично програмиране (ADP).

8

• Симулирано отгряване.
• Адаптивно динамично програмиране (ADP).

NN–BC

FL–BC

NF–C

M–BFC

Rule–BNC

ML–BC

DL–BC

ADP–BC

Обучение

Знание

Мравки ACO

ADP

Рояци SO

Машинно ML

Дълбочинно DL

Експертни с-ми ES

Прецеденти CBR

Онтологии O

Съвременни методи
за оптимизация

Симулирано 
отвръщане SA

Развиващи
се системи

Интелигентно 
управление

IC

ES

3
Интелигентно съвременно 

управление на технологични 
птроцеси IAPC

APC

+

Фиг. 4
4. Методи на обучение

• Машинно обучение (ML).
• Дълбочинно обучение (DL).
• Поощрително обучение (RL).

5. Интелигентно управление
• Методи, основаващи се на интелигентни техники

– NNС;
– FLС;
– NFС.

• Методи, базирани на обучение
– MLBC;
– DLBC;
– ADPBC.

• Методи, основаващи се на правила
– RBC;
– RBNC;
– Event Based Control (EBC).

Фиг. 4

4. Методи на обучение
• Машинно обучение (ML).
• Дълбочинно обучение (DL).
• Поощрително обучение (RL).
5. Интелигентно управление
• Методи, основаващи се на интелигентни техники

– NNС;
– FLС;
– NFС.

• Методи, базирани на обучение
– MLBC;
– DLBC;
– ADPBC. 

• Методи, основаващи се на правила
– RBC;
– RBNC;
– Event Based Control (EBC).

6. Изследвания за използване на АРС 
и ІАРС в индустрията

През последното десетилетие в ръководената от мен 
научна група бяха извършени редица изследвания за осо-
беностите на приложение на АРС и ІАРС в различни техно-
логични обекти:

• Конвертор в медодобивното производство.
• Мелнична система на енергиен парогенератор.
• Пелетна преса в произвоството на пелети.
• Автоклав за термична обработка на дървесен ма-

териал.
Теоретичните и приложни изследвания имат следната 

насоченост:
1. Разработване на нови математични модели за 

различни класове технологични обекти: аналитични, регре-
сионни, невронни, размити.

10

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

10

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7
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Фиг. 5

Фиг. 6

2. Моделнобазирани изследвания в следните направ-
ления:

• Използване на косвени измервания за интелигентен 
софтсенсинг.

• Моделно предсказващо управление.
• Прогнозиране на процесите за деградация в техно-

логични обекти.
3. Използване на архивни данни и експертен опит за 

събиране, представяне и използване на знания под фор-
мата на онтологии, логически правила и метод на преце-
дентите.

4. Развитие на процесите на интеграция в сложни 
технологични системи:

• Интегриране на технологично управление и техни-
ческо поддържане на съоръженията.

• Интегриране на процедурите на оптимизация и мо-
делно предсказващо управление.

• Развитие на процедури за интегриране на различни 
интелигентни техники 

O – FL, O-NN,O- FL – NN, O – CBR, CBR – RBR
5. Разработване на нови стратегии за управление:

• Координирано технологично и поддържащо упра-
вление.

• Ситуационно RBC и CBR управление.
• Йерархично интелигентно каскадно управление.
• R2R управление на базата на CBR.
Като примери се разглеждат две от изследваните сис-

теми.

6.1. Управление на конвертор в медодобивно-
то производство

Технологичната схема на Пеирс-Смит (PSC) конвертор 
е показана на фиг. 5. Основна особеност на PSC е значи-
телната деградация на обекта вследствие на химико-тер-
мичната корозия (фиг. 6). Предложената интелигентна ин-
тегрирана система на управление е показана на фиг. 7. В 
нея са включени следните интелигентни функционални бло-
кове: MM, CB, CBR, RB, RBC, интегрирани с каскадно MPC. 
На фиг. 8 е показана оптималната стратегия за изключване 
на износени въздушни фурми по хода на кампанията.

10

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7

10

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7
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Фиг. 8

6.2. Управление на автоклав за термична 
обработка на дървесен материал 

Технологичната схема на автоклава е показана на 
фиг. 9. На базата на предварително разработен и вери-
фициран математичен модел на процеса на нестационарен 
топло- и масообмен в автоклава от проф. Ненчо Делийски 
беше създадена библиотека от нестационарни процеси на 
нагряване и кондициониране при различни параметри. Два 
примера са показани на фиг. 10.

Основен проблем за моделнобазираното управление 
на автоклава е неопределеността на модела, дължаща се 

на пряката неизмеримост на технологичните параметри на 
дървесния материал при зареждането, които имат стохас-
тичен характер (фиг. 11).

Фиг. 9

Разработена беше интелигентна моделнобазирана 
система за оценка на вектора на входните параметри на 
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7. Тенденции за бъдещо развитие на системите за ителигентно съвременно 
управление на технологични обекти І степен
7.1. Индустриален интернет на нещата (IIoT) ІІ степен

Според някои автори интегрирането на IAPC с интернет, Big Data Processing, Cyber
Security, пълен мониторинг и съвременно предсказване, както това е показано на
фиг. 15, реализира индустриален интернет на нещата (IIoT).
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7. Тенденции за бъдещо развитие 
на системите за ителигентно 
съвременно управление 
на технологични обекти

7.1. Индустриален интернет на нещата (IIoT)

Според някои автори интегрирането на IAPC с интер-
нет, Big Data Processing, Cyber Security, пълен мониторинг 
и съвременно предсказване, както това е показано на фиг. 
15, реализира индустриален интернет на нещата (IIoT).

Фиг. 15

7.2. Съвършена индустриална 
инфраструктура (SII)

Счита се, че по-нататъшното интегриране на IIoT с 
облачните изчисления и Big Data Analytics ще представлява 
съвършената индустриална инфраструктура (SII) на бъдеще-
то, както това е показано на фиг. 16.

Фиг. 16

7.3. Съвършена индустриална мрежа

Стремителният ход на съвременната глобализация по-
казва, че в недалечно бъдеще технологичните процеси на 
териториално разпръснати индустриални единици ще бъ-
дат интегрирани и управлявани в съвършени индустриални 
мрежи (SIN), както това е показано на фиг. 17.

Фиг. 17

8. Заключение
Включването на елементи с компютърна интелигент-

ност, които да се интегрират както с базовите и съвре-
менните системи за управление на технологични проце-
си, така и с доминиращите сега технологии като Big Data 
Processing, Big Data Analytics, IoT, Cloud Computing, Machine 
Learning, Knowledge Processing, e тенденция, за която може 
да се очаква с голяма вероятност, че ще осигури устойчиво 
развитие на индустриалната информатика в бъдеще.
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София 
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Портативен импедансен анализатор  
на базата на импедансен  
конвертор AD5933

Я. Раянов, Т. Ненов

Увод
Импедансната спектроскопия е метод, широко използ-

ван за изследване на различни вещества. Той се използва 
за електрохимически анализ, биоелектрически анализ, сле-
дене на корозията на материали, биомедицински сензори 
[1,2], оценка на параметрите на различни течности и други. 
В [2] са представени резултати от импедансни изследва-
ния на фалшификация на натурално мляко със синтетично 
мляко. Определяне на съответствието между маслеността 
в млякото и проводимостта и капацитета му е направено 
в [3]. В [4] е показана възможността за класификация на 
различни смеси от сладолед чрез импедансни измервания. 
Нов тип импедансен сензор за откриване на фалшифика-
ции в млякото се предлага в [5-7]. В [8] са представени 
изследвания на корелацията между проводимост, темпера-
тура и състав на млякото (включително протеин, лактоза и 
мазнини) в процеса на производството на мляко на прах. 
В [9] е представена реализирана схема за измерване на 
импеданс и следене за състояние на мастит при кравите. 

Това поражда необходимостта от разработване на 
портативен импедансен анализатор, който да позволява 
свързване с персонален компютър (PC), мобилност при ра-
бота, ускорен метод за извършване на импедансни измер-
вания, лесно и удобно запазване на данните от измерване-
то, които впоследствие да могат да се анализират, удобна 
и лесна работа при измервания.

В статията е представено разработването на импе-
дансен анализатор за изследване на параметрите на раз-
лични вещества на базата на микроконтролер и импедан-
сен конвертор AD5933.

Структурна схема на импедансния 
анализатор

Импедансният анализатор е изграден като микрокон-
тролерен модул с периферия за измерване, комуникация 
и съхранение на данни. Той е реализиран от два основни 
блокa:

• Цифров блок, включващ микроконтролер, конектор 
за включване на графичен дисплей и сензорна кла-
виатура, микро SD карта, EEPROM памет, RTC и ко-
муникационни интерфейси USB и RS485. 

• Аналогов измервателен блок, реализиран с импедан-
сен конвертор AD5933 на фирмата Analog Devices, 

аналогови мултиплексори за определяне на обхвата 
на измервания импеданс и калибриране, буферни 
усилватели, усилвател за измерване на температура 
чрез сензор KTY-82 и усилвател за измерване на pH. 
На фиг. 1 е показана структурната схема на разра-

ботения импедансен анализатор. Микроконтролерът е не-
обходимо да разполага с достатъчно изчислителни ресурси 
и възможности за комуникация. Избрана е 32-битовата 
процесорна платформа Cortex-M4 на STMicroelectronics 
STM32F407VGT [10]. По-важните особености на микро-
контролер STM32F407VE са: процесорно ядро ARM 32-bit 
Cortex-M4 CPU с FPU, ART Accelerator; тактова честота до 
168 MHz, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz; DSP инструкции, 
устройство за защита на паметта; 1 MB програмна памет; 
192+4 KB SRAM; гъвкав статичен контролер на паметта; 
3×12-bit, 2.4 MSPS A/D конвертора; 2×12-bit D/A конвер-
тора; до 15 комуникационни интерфейса – USART, SPI, I2S, 
CAN, LIN, IrDA, SDIO; разширени възможности за комуника-
ция – USB, Ethernet MAC; RTC с висока точност, хардуерен 
календар. Като памет за данни е заложено използването 
на микро SD карта, тъй като тя предлага голям обем енер-
гонезависима памет с висока скорост на работа. Това е 
един от съвременните и икономични варианти за памет. 
За завършен вариант на модул за събиране и обработка 
на данни е удачно решение с RTC. В случая се използва 
вграденият RTC блок в микроконтролера STM32F407VGT с 
външна Li 3V батерия. Допълнително е вградена и EEPROM 
памет 24LC64 за съхраняване на параметри и настройки 
на импедансния анализатор. На платката е разположен и 
съединител за включване на допълнителни разширения по 
паралелна и SPI шини за комуникация. Към него за бъде-
щи подобрения е предвидено да се включи графичен TFT 
дисплей и сензорна клавиатура, с което модулът ще може 
да се ползва като самостоятелен уред за измерване. Зало-
жено е използването на USB за комуникация с персонален 
компютър, а за работа в система за контрол и събиране 
на данни – RS485 буфер. За захранване на платката може 
да се използва стандартен DC адаптер или USB конекторът.

Втората част от импедансния анализатор е аналого-
вият измервателен блок. Основният елемент, който се из-
ползва за реализацията му, е интегралната схема на Analog 
Devices AD5933 [11]. Тя е прецизен импедансен конвертор, 
комбиниращ вграден честотен генератор, 1 MSPS, 12-битов 
аналогово-цифров преобразовател (АЦП) и цифров сигна-
лен модул. Честотният генератор позволява измерването 
на импеданса да се извърши със сигнал с определени ха-
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рактеристики и честоти. Обратният сигнал от изследвания 
импеданс се преобразува от вградения АЦП и се обработва 
от цифровия сигнален модул с дискретна Фурие трансфор-
мация. Алгоритъмът на преобразуване генерира реална (R) 
и имагинерна (I) част за всяка изходна честота. Веднъж 

калибриран от измерените стойности на входния сигнал 
за всяка честота, импедансният конвертор изчислява им-
педанса и фазовия ъгъл. Това се извършва в импедансния 
конвертор, като се използват регистри за реална и имаги-
нерна стойност. 

Основните характеристики на AD5933 са: програмиру-
емо изходно напрежение peak-to-peak с максимална често-
та 100 kHz; програмируем честотен диапазон на изходния 
сигнал по I2C шина; резолюция на програмируемия изходен 
сигнал по честота – 0.1 Hz; измерване на импеданс в об-
хвата 1 kΩ–10 MΩ; възможност за измерване на импеданс 
от 100 Ω до 1 kΩ с допълнителна верига; вътрешен тем-
пературен сензор; възможност за измерване на фазова 
разлика.

За разширяване на измервателните обхвати на 
AD5933 се използват прецизни буферни усилватели и ана-
логови мултиплексори. Те позволяват автоматизиране на 
процеса на калибриране, настройка и измерване с импе-
дансния анализатор.

В импедансния анализатор са включени допълнително 
входни усилватели за измерване на температура и pH на 
течни среди. Точността на измерване и диапазонът на из-
мерваните величини зависят както от характеристиките на 
импедансния конвертор AD5933, така и от реализираното 
схемно решение. 

Управлението на импедансния конвертор се осъщест-
вява по I2C шина, а тактовият сигнал MCO към него се 
генерира от микроконтролера. За постигане на по-голяма 
шумоустойчивост захранването на измервателната част е 
разделено от захранването на цифровата част с филтри. 
Използван е прецизен шунтов регулатор с точност ±0.1% 
за генериране на високостабилно захранващо напрежение, 
което се подава като опорно напрежение на импедансния 
конвертор.

За буфериране на изходния сигнал се използва пре-

цизeн операционен усилвател AD8605, който е с голям 
изходен ток и така позволява да се измерва импеданс 
до 1 Ω. Входната верига за буферния усилвател отделя 
постояннотоковата съставяща в изходния сигнал на син-
тезатора и осигурява еднакви условия за измерване при 
задаване на различни изходни амплитуди. Това се налага 
от особеността на импедансния конвертор при задаване на 
амплитуда на изходния сигнал да се променя и неговата 
постоянотокова съставяща.

Реализираната схема позволява измерване на импе-
данса с последователна или паралелна еквивалентна схема. 
Типът на еквивалентната схема на преобразуване се задава 
с превключване на аналогов мултиплексор 74LVC1G3157. 
Веригата за измерване с паралелно преобразуване на им-
педанса включва инструменталeн усилвател с цифрово за-
даване на усилването AD8231. Той буферира и усилва из-
мереното диференциално напрежение върху импедансния 
сензор. Веригата за измерване с преобразовател ток-на-
прежение включва прецизен усилвател AD8605, аналогов 
мултиплексор ADG708 и резисторна матрица с точни резис-
тори. За автоматизиране на процеса на калибриране и из-
мерване е включен аналогов мултиплексор ADG708. С него 
се превключват стандартно зададени стойности от резис-
торна матрица или сензора за импеданс. Едни от важните 
параметри, които влияят на точността на измерването, са 
параметрите на аналоговия мултиплексор: съпротивление 
на отпушен канал, промяна на съпротивлението на отпу-
шения канал в зависимост от амплитудата на сигнала. За 
AD708 съпротивлението на отпушения канал е максимално 
3 Ω и максималното му изменение е 0.75 Ω. Това позво-

Фиг. 1. Структурна схема на разработения импедансен анализатор
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лява с точност от 1% да се измерва импеданс с минимал-
ни стойности 100 Ω. Друг важен параметър, определящ 
максималния измерван импеданс, са токовете на утечка от 
използваните операционни усилватели и на аналоговия му-
лтиплексор. В съответствие с документацията за AD8605 те 
са около 1 pA, за AD8231 са максимално 500 pA и за му-
лтиплексора ADG708 са максимално 100 pA. В тази схемна 
реализация най-голямо влияние за максималния импеданс, 
който може да се измерва с модула, ще оказва AD8231. За 
постигане на точност от 1% е необходимо максималният 
измерван импеданс да не надхвърля 100 МΩ. 

Усилвателите на сензорите за температура и pH са 
реализирани с прецизни операционни усилватели, включе-
ни като диференциални усилватели. Изходните им сигнали 
постъпват на аналогови входове от микроконтролера за 
измерване с вградения аналогово-цифров преобразовател. 

На фиг. 2 е показан разработеният импедансен ана-
лизатор.

Фиг. 2. Импедансен анализатор на базата на микроконтролер 
STM32F407VGT и импедансен конвертор AD5933

Максималната грешка при измерване с разработения 
импедансен анализатор в честотния диапазон от 3 kHz до 
100 kHz е 1% при измерване на импеданс и 8.5% при 
измерване на фазовия ъгъл. Тази грешка е сравнима с ре-
ализации на импедансни анализатори чрез импедансния 
конвертор AD5933 [12]. В сравнение с други подобни ре-
шения, базирани на AD5933 [12, 13], разработеният импе-
дансен анализатор се характеризира с това, че е отстранен 
недостатъкът на импедансния конвертор AD5933 относно 
необходимостта от отделно калибриране, превключване и 
разширение на обхватите за измервания импеданс

Програмно осигуряване
Първоначалната реализация за управление на им-

педансния анализатор включва комуникация през USB, 
комуникация по I2C шина към EEPROM и импедансния 
конвертор, управление на тактовата честота към AD5933, 
управление на цифровите сигнали към аналоговите мул-
типлексори, задаване на коефиценти на усилване и из-
мерване на температура със сензора KTY-82, свързан към 
аналогов вход на микроконтролера. Основната функция е 
комуникация към персонален компютър и управление на 

импедансния конвертор. На фиг. 3 е показан алгоритъм за 
инициализация и стартиране на цикъл за измерване. 

Фиг. 3. Алгоритъм за управление на импедансен конвертор 
AD5933 през I2C шина

Разработено е и програмно осигуряване за персона-
лен компютър за управление на импедансния анализатор. 
Връзката с модула се осъществява през USB чрез вирту-
ален сериен комуникационен порт. На фиг. 4 е показан 
интерфейсът на програмата за управление на импедансните 
измервания. Реализирани са следните полета: 

– настройка на сериен порт за комуникация;
– параметри и настройки за измерване;
– настройки за калибрация;
– избиране на файл за запис на данни;

115

превключват стандартно зададени стойности от 
резисторна матрица или сензора за импеданс. Едни от 
важните параметри, които влияят на точността на 
измерването, са параметрите на аналоговия мултиплексор: 
съпротивление на отпушен канал, промяна на 
съпротивлението на отпушения канал в зависимост от 
амплитудата на сигнала. За AD708 съпротивлението на 
отпушения канал е максимално 3 Ω и максималното му 
изменение е 0.75 Ω. Това позволява с точност от 1% да се 
измерва импеданс с минимални стойности 100 Ω. Друг 
важен параметър, определящ максималния измерван 
импеданс, са токовете на утечка от използваните 
операционни усилватели и на аналоговия мултиплексор. В 
съответствие с документацията за AD8605 те са около 1
pA, за AD8231 са максимално 500 pA и за мултиплексора 
ADG708 са максимално 100 pA. В тази схемна реализация 
най-голямо влияние за максималния импеданс, който 
може да се измерва с модула, ще оказва AD8231. За 
постигане на точност от 1% е необходимо максималният 
измерван импеданс да не надхвърля 100 МΩ.

Усилвателите на сензорите за температура и pH са 
реализирани с прецизни операционни усилватели, 
включени като диференциални усилватели. Изходните им 
сигнали постъпват на аналогови входове от 
микроконтролера за измерване с вградения аналогово-
цифров преобразовател. 

На фиг. 2 е показан разработеният импедансен 
анализатор.

Фиг. 2. Импедансен анализатор на базата 
на микроконтролер STM32F407VGT и импедансен 

конвертор AD5933

Максималната грешка при измерване с разработения 
импедансен анализатор в честотния диапазон от 3 kHz до 
100 kHz е 1% при измерване на импеданс и 8.5% при 
измерване на фазовия ъгъл. Тази грешка е сравнима с 
реализации на импедансни анализатори чрез импедансния 
конвертор AD5933 [12]. В сравнение с други подобни 
решения, базирани на AD5933 [12, 13], разработеният 
импедансен анализатор се характеризира с това, че е 
отстранен недостатъкът на импедансния конвертор 
AD5933 относно необходимостта от отделно калибриране, 
превключване и разширение на обхватите за измервания 
импеданс

Програмно осигуряване

Първоначалната реализация за управление на 
импедансния анализатор включва комуникация през USB,
комуникация по I2C шина към EEPROM и импедансния 
конвертор, управление на тактовата честота към AD5933,
управление на цифровите сигнали към аналоговите 
мултиплексори, задаване на коефиценти на усилване и 
измерване на температура със сензора KTY-82, свързан
към аналогов вход на микроконтролера. Основната 

функция е комуникация към персонален компютър и 
управление на импедансния конвертор. На фиг. 3 е 
показан  алгоритъм за инициализация и стартиране на 
цикъл за измерване. 

Начало

Програмиране параметрите за измервани 
честоти

Установяване на AD5933 в режим с 
намалена консумация

Команда за инициализация на начална 
честота в контролен регистър

Закъснение за установяване на изходен 
сигнал

Команда за старт на честотното измервне 
в контролен регистър

Завършено DFT
преобразуване?

Изчитане на регистри с измерена реална 
и имагинерна стойност

Програмиране следваща честота за 
измерване

Край на честотен 
диапазон?

Установяване на AD5933 в режим с 
намалена консумация

Старт на ново 
измерване?

Ресет команда в контролен регистър

Да

Не

Да

Не

Да

Не

Фиг. 3. Алгоритъм за управление на импедансен 
конвертор AD5933 през I2C шина

        Разработено е и програмно осигуряване за 
персонален компютър за управление на импедансния 
анализатор. Връзката с модула се осъществява през USB
чрез виртуален сериен комуникационен порт. На фиг. 4 е 
показан интерфейсът на програмата за управление на 
импедансните измервания. Реализирани са следните 
полета: 

– настройка на сериен порт за комуникация;
– параметри и настройки за измерване;
– настройки за калибрация;
– избиране на файл за запис на данни;
– старт на калибрация и на измерване;
– представяне на измерения импеданс в графичен вид;
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– старт на калибрация и на измерване;
– представяне на измерения импеданс в графичен 

вид;
– представяне на измерения фазов ъгъл в графичен 

вид.

Фиг. 4. Програма за управление на импедансния анализатор

В настройките за измерване могат да се избират: 
– честота на измерване от 1 Hz до 100 kHz;
– брой на измерените стъпки до 65 535;
– изходна амплитуда на сигнала с размах 2Vp-p, 1Vp-

p, 0.4Vp-p или 0.2Vp-p;
– коефицент на усилване;
– паралелно или последователно преобразуване;
– стойности на резистори в обратната връзка;
– брой стъпки за осредняване при калибриране.
В полето за калибрация се избира метод за калибра-

ция и еталонна стойност за калибрация. Измерените стой-
ности за амплитудата и фазовата разлика за съответната 
честота се записват във файл с възможност да се отварят 
от продукта Microsoft Excel и могат да се анализират до-
пълнително. Последователността за работа при импедансни 
измервания е следната: включване на импедансния анали-
затор към USB на PC; включване на сензора за импедансни 
измервания; настройка на серийния порт за комуникация 
от програмата; настройка на параметрите за измерване; 
избиране на метод на преобразуване; избиране на еталон-
на стойност за калибриране; избиране/създаване на файл 
за запис на измерваните резултати; старт на калибрация; 
инициализация на измерването; старт на измерване.

Заключение
Импедансният анализатор е реализиран и изпълнява 

зададените параметри за измерване на импеданс в гра-
ниците 100 Ω ≤ |Zx|≤ 100 МΩ в честотен диапазон на 
измерване от 1 Hz до 100 kHz. Предимствата на реализи-
рания импедансен анализатор са: ниска консумация, което 
позволява захранване през USB от персонален компютър; 
ускорен метод за извършване на импедансни измервания; 
лесно и удобно запазване на данните от измерването, кои-
то впоследствие могат да се анализират; удобна и лесна 
работа при измервания. В схемното решение се избягват 
недостатъците на използваната интегрална схема AD5933 
– нуждата от отделна манипулация за калибриране, прев-

ключване и разширение на обхватите за измервания им-
педанс.

Предвижда се бъдещо развитие на модула с възмож-
ност за управление на TFT LCD дисплей, запис на данни в 
микро SD карта, работа в автономен режим без непосред-
ствена връзка към персонален компютър.
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Анализ на хърст експонентата 
при кардиологични данни 
посредством уейвлет теория

Г. Георгиева-Цанева

Увод
Фракталните свойства на времевите серии се изслед-

ват посредством определяне на експонентата на Хърст чрез 
различни статистически методи: R/S (Rescaled Adjusted 
Range Statistics) метод, индекс на дисперсията (Index of 
Dispersion for Counts), ANOVA (Variance-time Plot or Analysis 
of Variance) метод, уейвлет базиран метод, метод на перио-
дограма, метод на Whittle и други [1]. 

Електрокардиограмата (ЕКГ) е често прилаган метод 
за изследване на биоелектричната активност на сърцето. 
Изменението във времето на интервалите между отделните 
удари на сърцето е динамично, нестационарно и е известно 
като вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ). 

В научната литература изследователите анализират 
вариабилността на сърдечната честота, определяйки сте-
пента на фракталност посредством експонентата на Хърст, 
използвайки статистическия R/S метод [2,5,6,7].

Целите на тази статия са:
1. Алгоритмизация, програмна реализация и анализ 

на уейвлет базиран статистически метод за определяне на 
експонентата на Хърст при кардиологични данни. 

2. Изследване на уейвлет базирания статистически 
метод относно точността на определяне на експонентата 
на Хърст при използването на уейвлет базис на Хаар и 
уейвлет базиси на Добеши с различен брой коефициенти.

3. Сравнение на получените резултати от приложе-
нието на два статистически метода: R/S метод и уейвлет 
базиран метод.

4. Тестване на алгоритмите върху реални холтерни 
кардиологични данни.

5. Сравнителен анализ на изследвания параметър при 
здрави и болни индивиди.

Определяне на експонентата на Хърст 
с R/S статистически метод

Статистическият R/S метод е създаден от Хърст през 
1951 г. и е един от най-популярните методи за оценка на 
фракталните свойства на времевите серии. 

Същност на метода, приложен към кардиологич-
ни данни. Разглежда се кардиологична последователност 
с дължина N. Времевата серия е съставена от последо-
вателни RR интервали, определени от върховете R на 
електрокардиограмата [3]. Намира се средната стойност 

и дисперсията на кардиологичната серия. Определя се от-
ношението между размаха R(n) и стандартното отклонение 
S(n): R(n)/S(n), където [8]:

• R(n) дава разликите между максималната и минимал-
ната стойност на сумата от отклонението от средната 
аритметична стойност на данните за сегмент от вре-
мевата серия с дължина n точки.

• S(n) е стандартно отклонение, определя се от ква-
дратния корен на дисперсията на серията [9].
Изследователят Хърст е открил експериментално, че 

за редица времеви серии е в сила отношението [10].

където Н е експонента на Хърст.
 Хърст експонентата може да бъде оценена посред-

ством наклона на регресионната линия при изчертаване на 
графичната зависимост на Log(E[R(n)/S(n)]) от Log(n) [11]: 

където:
β̂ 1– наклон на регресионната линия;
Ĥ – определена стойност на експонентата на Хърст.

Фиг. 1. Оценка на експонентата на Хърст 
чрез R/S статистически метод

Анализ на метода. R/S методът за изчисляване на 
експонентата на Хърст е приложен върху симулационно 
моделирани кратковременни ВСЧ данни [4] с дължина 
512 RR интервала. Хърст експонентата е определена като 
осреднена стойност на експонентите на Хърст, получени 
при симулирането на 12 ВСЧ серии. Изследванията са из-
вършени за няколко различни стойности на експонентата 
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стойност на експонентите на Хърст, получени при 
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Фракталните свойства на времевите серии 
се изследват посредством определяне на 
експонентата на Хърст  чрез различни 
статистически методи: R/S (Rescaled Adjusted 
Range Statistics) метод, индекс на дисперсията 
(Index of Dispersion for Counts), ANOVA (Variance-
time Plot or Analysis of Variance) метод, уейвлет 
базиран метод, метод на периодограма, метод на 
Whittle и други [1]. 

Електрокардиограмата (ЕКГ) е често 
прилаган  метод за изследване на биоелектричната 
активност на сърцето. Изменението във времето 
на интервалите между отделните удари на сърцето
е динамично, нестационарно и е известно  като 
вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ).

В научната литература изследователите 
анализират вариабилността на сърдечната честота, 
определяйки степента на фракталност 
посредством експонентата на Хърст, използвайки 
статистическия R/S метод [2,5,6,7].

Целите на тази статия са:
1. Алгоритмизация, програмна реализация и 

анализ на уейвлет базиран статистически 
метод за определяне на експонентата на 
Хърст при кардиологични данни.

2. Изследване на уейвлет базирания 
статистически метод относно точността на 
определяне на експонентата на Хърст при 
използването на уейвлет базис на Хаар и 
уейвлет базиси на Добеши с различен брой 
коефициенти.

3. Сравнение на получените резултати от 
приложението на два статистически метода: 
R/S метод и уейвлет базиран  метод.

4. Тестване на алгоритмите върху реални  
холтерни кардиологични данни.

5. Сравнителен анализ на изследвания параметър 
при здрави и болни индивиди.

Определяне на експонентата на Хърст с R/S  
статистически метод Подзаглавие І степен

Статистическият R/S метод е създаден от 
Хърст през 1951 г. и е един от най-популярните 

методи за оценка на фракталните свойства на 
времевите серии. 

Същност на метода, приложен към 
кардиологични данни. Разглежда се 
кардиологична последователност с дължина  N.
Времевата серия е съставена от последователни
RR интервали, определени от върховете R на 
електрокардиограмата [3]. Намира се  средната 
стойност и дисперсията на кардиологичната 
серия. Определя се отношението между размаха 
R(n) и стандартното отклонение S(n): 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛𝑛𝑛)/𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑛𝑛𝑛𝑛),
където [8]:
 R(n) дава разликите между максималната и 

минималната стойност на сумата от 
отклонението от средната аритметична 
стойност на данните за сегмент от времевата 
серия с дължина n точки.

 S(n) е стандартно отклонение, определя се от 
квадратния корен на дисперсията на серията
[9].
Изследователят Хърст е открил 

експериментално, че за редица времеви серии е в 
сила отношението [10]

,                             (1)
където Н е експонента на Хърст.

Хърст експонентата може да бъде оценена 
посредством наклона на регресионната линия при 
изчертаване на графичната зависимост на 
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝐸𝐸𝐸𝐸[𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑛𝑛𝑛𝑛)/𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑛𝑛𝑛𝑛)]) от 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑛𝑛𝑛𝑛) [11]: 

,                                      (2)
където:
�̂�𝛽𝛽𝛽1 – наклон на регресионната линия;

– определена стойност на експонентата на 
Хърст.

Анализ на метода. R/S методът за 
изчисляване на експонентата на Хърст е приложен 
върху симулационно моделирани кратковременни 
ВСЧ данни [4] с дължина 512 RR интервала.  
Хърст експонентата е определена като осреднена 
стойност на експонентите на Хърст, получени при 
симулирането на 12 ВСЧ серии. Изследванията са 
извършени за няколко  различни стойности на 
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на Хърст (H = 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9). При изпълнението на 
алгоритъма на този метод изследваната времева серия се 
разделя на сегменти (блокове) – dwin. Реализираният про-
грамен алгоритъм използва минимална дължина на блока 
от осем интервала. 

На фиг. 1 са показани графичните зависимости на 
Log(R/S) от Log(dwin) за пет различни стойности на Н, като 
са начертани и съответните регресионни прави. Получените 
графични зависимости имат линеен характер.

Регресионните коефициенти β̂0 и β̂1 са определени по 
метода на най-малките квадрати и са показани в табл. 1.

Табл. 1. Регресионни коефициенти при R/S метода

В табл. 2 са показани относителните грешки при 
определяне на стойността на експонентата на Хърст при 
различни входни стойности на изследвания параметър. 
При използване на R/S статистически метод се наблю-
дава нарастване на относителната грешка с повишаване 
на входните стойности на Н. При Н=0.9 тя достига 3.82%. 
Получените резултати показват една приемлива стойност 
на грешката при определяне на експонентата на Хърст.

Табл. 2. Относителни грешки при R/S метод

Приложение на уейвлет базиран 
статистически метод за определяне
на експонентата на Хърст

При уейвлет трансформация върху входна времева 
последователност квадратът на получените уейвлет кое-
фициенти измерва количеството енергия в анализираната 
серия. Уейвлет методът дава възможност за определяне на 
експонентата на Хърст посредством спектрална оценка на 

енергията в нивата на декомпозиция на анализираната вре-
мева серия. Тази оценка може да се даде чрез определяне 
на средната стойност на детайлните коефициенти за дадено 
ниво на декомпозиция. Детайлните уейвлет коефициенти dk 

(i,j) се получават след прилагането на дискретна уейвлет 
трансформация [12]

където: 
n – общият брой на кардиоинтервалите в анализира-

ната ВСЧ серия;
k – нивото на декомпозиция на ортогоналното 

дискретно преобразуване;
ni – броят на уейвлет коефициентите за дадено деком-

позиционно ниво в интервала [i,j],(ni=2
-i n). 

След прилагане на уейвлет трансформация върху из-
следваната времева серия е налице отношението [13]: 

където sk е времеви мащаб на ниво k на декомпо-
зиция. 

От дадената зависимост следва, че стойността на кое-
фициента на наклона на правата линия на зависимостта на 
Wk от sk в логаритмичен мащаб, дава оценка на величината 
2Н+1. Оттук за оценката на експонентата Н се получава

За определяне на експонентата на Хърст е използван 
линеен регресионен модел. За независима променлива е 
избрано декомпозиционното ниво в интервала [i,j], зави-
симата променлива е Log(WK). При стойности на експонен-
тата на Хърст в интервала [0.5, 1] получената зависимост 
между двете променливи е линейна.

Алгоритъм за определяне на експонентата на Хърст 
чрез уейвлет анализ:

1. Избор на ортогонален уейвлет алгоритъм за тран-
сформация на изследваната ВСЧ серия.

2. Осъществяване на дискретна уейвлет трансформа-
ция на входната ВСЧ серия.

3. Определяне на Wk по формула (3).
4. Намиране на регресионното уравнение на зави-

симостта между изследваните променливи и определяне 
наклона β̂1 на регресионната линия.

5. Изчисляване на експонентата на Хърст по фор-
мула (5).

Анализ на уейвлет базирания метод. Анализът на 
уейвлет базирания статистически метод е направен относ-
но точното определяне на експонентата на Хърст за ВСЧ 
данни. За определянето на Н с този метод е необходимо да 
се изпълни дискретна уейвлет трансформация спрямо из-
следваните данни. За целта трябва да се приложи уейвлет 
алгоритъм и да се зададат стойности за скалата (i1, i2).

експонентата на Хърст (H = 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9). 
При изпълнението на  алгоритъма на този метод
изследваната времева серия се разделя на 
сегменти (блокове) –
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤.      Реализираният програмен алгоритъм 
използва минимална дължина на блока от осем
интервала.

На фиг. 1 са показани графичните
зависимости на 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑆𝑆𝑆𝑆) от 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) за пет
различни стойности на Н, като са начертани и
съответните регресионни прави. Получените 
графични зависимости имат линеен характер.

Фиг. 1. Оценка на експонентата на Хърст чрез R/S 
статистически метод

Регресионните коефициенти �̂�𝛽𝛽𝛽0 и �̂�𝛽𝛽𝛽1  са 
определени  по метода на най-малките квадрати и 
са показани в табл. 1.

Табл. 1. Регресионни коефициенти при R/S
метода

Хърст 
експонента

Регресионни 
коефициенти

𝜷𝜷𝜷𝜷�𝟎𝟎𝟎𝟎                       𝜷𝜷𝜷𝜷�𝟏𝟏𝟏𝟏

0.4 0.2301 0.4063
0.6 0.1642 0.5901
0.7 0.3152 0.6883
0.8 0.4561 0.7783
0.9 0.5019 0.9344

В табл. 2 са показани относителните грешки  
при определяне на стойността на експонентата на 
Хърст при различни входни стойности на 
изследвания параметър. При използване на R/S 
статистически метод се наблюдава нарастване на
относителната грешка с повишаване на входните 
стойности на Н. При Н=0.9 тя достига 3.82%. 
Получените резултати показват една приемлива 

стойност на грешката при определяне на 
експонентата на Хърст.

Табл. 2. Относителни грешки  при R/S метод

Хърст 
експонента –

входна 
стойност

Хърст експонента
и относителна грешка

(средна 
стойност)

(относителна 
грешка)

0.4 0.406 1.575
0.6 0.59 1.619
0.7 0.688 1.644
0.8 0.778 2.721
0.9 0.934 3.82

Приложение на уейвлет базиран 
статистически метод за определяне 
на експонентата на Хърст Подзаглавие І степен

При уейвлет трансформация върху входна 
времева последователност квадратът на 
получените уейвлет коефициенти измерва 
количеството енергия в анализираната серия. 
Уейвлет методът дава възможност  за определяне 
на експонентата на Хърст посредством спектрална 
оценка на енергията в нивата на декомпозиция на 
анализираната времева серия. Тази оценка може 
да се даде чрез определяне на средната стойност 
на детайлните коефициенти за дадено ниво на 
декомпозиция. Детайлните уейвлет коефициенти
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) се получават след прилагането на 
дискретна уейвлет трансформация [12]

, (3)

където:
n – общият брой на кардиоинтервалите в 

анализираната ВСЧ серия;
k – нивото на декомпозиция на 

ортогоналното дискретно преобразуване;
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤 – броят на уейвлет коефициентите за 

дадено декомпозиционно ниво в интервала [𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗],
(𝑛𝑛𝑛𝑛𝑤𝑤𝑤𝑤 = 2−𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛).

След прилагане на уейвлет трансфор-
мация върху изследваната времева серия е налице
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експонентата на Хърст (H = 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9). 
При изпълнението на  алгоритъма на този метод
изследваната времева серия се разделя на 
сегменти (блокове) –
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤.      Реализираният програмен алгоритъм 
използва минимална дължина на блока от осем
интервала.

На фиг. 1 са показани графичните
зависимости на 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑆𝑆𝑆𝑆) от 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) за пет
различни стойности на Н, като са начертани и
съответните регресионни прави. Получените 
графични зависимости имат линеен характер.

Фиг. 1. Оценка на експонентата на Хърст чрез R/S 
статистически метод

Регресионните коефициенти �̂�𝛽𝛽𝛽0 и �̂�𝛽𝛽𝛽1  са 
определени  по метода на най-малките квадрати и 
са показани в табл. 1.

Табл. 1. Регресионни коефициенти при R/S
метода

Хърст 
експонента

Регресионни 
коефициенти

𝜷𝜷𝜷𝜷�𝟎𝟎𝟎𝟎                       𝜷𝜷𝜷𝜷�𝟏𝟏𝟏𝟏

0.4 0.2301 0.4063
0.6 0.1642 0.5901
0.7 0.3152 0.6883
0.8 0.4561 0.7783
0.9 0.5019 0.9344

В табл. 2 са показани относителните грешки  
при определяне на стойността на експонентата на 
Хърст при различни входни стойности на 
изследвания параметър. При използване на R/S 
статистически метод се наблюдава нарастване на
относителната грешка с повишаване на входните 
стойности на Н. При Н=0.9 тя достига 3.82%. 
Получените резултати показват една приемлива 

стойност на грешката при определяне на 
експонентата на Хърст.
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При уейвлет трансформация върху входна 
времева последователност квадратът на 
получените уейвлет коефициенти измерва 
количеството енергия в анализираната серия. 
Уейвлет методът дава възможност  за определяне 
на експонентата на Хърст посредством спектрална 
оценка на енергията в нивата на декомпозиция на 
анализираната времева серия. Тази оценка може 
да се даде чрез определяне на средната стойност 
на детайлните коефициенти за дадено ниво на 
декомпозиция. Детайлните уейвлет коефициенти
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑘𝑘𝑘𝑘(𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗) се получават след прилагането на 
дискретна уейвлет трансформация [12]
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След прилагане на уейвлет трансфор-
мация върху изследваната времева серия е налице
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експонентата на Хърст (H = 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9). 
При изпълнението на  алгоритъма на този метод
изследваната времева серия се разделя на 
сегменти (блокове) –
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤.      Реализираният програмен алгоритъм 
използва минимална дължина на блока от осем
интервала.

На фиг. 1 са показани графичните
зависимости на 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑅𝑅𝑅𝑅/𝑆𝑆𝑆𝑆) от 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤) за пет
различни стойности на Н, като са начертани и
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Фиг. 1. Оценка на експонентата на Хърст чрез R/S 
статистически метод

Регресионните коефициенти �̂�𝛽𝛽𝛽0 и �̂�𝛽𝛽𝛽1  са 
определени  по метода на най-малките квадрати и 
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Табл. 1. Регресионни коефициенти при R/S
метода

Хърст 
експонента

Регресионни 
коефициенти

𝜷𝜷𝜷𝜷�𝟎𝟎𝟎𝟎                       𝜷𝜷𝜷𝜷�𝟏𝟏𝟏𝟏

0.4 0.2301 0.4063
0.6 0.1642 0.5901
0.7 0.3152 0.6883
0.8 0.4561 0.7783
0.9 0.5019 0.9344

В табл. 2 са показани относителните грешки  
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Получените резултати показват една приемлива 

стойност на грешката при определяне на 
експонентата на Хърст.
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където 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 е времеви мащаб на ниво k на 
декомпозиция. 

От дадената зависимост следва, че 
стойността на коефициента на наклона на правата 
линия на зависимостта на 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘 от 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 в 
логаритмичен мащаб, дава оценка на величината 
2Н+1. Оттук за оценката на експонентата Н се 
получава

(5)
За определяне на експонентата на Хърст е  

използван линеен регресионен модел. За  
независима променлива е избрано 
декомпозиционното ниво в интервала [𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗],
зависимата променлива  е 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑊𝑊𝑊𝑊𝐾𝐾𝐾𝐾). При 
стойности на експонентата на Хърст в интервала 
[0.5, 1] получената зависимост между двете 
променливи е линейна.

Алгоритъм за определяне на експонентата 
на Хърст чрез уейвлет анализ:

1. Избор на ортогонален уейвлет алгоритъм за 
трансформация на изследваната ВСЧ серия.

2. Осъществяване на дискретна уейвлет 
трансформация на входната ВСЧ серия.

3. Определяне на  𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘 по формула (3).
4. Намиране на регресионното уравнение на 

зависимостта между изследваните променливи 
и определяне наклона  �̂�𝛽𝛽𝛽1 на регресионната 
линия.

5. Изчисляване на експонентата на Хърст по 
формула (5).

Анализ на уейвлет базирания метод.
Анализът на уейвлет базирания статистически 
метод е направен относно точното определяне на 
експонентата на Хърст за ВСЧ данни. За 
определянето на Н с този метод е необходимо да 
се изпълни дискретна уейвлет трансформация 
спрямо изследваните данни.  За целта трябва да се 
приложи  уейвлет алгоритъм и да се зададат 
стойности за скалата (i1, i2).

Описаният метод, използващ уейвлет 
анализ, е приложен върху симулирани ВСЧ данни
[4] с дължина 512 кардиоинтервала. Хърст
експонентата е определена за всеки от 
симулираните  12 кратковременни ВСЧ серии   за 
пет различни стойности на Н.

В статията са изследвани и сравнени по 
отношение на точното определяне на 
експонентата на Хърст два уейвлет базиса: на 
Хаар  и Добеши при следните стойности на 
скалата  (i1, i2): 1≤ i1≤6, i2=8. Алгоритъмът на 
Добеши е изследван с шест различни уейвлет 

коефициента: 4, 6, 8, 10, 12 и 20. За всеки един от 
разгледаните базиси е определено най-
подходящото ниво (i1, i2), на декомпозиция, като 
максималното ниво на разложение е осем.

В табл. 3 са показани изчислените 
стойности на експонентата на Хърст за ВСЧ 
последователността и относителната грешка при 
определянето на Н – реализация с уейвлет базис 
на Хаар, Н=0.6.

Табл. 3. Относителни грешки  при уейвлет
метод, базис на Хаар

Ниво Хърст  експонента
и относителна грешка

(средна 
стойност)

(относителна 
грешка)

(1,8) 0.6217 3.6167
(2,8) 0.6194 3.2333
(3,8) 0.6118 1.9667
(4,8) 0.6092 1.5333
(5,8) 0.5801 3.3317
(6,8) 0.5789 3.5167

Проведените изследвания с уейвлет 
трансформация, използваща базиси на Добеши с 
различен брой коефициенти, показват най-малка 
относителна грешка при базиса с осем уейвлет 
коефициента. Tози базис на Добеши е използван в 
проведените по-долу анализи. Резултатите,
получени с избрания базис, са представени в табл.
4 (входна стойност на Н=0.6). При четвърто ниво 
на разложение относителната грешка на 
експонентата H е най-малка и има стойност 
0.217%. В табл. 5 са показани стойностите на 
регресионните коефициенти �̂�𝛽𝛽𝛽0 и �̂�𝛽𝛽𝛽1, определени    
по метода на най-малките квадрати за уейвлет 
базирания метод. 

Табл. 4. Относителни грешки  при уейвлет
метод, базис на Добеши с осем коефициента

Ниво Хърст  експонента
и относителна грешка

(1,8) 0.6043 0.7167
(2,8) 0.6083 1.3833
(3,8) 0.6056 0.9333
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Описаният метод, използващ уейвлет анализ, е при-
ложен върху симулирани ВСЧ данни [4] с дължина 512 
кардиоинтервала. Хърст експонентата е определена за все-
ки от симулираните 12 кратковременни ВСЧ серии за пет 
различни стойности на Н. 

В статията са изследвани и сравнени по отношение 
на точното определяне на експонентата на Хърст два уей-
влет базиса: на Хаар и Добеши при следните стойности 
на скалата (i1, i2): 1≤ i1≤6, i2=8. Алгоритъмът на Добеши е 
изследван с шест различни уейвлет коефициента: 4, 6, 8, 
10, 12 и 20. За всеки един от разгледаните базиси е оп-
ределено най-подходящото ниво (i1, i2), на декомпозиция, 
като максималното ниво на разложение е осем.

В табл. 3 са показани изчислените стойности на 
експонентата на Хърст за ВСЧ последователността и отно-
сителната грешка при определянето на Н – реализация с 
уейвлет базис на Хаар, Н=0.6.

Табл. 3. Относителни грешки при уейвлет метод, базис на Хаар

Проведените изследвания с уейвлет трансформация, 
използваща базиси на Добеши с различен брой коефици-
енти, показват най-малка относителна грешка при базиса 
с осем уейвлет коефициента. Tози базис на Добеши е из-
ползван в проведените по-долу анализи. Резултатите, полу-
чени с избрания базис, са представени в табл. 4 (входна 
стойност на Н=0.6). При четвърто ниво на разложение от-
носителната грешка на експонентата H е най-малка и има 
стойност 0.217%. В табл. 5 са показани стойностите на 
регресионните коефициенти β̂0 и β̂1, определени по метода 
на най-малките квадрати за уейвлет базирания метод. 

Табл. 4. Относителни грешки при уейвлет метод, 
базис на Добеши с осем коефициента

Табл. 5. Стойности на регресионните коефициенти при уейвлет 
метод

Графичните регресионни зависимости за различни 
входни стойности на Н, както и регресионната права при 
уейвлет базирания метод са показани на фиг. 2. Използван 
е уейвлет базис на Добеши с осем уейвлет коефициента. 
Графичните зависимости са линейни.

Фиг. 2. Оценка на експонентата на Хърст чрез уейвлет базиран 
метод

Анализирайки получените резултати от експеримен-
талните изследвания, могат да се направят следните изводи 
за уейвлет базирания статистически метод:

1. С уейвлет алгоритъма на Добеши се постига по-мал-
ка относителната грешка при определяне на експонентата 
на Хърст в сравнение с уейвлет алгоритъма на Хаар. 

2. Относителната грешка при определяне на Н е 
по-малка при прилагане на уейвлет базис на Добеши с 
осем уейвлет коефициента. 

3. Изследвайки различните нива на декомпозиция, се 
установява получаването на най-малка относителна грешка 
на Н (0.217%) при ниво (i1, i2) =(4,8). 

4. Резултатите от прилагането на метода с уейвлет 
анализа сочат ниски стойности за относителната грешка, 
получена при определяне на експонентата на Хърст. При по-
вечето декомпозиционни нива грешката е по-ниска от 1%.

Определяне на експонентата на Хърст 
при холтерни кардиологични данни

Изследваният уейвлет базиран метод за определяне 
на експонентата на Хърст е приложен върху база от реални 
холтерни кардиологични данни, получени от кардиологич-
ното отделение на Многопрофилна областна болница за 

където 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 е времеви мащаб на ниво k на 
декомпозиция. 

От дадената зависимост следва, че 
стойността на коефициента на наклона на правата 
линия на зависимостта на 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘 от 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘 в 
логаритмичен мащаб, дава оценка на величината 
2Н+1. Оттук за оценката на експонентата Н се 
получава

(5)
За определяне на експонентата на Хърст е  

използван линеен регресионен модел. За  
независима променлива е избрано 
декомпозиционното ниво в интервала [𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑗𝑗𝑗𝑗],
зависимата променлива  е 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑊𝑊𝑊𝑊𝐾𝐾𝐾𝐾). При 
стойности на експонентата на Хърст в интервала 
[0.5, 1] получената зависимост между двете 
променливи е линейна.

Алгоритъм за определяне на експонентата 
на Хърст чрез уейвлет анализ:

1. Избор на ортогонален уейвлет алгоритъм за 
трансформация на изследваната ВСЧ серия.

2. Осъществяване на дискретна уейвлет 
трансформация на входната ВСЧ серия.

3. Определяне на  𝑊𝑊𝑊𝑊𝑘𝑘𝑘𝑘 по формула (3).
4. Намиране на регресионното уравнение на 

зависимостта между изследваните променливи 
и определяне наклона  �̂�𝛽𝛽𝛽1 на регресионната 
линия.

5. Изчисляване на експонентата на Хърст по 
формула (5).

Анализ на уейвлет базирания метод.
Анализът на уейвлет базирания статистически 
метод е направен относно точното определяне на 
експонентата на Хърст за ВСЧ данни. За 
определянето на Н с този метод е необходимо да 
се изпълни дискретна уейвлет трансформация 
спрямо изследваните данни.  За целта трябва да се 
приложи  уейвлет алгоритъм и да се зададат 
стойности за скалата (i1, i2).

Описаният метод, използващ уейвлет 
анализ, е приложен върху симулирани ВСЧ данни
[4] с дължина 512 кардиоинтервала. Хърст
експонентата е определена за всеки от 
симулираните  12 кратковременни ВСЧ серии   за 
пет различни стойности на Н.

В статията са изследвани и сравнени по 
отношение на точното определяне на 
експонентата на Хърст два уейвлет базиса: на 
Хаар  и Добеши при следните стойности на 
скалата  (i1, i2): 1≤ i1≤6, i2=8. Алгоритъмът на 
Добеши е изследван с шест различни уейвлет 

коефициента: 4, 6, 8, 10, 12 и 20. За всеки един от 
разгледаните базиси е определено най-
подходящото ниво (i1, i2), на декомпозиция, като 
максималното ниво на разложение е осем.

В табл. 3 са показани изчислените 
стойности на експонентата на Хърст за ВСЧ 
последователността и относителната грешка при 
определянето на Н – реализация с уейвлет базис 
на Хаар, Н=0.6.

Табл. 3. Относителни грешки  при уейвлет
метод, базис на Хаар

Ниво Хърст  експонента
и относителна грешка

(средна 
стойност)

(относителна 
грешка)

(1,8) 0.6217 3.6167
(2,8) 0.6194 3.2333
(3,8) 0.6118 1.9667
(4,8) 0.6092 1.5333
(5,8) 0.5801 3.3317
(6,8) 0.5789 3.5167

Проведените изследвания с уейвлет 
трансформация, използваща базиси на Добеши с 
различен брой коефициенти, показват най-малка 
относителна грешка при базиса с осем уейвлет 
коефициента. Tози базис на Добеши е използван в 
проведените по-долу анализи. Резултатите,
получени с избрания базис, са представени в табл.
4 (входна стойност на Н=0.6). При четвърто ниво 
на разложение относителната грешка на 
експонентата H е най-малка и има стойност 
0.217%. В табл. 5 са показани стойностите на 
регресионните коефициенти �̂�𝛽𝛽𝛽0 и �̂�𝛽𝛽𝛽1, определени    
по метода на най-малките квадрати за уейвлет 
базирания метод. 

Табл. 4. Относителни грешки  при уейвлет
метод, базис на Добеши с осем коефициента

Ниво Хърст  експонента
и относителна грешка

(1,8) 0.6043 0.7167
(2,8) 0.6083 1.3833
(3,8) 0.6056 0.9333
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формула (5).

Анализ на уейвлет базирания метод.
Анализът на уейвлет базирания статистически 
метод е направен относно точното определяне на 
експонентата на Хърст за ВСЧ данни. За 
определянето на Н с този метод е необходимо да 
се изпълни дискретна уейвлет трансформация 
спрямо изследваните данни.  За целта трябва да се 
приложи  уейвлет алгоритъм и да се зададат 
стойности за скалата (i1, i2).

Описаният метод, използващ уейвлет 
анализ, е приложен върху симулирани ВСЧ данни
[4] с дължина 512 кардиоинтервала. Хърст
експонентата е определена за всеки от 
симулираните  12 кратковременни ВСЧ серии   за 
пет различни стойности на Н.

В статията са изследвани и сравнени по 
отношение на точното определяне на 
експонентата на Хърст два уейвлет базиса: на 
Хаар  и Добеши при следните стойности на 
скалата  (i1, i2): 1≤ i1≤6, i2=8. Алгоритъмът на 
Добеши е изследван с шест различни уейвлет 

коефициента: 4, 6, 8, 10, 12 и 20. За всеки един от 
разгледаните базиси е определено най-
подходящото ниво (i1, i2), на декомпозиция, като 
максималното ниво на разложение е осем.

В табл. 3 са показани изчислените 
стойности на експонентата на Хърст за ВСЧ 
последователността и относителната грешка при 
определянето на Н – реализация с уейвлет базис 
на Хаар, Н=0.6.

Табл. 3. Относителни грешки  при уейвлет
метод, базис на Хаар

Ниво Хърст  експонента
и относителна грешка

(средна 
стойност)

(относителна 
грешка)

(1,8) 0.6217 3.6167
(2,8) 0.6194 3.2333
(3,8) 0.6118 1.9667
(4,8) 0.6092 1.5333
(5,8) 0.5801 3.3317
(6,8) 0.5789 3.5167

Проведените изследвания с уейвлет 
трансформация, използваща базиси на Добеши с 
различен брой коефициенти, показват най-малка 
относителна грешка при базиса с осем уейвлет 
коефициента. Tози базис на Добеши е използван в 
проведените по-долу анализи. Резултатите,
получени с избрания базис, са представени в табл.
4 (входна стойност на Н=0.6). При четвърто ниво 
на разложение относителната грешка на 
експонентата H е най-малка и има стойност 
0.217%. В табл. 5 са показани стойностите на 
регресионните коефициенти �̂�𝛽𝛽𝛽0 и �̂�𝛽𝛽𝛽1, определени    
по метода на най-малките квадрати за уейвлет 
базирания метод. 

Табл. 4. Относителни грешки  при уейвлет
метод, базис на Добеши с осем коефициента

Ниво Хърст  експонента
и относителна грешка

(1,8) 0.6043 0.7167
(2,8) 0.6083 1.3833
(3,8) 0.6056 0.9333

21, ii

Н̂ (%)Н∆

21, ii

Н̂ (%)Н∆

(4,8) 0.6013 0.217
(3,8)

(5,8) 0.5958 0.7000
(6,8) 0.5941 0.9833

(4,8) 0.6013 0.217
(5,8) 0.5958 0.7000
(6,8) 0.5941 0.9833

Табл. 5. Стойности на регресионните 
коефициенти при уейвлет метод

Хърст експонента Регресионни 
коефициенти

Входна
стойност

Опреде-
лена
ст-т

Относи-
телна 

грешка
0.6 0.6012 0.217 -0.429 0.203
0.7 0.7036 0.521 -0.783 0.407
0.8 0.8038 0.479 -1.278 0.607

Графичните регресионни зависимости за  
различни входни стойности на Н,  както  и 
регресионната права при уейвлет базирания метод
са показани на фиг. 2. Използван е уейвлет базис 
на Добеши с осем уейвлет коефициента. 
Графичните зависимости са линейни.

Фиг. 2. Оценка на експонентата на Хърст 
чрез уейвлет базиран метод

Анализирайки получените резултати от 
експерименталните изследвания, могат да се 
направят следните изводи за уейвлет базирания
статистически метод:
1. С уейвлет алгоритъма на Добеши се постига 

по-малка относителната грешка при 
определяне на експонентата на Хърст в 
сравнение с уейвлет алгоритъма на Хаар. 

2. Относителната грешка при определяне на Н е 
по-малка при прилагане на уейвлет базис на 
Добеши с осем уейвлет коефициента. 

3. Изследвайки различните нива на 
декомпозиция, се установява получаването на 
най-малка относителна грешка на Н (0.217%) 
при ниво (𝑖𝑖𝑖𝑖1,𝑖𝑖𝑖𝑖2) =(4,8). 

4. Резултатите от прилагането на метода с 
уейвлет анализа сочат ниски стойности за 
относителната грешка, получена при 
определяне на експонентата на Хърст. При 
повечето декомпозиционни нива грешката е 
по-ниска от 1%.

Определяне на експонентата на Хърст при 
холтерни кардиологични данни Подзаглавие І
степен

Изследваният уейвлет базиран метод за 
определяне на експонентата на Хърст е приложен 
върху база от реални холтерни кардиологични 
данни, получени от кардиологичното отделение на 
Многопрофилна областна болница за активно 
лечение  (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“, гр. 
Велико Търново. Изследваната  база данни 
съдържа над 200 записа на пациенти (мъже, жени 
и деца) с различна степен на кардиологична 
заболеваемост, във възрастовата граница 8-92
години, като сред тях има и записи на здрави хора. 

Посредством статистическия уейвлет базиран
метод е изчислена експонентата на Хърст на 
реални  холтерни кардиологични данни, разделени 
по часове (табл. 6). Тестването на алгоритмите  и 
оценката на тяхната ефективност са осъществени 
посредством създадена за целта софтуерна 
програма в средата за програмиране MATLAB.
Всички таблици и графики в статията са получени 
като резултат от програмната реализация на 
съответните алгоритми.

Получените при проведеното изследване 
резултати показват нарастване на експонентата на 
Хърст през нощните часове в сравнение с 
определените стойности през деня. Пикът на 
хърст експонентата в спящо положение е по-голям 
отколкото в будно състояние. Следователно е 
налице по-малко антикорелативно поведение на 
времевата серия, когато индивидите са в спящо 
състояние.

Табл. 6. Определяне на експонентата на Хърст
по часове

Начален 
час/ден

Хърст 
експонента

Начален 
час/ден

Хърст 
експонен-

та
10:00/1 0.7215 22:00/1 0.8823
11:00/1 0.9231 23:00/1 0.8924
12:00/1 0.8124 00:00/2 0.8812
13:00/1 0.8801 01:00/2 0.9643
14:00/1 0.8790 02:00/2 0.9678
15:00/1 0.7147 03:00/2 0.987
16:00/1 0.7873 04:00/2 0.9931
17:00/1 0.7100 05:00/2 0.9917

0β̂ 1̂β

y = 0.2025x - 0.4299

y = 0.6076x - 1.2789
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Н=0.8

Хърст експонента

Декомпозиционно ниво

Log(Wk)

(4,8) 0.6013 0.217
(5,8) 0.5958 0.7000
(6,8) 0.5941 0.9833
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са показани на фиг. 2. Използван е уейвлет базис 
на Добеши с осем уейвлет коефициента. 
Графичните зависимости са линейни.

Фиг. 2. Оценка на експонентата на Хърст 
чрез уейвлет базиран метод

Анализирайки получените резултати от 
експерименталните изследвания, могат да се 
направят следните изводи за уейвлет базирания
статистически метод:
1. С уейвлет алгоритъма на Добеши се постига 

по-малка относителната грешка при 
определяне на експонентата на Хърст в 
сравнение с уейвлет алгоритъма на Хаар. 

2. Относителната грешка при определяне на Н е 
по-малка при прилагане на уейвлет базис на 
Добеши с осем уейвлет коефициента. 

3. Изследвайки различните нива на 
декомпозиция, се установява получаването на 
най-малка относителна грешка на Н (0.217%) 
при ниво (𝑖𝑖𝑖𝑖1,𝑖𝑖𝑖𝑖2) =(4,8). 

4. Резултатите от прилагането на метода с 
уейвлет анализа сочат ниски стойности за 
относителната грешка, получена при 
определяне на експонентата на Хърст. При 
повечето декомпозиционни нива грешката е 
по-ниска от 1%.

Определяне на експонентата на Хърст при 
холтерни кардиологични данни Подзаглавие І
степен

Изследваният уейвлет базиран метод за 
определяне на експонентата на Хърст е приложен 
върху база от реални холтерни кардиологични 
данни, получени от кардиологичното отделение на 
Многопрофилна областна болница за активно 
лечение  (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“, гр. 
Велико Търново. Изследваната  база данни 
съдържа над 200 записа на пациенти (мъже, жени 
и деца) с различна степен на кардиологична 
заболеваемост, във възрастовата граница 8-92
години, като сред тях има и записи на здрави хора. 

Посредством статистическия уейвлет базиран
метод е изчислена експонентата на Хърст на 
реални  холтерни кардиологични данни, разделени 
по часове (табл. 6). Тестването на алгоритмите  и 
оценката на тяхната ефективност са осъществени 
посредством създадена за целта софтуерна 
програма в средата за програмиране MATLAB.
Всички таблици и графики в статията са получени 
като резултат от програмната реализация на 
съответните алгоритми.

Получените при проведеното изследване 
резултати показват нарастване на експонентата на 
Хърст през нощните часове в сравнение с 
определените стойности през деня. Пикът на 
хърст експонентата в спящо положение е по-голям 
отколкото в будно състояние. Следователно е 
налице по-малко антикорелативно поведение на 
времевата серия, когато индивидите са в спящо 
състояние.

Табл. 6. Определяне на експонентата на Хърст
по часове

Начален 
час/ден

Хърст 
експонента

Начален 
час/ден

Хърст 
експонен-

та
10:00/1 0.7215 22:00/1 0.8823
11:00/1 0.9231 23:00/1 0.8924
12:00/1 0.8124 00:00/2 0.8812
13:00/1 0.8801 01:00/2 0.9643
14:00/1 0.8790 02:00/2 0.9678
15:00/1 0.7147 03:00/2 0.987
16:00/1 0.7873 04:00/2 0.9931
17:00/1 0.7100 05:00/2 0.9917

0β̂ 1̂β

y = 0.2025x - 0.4299

y = 0.6076x - 1.2789
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активно лечение (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“, гр. Ве-
лико Търново. Изследваната база данни съдържа над 200 
записа на пациенти (мъже, жени и деца) с различна степен 
на кардиологична заболеваемост, във възрастовата граница 
8-92 години, като сред тях има и записи на здрави хора. 

Посредством статистическия уейвлет базиран метод е 
изчислена експонентата на Хърст на реални холтерни кар-
диологични данни, разделени по часове (табл. 6). Тества-
нето на алгоритмите и оценката на тяхната ефективност са 
осъществени посредством създадена за целта софтуерна 
програма в средата за програмиране MATLAB. Всички таб-
лици и графики в статията са получени като резултат от 
програмната реализация на съответните алгоритми.

Получените при проведеното изследване резултати 
показват нарастване на експонентата на Хърст през нощ-
ните часове в сравнение с определените стойности през 
деня. Пикът на хърст експонентата в спящо положение е 
по-голям отколкото в будно състояние. Следователно е на-
лице по-малко антикорелативно поведение на времевата 
серия, когато индивидите са в спящо състояние.

Табл. 6. Определяне на експонентата на Хърст по часове

Направен е сравнителен анализ на изчислените стой-
ности на експонентата на Хърст на кардиологични данни 
при здрави и болни пациенти. Показаните стойности в 
табл. 7 са осреднените стойности на изследвания параме-
тър в почасовите кардиологични данни.

Табл. 7. Определяне на експонентата на Хърст при здрави 
и болни пациенти

Представените стойности на експонентата на Хърст 
показват тенденция за по-високи стойности на Н при па-
циентите без кардиологични заболявания и по-ниски при 
пациентите с диагностицирани сърдечносъдови проблеми. 
Следователно измерването на експонентата на Хърст 
може да бъде показател за диагностициране на кар-
диологични заболявания и прогностичен показател за 
тенденция към сърдечносъдови заболявания. Това дава 
основания да се твърди, че изчисляването на експонен-
тата на Хърст върху времевите кардиологични последова-
телности може да бъде приложено в клиничната практика 
като спомагателен фактор при диагностициране на забо-
ляване и назначение на съответно адекватно лечение на 
пациентите.

Изводи и заключения
В статията са представени два статистически мето-

да за оценка на експонентата на Хърст при ВСЧ серии 
– широко използвания в научната литература за изследва-
не на вариабилността на сърдечната честота R/S метод и 
уейвлет базиран метод. В научната литература данните за 
приложение на уейвлет базирания метод именно върху кар-
диологични последователности са малко. Това изследване 
дава своя скромен принос в областта на приложението 
на уейвлет базирания статистически метод върху времеви 
последователности от вариабилност на сърдечната честота. 

Направените изводи относно изследването на уейвлет 
базирания метод са следните:

1. Резултатите от прилагането на метода при опреде-
ляне на експонентата на Хърст сочат по-ниски стойности 
на относителната грешка при използване на уейвлет базис 
на Добеши спрямо използването на уейвлет базис на Хаар.

2. Относителната грешка при определяне на експо-
нентата на Хърст е най-малка при прилагане на уейвлет 
базис на Добеши с осем уейвлет коефициента. 

3. Относителната грешка при определяне на Н е раз-
лична при отделните нива на разложение, което позволява 
чрез изследване да се определи оптимално ниво на раз-
ложение.

Направеният сравнителен анализ между разгледаните 
два статистически метода показва постигане на по-висока 
степен на точност при уейвлет базирания метод спрямо 
традиционния R/S метод. По тази причина авторът предлага 
с цел подобряване на точността уейвлет базирания метод 
да бъде използван при определяне на степента на фрактал-
ност на вариабилността на сърдечната честота в медицин-
ски диагностични устройства. Получените в направеното 
изследване различни стойности на експонентата на Хърст 
при пациенти без кардиологични заболявания (H>0.93) и 
пациентите с диагностицирани такива (H>0.84) показва 
възможност експонентата на Хърст да бъде използвана в 
медицинската практика при разграничаването на болни и 
здрави индивиди.

(4,8) 0.6013 0.217
(5,8) 0.5958 0.7000
(6,8) 0.5941 0.9833

Табл. 5. Стойности на регресионните 
коефициенти при уейвлет метод

Хърст експонента Регресионни 
коефициенти

Входна
стойност

Опреде-
лена
ст-т

Относи-
телна 

грешка
0.6 0.6012 0.217 -0.429 0.203
0.7 0.7036 0.521 -0.783 0.407
0.8 0.8038 0.479 -1.278 0.607

Графичните регресионни зависимости за  
различни входни стойности на Н,  както  и 
регресионната права при уейвлет базирания метод
са показани на фиг. 2. Използван е уейвлет базис 
на Добеши с осем уейвлет коефициента. 
Графичните зависимости са линейни.

Фиг. 2. Оценка на експонентата на Хърст 
чрез уейвлет базиран метод

Анализирайки получените резултати от 
експерименталните изследвания, могат да се 
направят следните изводи за уейвлет базирания
статистически метод:
1. С уейвлет алгоритъма на Добеши се постига 

по-малка относителната грешка при 
определяне на експонентата на Хърст в 
сравнение с уейвлет алгоритъма на Хаар. 

2. Относителната грешка при определяне на Н е 
по-малка при прилагане на уейвлет базис на 
Добеши с осем уейвлет коефициента. 

3. Изследвайки различните нива на 
декомпозиция, се установява получаването на 
най-малка относителна грешка на Н (0.217%) 
при ниво (𝑖𝑖𝑖𝑖1,𝑖𝑖𝑖𝑖2) =(4,8). 

4. Резултатите от прилагането на метода с 
уейвлет анализа сочат ниски стойности за 
относителната грешка, получена при 
определяне на експонентата на Хърст. При 
повечето декомпозиционни нива грешката е 
по-ниска от 1%.

Определяне на експонентата на Хърст при 
холтерни кардиологични данни Подзаглавие І
степен

Изследваният уейвлет базиран метод за 
определяне на експонентата на Хърст е приложен 
върху база от реални холтерни кардиологични 
данни, получени от кардиологичното отделение на 
Многопрофилна областна болница за активно 
лечение  (МОБАЛ) „Д-р Стефан Черкезов“, гр. 
Велико Търново. Изследваната  база данни 
съдържа над 200 записа на пациенти (мъже, жени 
и деца) с различна степен на кардиологична 
заболеваемост, във възрастовата граница 8-92
години, като сред тях има и записи на здрави хора. 

Посредством статистическия уейвлет базиран
метод е изчислена експонентата на Хърст на 
реални  холтерни кардиологични данни, разделени 
по часове (табл. 6). Тестването на алгоритмите  и 
оценката на тяхната ефективност са осъществени 
посредством създадена за целта софтуерна 
програма в средата за програмиране MATLAB.
Всички таблици и графики в статията са получени 
като резултат от програмната реализация на 
съответните алгоритми.

Получените при проведеното изследване 
резултати показват нарастване на експонентата на 
Хърст през нощните часове в сравнение с 
определените стойности през деня. Пикът на 
хърст експонентата в спящо положение е по-голям 
отколкото в будно състояние. Следователно е 
налице по-малко антикорелативно поведение на 
времевата серия, когато индивидите са в спящо 
състояние.

Табл. 6. Определяне на експонентата на Хърст
по часове

Начален 
час/ден

Хърст 
експонента

Начален 
час/ден

Хърст 
експонен-

та
10:00/1 0.7215 22:00/1 0.8823
11:00/1 0.9231 23:00/1 0.8924
12:00/1 0.8124 00:00/2 0.8812
13:00/1 0.8801 01:00/2 0.9643
14:00/1 0.8790 02:00/2 0.9678
15:00/1 0.7147 03:00/2 0.987
16:00/1 0.7873 04:00/2 0.9931
17:00/1 0.7100 05:00/2 0.9917

0β̂ 1̂β

y = 0.2025x - 0.4299

y = 0.6076x - 1.2789
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18:00/1 0.8486 06:00/2 0.966
19:00/1 0.8218 07:00/2 0.9301
20:00/1 0.7145 08:00/2 0.886
21:00/1 0.7312 09:00/2 0.8961

Направен е сравнителен анализ на 
изчислените стойности на експонентата на Хърст
на кардиологични данни при здрави и болни 
пациенти. Показаните  стойности в табл. 7 са 
осреднените стойности на изследвания параметър
в почасовите кардиологични данни.

Табл. 7. Определяне на експонентата на Хърст
при здрави и болни пациенти

Пациент Хърст 
експонента

Пациент Хърст 
експонента

Болен 01 0.8391 Болен 09 0.7603
Болен 02 0.7634 Болен 10 0.7911
Болен 03 0.7284 Болен 11 0.7544
Болен 04 0.7310 Болен 12 0.8197
Болен 05 0.7737 Здрав 01 0.9817
Болен 06 0.7918 Здрав 02 0.9833
Болен 07 0.7670 Здрав 03 0.9344
Болен 08 0.7648 Здрав 04 0.9711

Представените стойности на експонентата на 
Хърст показват тенденция за по-високи стойности 
на Н при пациентите без кардиологични 
заболявания и по-ниски при пациентите с 
диагностицирани сърдечносъдови проблеми. 
Следователно измерването на експонентата на 
Хърст може да бъде показател за 
диагностициране на кардиологични 
заболявания и прогностичен показател за 
тенденция към сърдечносъдови заболявания.
Това дава основания да се твърди, че 
изчисляването на експонентата на Хърст върху 
времевите кардиологични последователности 
може да бъде приложено в клиничната практика
като спомагателен фактор при диагностициране на 
заболяване и назначение на съответно адекватно 
лечение на пациентите.

Изводи и заключения Подзаглавие І степен

В статията са представени два статистически 
метода за оценка на експонентата на Хърст при 
ВСЧ серии – широко използвания в научната 
литература за изследване на вариабилността на 
сърдечната честота R/S метод и уейвлет базиран 
метод. В научната литература данните за 

приложение на уейвлет базирания метод именно 
върху кардиологични  последователности са 
малко. Това изследване дава своя скромен принос 
в областта на приложението на уейвлет базирания 
статистически метод върху времеви 
последователности от вариабилност на сърдечната 
честота. 

Направените изводи относно изследването на 
уейвлет базирания метод са следните:

1. Резултатите от прилагането на метода при 
определяне на експонентата на Хърст сочат по-
ниски стойности на относителната грешка при 
използване на уейвлет базис на Добеши спрямо 
използването на уейвлет базис на Хаар.

2. Относителната грешка при определяне на 
експонентата на Хърст е най-малка при прилагане  
на уейвлет базис на Добеши с осем уейвлет 
коефициента. 

3. Относителната грешка при определяне на 
Н е различна при отделните нива на разложение, 
което позволява чрез изследване да се определи 
оптимално ниво на разложение.

Направеният сравнителен анализ между 
разгледаните два статистически метода показва 
постигане на по-висока степен на точност при 
уейвлет базирания метод спрямо традиционния 
R/S метод. По тази причина авторът предлага с 
цел подобряване на точността уейвлет базирания 
метод да бъде използван при определяне на
степента на фракталност на вариабилността на 
сърдечната честота в медицински диагностични 
устройства. Получените в направеното изследване 
различни стойности на експонентата на Хърст при 
пациенти без кардиологични заболявания (H>0.93)
и пациентите с диагностицирани такива (H>0.84)
показва възможност експонентата на Хърст  да 
бъде използвана в медицинската практика при 
разграничаването на болни и здрави индивиди.

Благодарности Подзаглавие І степен

Изследванията по тази статия се финансират
частично от Фонд „Научни изследвания“ към 
Министерството на образованието и науката на 
Република България по проект „Изследване на 
математически технологии за анализ на 
физиологични данни с включване на 
функционалност за хора със зрителен дефицит“, 
договор № ДМ 12/3 от 20.12.2017 г., работен пакет 
4: Изследване и анализ на ВСЧ 
последователности с методите на уейвлет анализа. 
Получаване на таблични и графични  резултати.

18:00/1 0.8486 06:00/2 0.966
19:00/1 0.8218 07:00/2 0.9301
20:00/1 0.7145 08:00/2 0.886
21:00/1 0.7312 09:00/2 0.8961

Направен е сравнителен анализ на 
изчислените стойности на експонентата на Хърст
на кардиологични данни при здрави и болни 
пациенти. Показаните  стойности в табл. 7 са 
осреднените стойности на изследвания параметър
в почасовите кардиологични данни.

Табл. 7. Определяне на експонентата на Хърст
при здрави и болни пациенти

Пациент Хърст 
експонента

Пациент Хърст 
експонента

Болен 01 0.8391 Болен 09 0.7603
Болен 02 0.7634 Болен 10 0.7911
Болен 03 0.7284 Болен 11 0.7544
Болен 04 0.7310 Болен 12 0.8197
Болен 05 0.7737 Здрав 01 0.9817
Болен 06 0.7918 Здрав 02 0.9833
Болен 07 0.7670 Здрав 03 0.9344
Болен 08 0.7648 Здрав 04 0.9711

Представените стойности на експонентата на 
Хърст показват тенденция за по-високи стойности 
на Н при пациентите без кардиологични 
заболявания и по-ниски при пациентите с 
диагностицирани сърдечносъдови проблеми. 
Следователно измерването на експонентата на 
Хърст може да бъде показател за 
диагностициране на кардиологични 
заболявания и прогностичен показател за 
тенденция към сърдечносъдови заболявания.
Това дава основания да се твърди, че 
изчисляването на експонентата на Хърст върху 
времевите кардиологични последователности 
може да бъде приложено в клиничната практика
като спомагателен фактор при диагностициране на 
заболяване и назначение на съответно адекватно 
лечение на пациентите.

Изводи и заключения Подзаглавие І степен

В статията са представени два статистически 
метода за оценка на експонентата на Хърст при 
ВСЧ серии – широко използвания в научната 
литература за изследване на вариабилността на 
сърдечната честота R/S метод и уейвлет базиран 
метод. В научната литература данните за 

приложение на уейвлет базирания метод именно 
върху кардиологични  последователности са 
малко. Това изследване дава своя скромен принос 
в областта на приложението на уейвлет базирания 
статистически метод върху времеви 
последователности от вариабилност на сърдечната 
честота. 

Направените изводи относно изследването на 
уейвлет базирания метод са следните:

1. Резултатите от прилагането на метода при 
определяне на експонентата на Хърст сочат по-
ниски стойности на относителната грешка при 
използване на уейвлет базис на Добеши спрямо 
използването на уейвлет базис на Хаар.

2. Относителната грешка при определяне на 
експонентата на Хърст е най-малка при прилагане  
на уейвлет базис на Добеши с осем уейвлет 
коефициента. 

3. Относителната грешка при определяне на 
Н е различна при отделните нива на разложение, 
което позволява чрез изследване да се определи 
оптимално ниво на разложение.

Направеният сравнителен анализ между 
разгледаните два статистически метода показва 
постигане на по-висока степен на точност при 
уейвлет базирания метод спрямо традиционния 
R/S метод. По тази причина авторът предлага с 
цел подобряване на точността уейвлет базирания 
метод да бъде използван при определяне на
степента на фракталност на вариабилността на 
сърдечната честота в медицински диагностични 
устройства. Получените в направеното изследване 
различни стойности на експонентата на Хърст при 
пациенти без кардиологични заболявания (H>0.93)
и пациентите с диагностицирани такива (H>0.84)
показва възможност експонентата на Хърст  да 
бъде използвана в медицинската практика при 
разграничаването на болни и здрави индивиди.
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договор № ДМ 12/3 от 20.12.2017 г., работен пакет 
4: Изследване и анализ на ВСЧ 
последователности с методите на уейвлет анализа. 
Получаване на таблични и графични  резултати.
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Особености и предизвикателства  
при обработката на големи количества 
от данни

А. Атанасов, К. Ал Барзнжи 

1. Увод
Данните са колекция от стойности и променливи, 

свързани в някакъв смисъл и различаващи се в друг сми-
съл. През последните години размерите на базите данни 
(БД) нараснаха рязко. Това увеличи интереса за разра-
ботването на подходящи софтуерни инструменти, способни 
автоматично да извличат знания от тези данни. Данните 
се събират и анализират, за да се създаде подходяща ин-
формация за вземане на решения. Следователно данните 
предоставят богат ресурс за откриване на знания и за 
подпомагане на вземането на решения. Базата данни е ор-
ганизирана колекция от данни, така че те да могат да бъдат 
леснодостъпни, управлявани и актуализирани. Извличането 
на информация (Data Mining – DM) е процес на открива-
не на интересни знания като асоциации, модели, промени, 
аномалии и значими структури в големи обеми от данни, 
съхранявани в бази данни, хранилища за данни и други.

Широко приетото определение за извличане на данни 
е: нетривиално извличане на имплицитно, предварително не-
известна и потенциално полезна информация от данни [1]. 
Извличането на информация (DМ) е анализ на данните от 
различни гледни точки и обобщаването им в полезна инфор-
мация, която може да се използва за бизнес решения и про-
гнозиране на бъдещите тенденции. Натрупаната информация 
помага на организациите да вземат бързи решения, управля-
вани от извлечените знания. Извличането на информация се 
нарича още откриване на знания (Knowledge Discovery) в ба-
зите данни. То е процес на автоматизирано търсене в големи 
обеми от данни на модели, например като правила за асо-
цииране. То използва много изчислителни техники от статис-
тиката, извличането на информация, машинното обучение, 
разпознаването на образи и други. Извличането на данни 
е свързано с откриването на конкретни модели в базата 
данни в един кратък период от време. Въз основа на вида 
на моделите задачите за извличане на данни могат да бъдат 
класифицирани като сумаризация, класификация, групира-
не (клъстеризация на основата на близост между обектите), 
асоциация (връзки между обектите) и анализ на тенденциите 
[2]. Big Data – големи количества данни (ГКД), е нов термин, 
използван за идентифициране на масивите от данни, които 
са с големи размери и сложност [3]. ГДК изискват нови 
технологии и архитектури, защото тези данни не могат да се 
съхраняват, управляват и анализират с известните методоло-
гии и софтуерни инструменти за обработка и извличане на 
данни [4]. ГКД са важни, защото повечето натрупани данни 

позволяват получаването на по-точни резултати и оптимизи-
ране на определени бизнес процеси.

Източници на данните могат да са сензорите, които 
се използват за събиране на информация за климата, пис-
мата в електронната поща, споделените данни в сайтове 
на социални медии като снимки, видео филми, аудио и 
други. Тази колекция от данни се нарича ГКД [5]. ГКД са 
хетерогенна колекция от структурирани и неструктурирани 
данни. В повечето случаи бизнесът се занимава предимно 
с управление на неструктурирани данни. 

Извличането на данни е свързано с търсенето и от-
криването на съответната полезна информация в големи 
множества или потоци от данни. Извлечените и придоби-
тите от данните знания са изключително полезни, защото 
представляват различни видове структури или модели. Цел-
та [6] на техниките за извличане на данни не са свързани 
само с извличането на конкретна информация. Тези техни-
ки разкриват някои скрити връзки между структури, обекти 
и модели. Процесите [7] за откриването на полезни знания 
в големи потоци от данни и в огромни бази данни са едно 
от предизвикателства в тази област.

Днешните социални мрежи, търсещи системи, бло-
гове, сензори, уеб блогове, електронна търговия и някои 
други приложения генерират големи обеми от данни (Zetta 
bytes – ZB=10007) по време на рутинната си работа. Това 
огромно количество данни се разглежда като ГКД и то е 
различно от традиционните данни по отношение на обем, 
скорост и разнообразие. Обемът определя размера на дан-
ни, скоростта определя скоростта на генериране на данни 
на техния трансфер. Според статистически данни от по-
следните две години фирми като Facebook, Twitter, Google, 
Yahoo, LinkedIn и Amazon ежедневно преработват данни от 
порядъка на Peta bytes (PB=10005). Данните на Facebook 
се увеличават всеки ден с по 500 TB, а супермаркетите 
Wallmart трябва да се справят с по един милион транзакции 
на час, като генерираните данни в логфайловете на техните 
бази данни са равни на 2.5 Peta байта. Към края на 2016 г. 
дигиталният ни свят е генерирал повече от 4.2 ZB [8]. 

2. Характеристики на големите 
количества данни

 Големите количества данни имат три основни харак-
теристики, познати като 3Vs обем, разнообразие и скорост 
(Volume, Variety and Velocity). Други изследователи и инжене-
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ри разширяват тези характеристики до 4V чрез включване 
на ново V – Value (стойност). Този модел може да бъде раз-
ширен дори до 5Vs, ако понятието за истинност (Veracity) се 
включи в определението на ГКД. Тези характеристики са по-
казани на фиг. 1 и могат да бъдат описани [9], както следва:

• Обем. Отнася се за големи количества от всеки вид 
данни, от всякакви по характер източници, включи-
телно мобилни или цифрови устройства. Ползата от 
събирането, обработката и анализа на тези големи 
обеми от данни е свързано с редица предизвика-
телства за получаване на ценни за потребителите и 
фирмите знания (виж функция стойност).

• Скорост. Тя се отнася до скоростта на създаване, 
трансфер, обработка, анализ и съхранение на данни-
те. Съдържанието на данните се променя постоянно 
чрез абсорбция на нови колекции от данни, въвежда-
не на предишни данни или наследени колекции. Това 
обуславя необходимостта от нови алгоритми и мето-
ди за адекватна обработка и анализ на тези данни, 
както и на поточни данни и данни в реално време. 

• Разнообразие. Отнася се до различните типове данни, 
събирани чрез сензори, смартфони или социалните 
мрежи, например видеоклипове, изображения, текст, 
аудио, дневници за данни и т.н. Освен това тези данни 
могат да бъдат структурирани (като данни от рела-
ционни бази данни) или неструктурирани по формат.

• Стойност. Свързва се с процеса на анализ и извли-
чане на ценна или полезна (бизнес) информация от 
големи количества от данни и с това как тази инфор-
мация може да допринесе за вземане на по-добри 
бизнес решения. Например решения за пускане на 
нова продуктова линия или намиране на нов начин 
за лекуване на дадено заболяване и други. На базата 
на такъв анализ на данни от системата на здравео-
пазване в САЩ през последните години са предприе-
ти действия, довели до 17% намаление на разходите 
в нея [20].

• Истинност. Отнася се до коректността и достовер-
ността на информацията. Зад всяка практика за 
управление на информацията лежат основни доктри-
ни за качеството на данните, управлението на данни-
те и управлението на метаданни заедно с аспектите 
за неприкосновеност на личните данни и правни 
проблеми [10].

Фиг. 1. Характеристики на ГКД

2.1. Класификация на големите  
количества данни

За да се разберат по-добре техните характеристики, 
големите количества данни се класифицират в различни 
категории. На фиг. 2 са показани техните основни катего-
рии. Класификацията е важна и заради характера на ши-
рокомащабните данни, съхранявани в облачни бази данни. 

Фиг. 2. Класификация на големите данни

Класификацията им се основава на пет аспекта: 
1. Източници на данни.
2. Формат на съдържанието им. 
3. Хранилища за данни.
4. Предварителна обработка. 
5. Обработка на данни [11].

3. Предизвикателства при обработката 
на големи данни

Анализът на данните е процес за прилагане на съвре-
менни анализи и техники за визуализация спрямо големи 
обеми от данни с цел откриване на скритите модели и 
неизвестни корелации и за ефективно вземане на решения. 
Анализът на ГКД включва множество отделни фази като:

• събиране на данни; 
• запис на данни; 
• извличане на информация;
• почистване или изтриване; 
• интеграция на данни; 
• обобщаване и представяне; 
• обработка на заявки; 
• моделиране на данни;
• анализ и интерпретацията им. 

Всеки от тези етапи е свързан с различни предизви-
кателства, определени от особеностите на ГКД, като хете-
рогенността им, обема им, скоростта им, актуалността и 
сложността им или неприкосновеността им [12].

3.1. Хетерогенност и непълнота

Трудностите при анализа на големи обеми от данни 
произтичат от големия им мащаб, както и от наличието на 
смесени данни, базирани на различни модели и правила 
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(хетерогенна смес от данни). В случай на сложни хетеро-
генни данни смесването им може да изисква използването 
на няколко модела и правила за тяхната обработка, като 
свойствата на моделите варират значително. 

Данните могат да бъдат структурирани и неструктури-
рани, като 80% от данните, получени от различни органи-
зации и фирми, са неструктурирани. Те са силно динамични 
и нямат определен формат. Те могат да съществуват под 
формата на писма от електронна поща, прикачени фай-
лове, изображения, PDF документи, медицински записи, 
рентгенови снимки, гласова поща, графики, видео, аудио и 
т.н. Това не позволява съхраняването им в таблична фор-
ма като структурираните данни. Трансформирането на тези 
данни в структуриран формат за по-късен анализ е едно 
от основните предизвикателства в областта. Така че новите 
технологии трябва да се адаптират, за да се справят с 
такъв вид данни. Често данните са непълни, което съз-
дава неточности по време на анализа им, което също е 
предизвикателство. Непълните данни са такива с липсващи 
полета в някои от измерванията, което може да се дължи 
на грешка в сензора или възел от сензори, или да се 
дължи на системни политики, при които умишлено се про-
пускат някои стойности или полета. В повечето модерни 
алгоритми за извличане на данни има вградени решения 
за справяне с липсващите стойности (като игнориране на 
полета с липсващи данни). Интересни са тези, които полз-
ват обучаващи се модели и предсказване на липсващите 
данни или такива, които попълват автоматично липсващите 
полета/стойности с най-често срещаните [12].

3.2. Мащаб и сложност

Управлението на големи и бързо нарастващи обеми 
от данни е актуален въпрос. Традиционните софтуерни ин-
струменти не са достатъчно подходящи за управлението на 
такива количества данни. Анализът на данните, организа-
цията им, извличането и моделирането им са също огромно 
предизвикателство поради мащабите и сложността им [12].

3.3. Скорост на обработката на ГКД

За големите обеми от данни скоростта на обработ-
ката им е наистина от голямо значение. Способността за 
бърз достъп до тези данни не е просто субективно жела-
ние, това е задължение, особено за потоци от данни, при 
които обработката трябва да завърши в рамките на опре-
делен период от време. В противен случай резултатите от 
тази обработка стават безполезни [6].

3.4. Навременност

Колкото по-големи са масивите от данни, толкова 
по-дълго време отнема анализът им. Проектирането на 
системи, които по-бързо и ефективно обработват такива 
огромни масиви също е голямо предизвикателство. Въпре-
ки това не само скоростта е важна в контекста на ГКД, 
защото има много ситуации, в които резултатът от анализа 

се изисква незабавно. В един голям набор от данни, често 
от съществено значение, е да се намерят записи в него, 
които отговарят на точно определен критерий. Сканирането 
на целия набор от данни, за да се намерят подходящите 
записи, очевидно е неефективно [14]. 

3.5. Защита и сигурност

Достъпът до данните, както и сигурността и неприкос-
новеността на личните данни са от ключово значение при 
работата с тях, особено когато същите данни са достъпни 
от многобройни и различни домейни. В области като со-
циалните медии и здравната информация се събират доста 
данни за конкретни лица, така че има опасения, че някои 
организации знаят твърде много за конкретни частни лица. 
Разработването на алгоритми, които по случаен начин 
разпределят личните данни измежду големи набори данни 
(data sets), така че да се гарантира неприкосновеността 
на личния живот, е ключов изследователски проблем [13].

4. Техники за извличане на големи 
количества данни

 Големите количества данни имат огромен потенциал 
при извличане на полезна информация от тях за фирмите, 
за решаване на техните проблеми. Анализът на тези данни 
се превръща в незаменим източник за откриване на знания 
на основата на често срещани модели и скрити правила. 
Тези огромни масиви от данни са твърде сложни за хората, 
за да могат те да извличат ефективно полезна информация 
без помощта на изчислителни инструменти. Развиващите 
се технологии, например платформите Hadoop [14] и Map-
Reduce, предлагат нови и модерни начини за обработка и 
трансформиране на големи обеми комплексни и неструкту-
рирани данни в смислени знания [12].

4.1. Платформата Hadoop 

Apache Hadoop е платформа с отворен код на Java 
за обработка на заявки към огромни количества данни, 
намиращи се на голям брой от клъстери. Hadoop е проект 
от високо ниво на Apache, иницииран и ръководен от ком-
паниите Yahoo и Doug Cutting. За своя успех платформата 
разчита на активна общност от сътрудници от цял свят. 
Със значителни инвестиции технологията Apache Hadoop на 
Yahoo се превърна в голяма изчислителна облачна систе-
ма. Де факто в рамките на промишлеността Hadoop се е 
превърнала в платформата за обработка на големи количе-
ства от данни. Hadoop променя икономиката и динамиката 
чрез мащабни изчисления. Нейното въздействие може да 
се сведе до четири характерни особености. Hadoop поз-
волява мащабируеми, ценово ефективни, гъвкави и толе-
рантни спрямо грешки решения [14]. Hadoop е произлязла 
от системите на Google Map-Reduce и Google File System 
(GFS) [15]. Hadoop има два основни компонента, а именно 
ядро, включващо разпределената файлова система HDFS 
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и разпределената платформа за програмиране и анализи 
Map-Reduce. Най-важната особеност на Hadoop е, че HDFS 
и Map-Reduce са тясно свързани една с друга. По този 
начин системата за съхранение не е физически отделена 
от системата за обработка [13]. В момента Hadoop (фиг. 3) 
освен HDFS и Map-Reduce включва и редица свързани ком-
поненти като HBase, Hive, Pig и Sqoop и инструменти от 
високо ново, обяснени по-долу [12]:

• HDFS (Hadoop Distributed File System) е високо то-
лерантна спрямо грешки разпределена файлова 
система, отговорна за съхранение на данните върху 
клъстери.

• Map-Reduce е мощен паралелен софтуер за разпре-
делена обработка на огромно количество данни по 
клъстерите.

• HBase е колонноориентирана разпределена NoSQL 
база данни с произволен достъп за четене и запис. 

• Pig е език за програмиране от високо ниво за 
анализ на данните, получени след изчисленията в 
Apache Hadoop.

Фиг. 3. Архитектура на Hadoop

• Hive е приложение за складиране на данни на ос-
новата на релационен модел, осигуряващо достъп до 
тях на основата на подобен на SQL език.

• Sqoop е проект за трансфер и импорт на данни меж-
ду различни релационни бази данни и Hadoop.

• Oozie е планиращ работен процес за Hadoop. Това е 
система, която изпълнява работен поток от зависими 
задачи. Чрез нея потребителите могат да създават 
насочени ациклични графи на работните потоци, кои-
то могат да се изпълняват паралелно и последова-
телно в Hadoop.
Инструментите от високо (RDBMS, ETL и BI) ниво 

служат за управление на релационни бази от данни, за из-
вличане на справки и извършване на интелигентни бизнес 
анализи.

4.2. Файловата система HDFS

HDFS е разпределена файлова система, проектирана 
да работи като надстройка на локалните файлови системи 
на клъстерните възли. Тя може да съхранява изключително 

големи файлове, включително и такива за поточен достъп 
(streaming) до данните. HDFS е с възможности за скали-
руемост, като може да работи както на един сървър, така 
и на хиляди машини, всяка от които с различни изчисли-
телни възможности и памет. HDFS се състои от два типа 
възли (сервизиращи програми), а именно именувани въ-
зли (NameNodes), наречени "господари", и възли за данни 
(DataNodes), наречени "подчинени". HDFS може да включва 
и вторични именувани възли (Secondary NameNodes). Име-
нуваният възел управлява йерархията на файловите систе-
ми и метаданните. Файловите системи са представени под 
формата на именуван възел, който управлява параметри, 
например времето за достъп до данните, промените, пра-
вата за достъп и квотите от дисковото пространство, фак-
торът за повторение на блоковете на файловете по възлите 
за данни. Файловото съдържание е разделено в големи 
блокове, като всеки блок се репликира независимо от дру-
гите през възлите за данни, които от своя страна изпращат 
рапорт за всички съществуващи блокове до именуваните 
възли. Всички HDFS [14] системи притежават следните ха-
рактеристики:

• толерантност към грешки;
• работа с фирмен хардуер;
• обработка на големи масиви от данни;
• поддръжка на парадигмата "господар-подчинен";
• еднократен файлов достъп за писане. 

Както е показано на фиг. 4, един HDFS клъстер се 
състои от един именуван възел-господар, управляващ име-
нуваното пространство (Namespace) на файловата система 
и достъпа на клиентите до него, като позволява потреби-
телски данни да се записват като файлове. Вътрешно всеки 
файл се разделя на един или повече блока (chunks) и тези 
блокове [15] се съхраняват във възлите за данни. 

Фиг. 4. Архитектура на HDFS

Размерът на блока в HDFS е много по-голям от този 
на нормалните файлови системи и е 64 МB по подразбира-
не. Причината за този голям размер на блоковете е да се 
намали броят на харддисковете във възлите за данни, на 
които файлът се записва [16]. Именуваният възел определя 
начина на разпределение на блоковете към възлите за дан-
ни и фактора за репликиране (един и същи блок на колко 
възли за данни да се съхранява). HDFS е разработена така, 
че да съхранява надеждно много големи файлове между 
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машините в голям клъстер. При отказ на един или няколко 
възела за данни именуваният възел пренасочва и прераз-
пределя файловете и блоковете от данни към наличните 
активни възли за данни. В случай на отказ на именуван 
възел той се подменя от вторичния именуван възел, който 
пази копие на метаданните му.

За обработката, скоростта и хетеро-генността на да-
нните се използват инструменти като Hive, Pig и Mahout, 
които са част от платформата Hadoop и HDFS. Интересно 
е да се отбележи, че за всички използвани инструментал-
ни софтуерни средства основната архитектура е Hadoop. 
Oozie и Zookeeper, които също са стандартни инструменти 
за управление на ГДК, се използват за контрол на обема и 
верността на данните [12].

Платформата HDFS в съчетание с изброените по-горе 
инструменти се използва от Google, Yahoo, Facebook, бан-
ки, телекоми и други както за съхранение на разнообразни-
те им по характер данни, така и за генериране на справки 
и рапорти, анализ на логфайлове, разпределено търсене на 
информация и други.

4.3. Платформата Map-Reduce

Map-Reduce е софтуерна платформа, въведена от 
Google през 2004 г. за разпределени изчисления над голе-
ми количества данни в клъстери от компютри. Map-Reduce 
е програмен модел за обработка и генериране на големи 
набори от данни и е предназначен за програмисти, а не 
за бизнес потребители. Map-Reduce разделя изчислител-
ния поток на две основни фази: картографиране (Map) и 
редуциране (Reduce). Чрез разработването на собствени 
(Map и Reduce) функции програмистите са в състояние да 
приложат паралелни алгоритми, които могат да бъдат из-
пълнени в един клъстер или в широко-мащабни клъстери 
от машини. Едновременно с това платформата се грижи за 
комуникациите между паралелните задачи и отработването 
на грешки, както и за ефективното използването на диско-
вото пространство. Картографиращата функция обработва 
двойката ключ/стойност, за да генерира набор от междинни 
двойки пак от същия тип – ключ/стойност. Редуциращата 
функция обединява всички междинни стойности, свързани 
със същия междинен ключ [15]. 

Стъпките, свързани с работата на Map-Reduce, са по-
казани на фиг. 5. 

Програмите на Map-Reduce обикновено се използват 
за обработка на големи файлове. Входът и изходът за Map 
и Reduce функциите са организирани под формата на пара-
метри от типа на споменатите ключ и стойност. 

Фиг. 5. Стъпки в Map-Reduce при работа с данни в текстов файл

Картографиращата функция се прилага към всяка 
входна двойка ключ и стойност, за да се генерира произ-
волен брой такива междинни двойки. Стандартното пред-
ставяне на това е, както следва: 

map( i nKey, i nVa l ue )→ l i s t ( i n t e rmed i a t eKey, 
intermediateValue).

Резултатът след фазата на картографирането се със-
тои от колекция от двойки ключ-стойност, които са вход-
ни данни за фазата на редуцирането. Съдържанието на 
двойките ключ-стойност зависи от конкретната софтуер-
на реализация на Map и Reduce функциите. Често входът 
Map-функции може да е запис от данни от база данни, ред 
от файл, файл или група от файлове. Например в една от 
най-често изпълняваните в платформата Map-Reduce про-
грами – броенето на думи във файл, входът към дадена 
Map-функция е ред или редове от файла, а изходът е набор 
от двойки ключ-стойност:

map: (k1 , v1 ) → [(k2 , v2 )]
В примера от фиг. 5 всяка дума играе ролята на 

ключ, а стойността й е единица. 
За да се оптимизира обработка на фазата на карто-

графиране, няколко идентични Map-функции могат да се 
изпълняват паралелно (фиг. 5), тъй като всяка една функ-
ция е идентична на останалите. Редуцирането се прилага 
към всички стойности, свързани със същия междинен ключ, 
за генериране на изходни двойки ключ-стойност:

reduce(intermediateKey,list(intermediateValue))→list(
outKey, outValue) 

 Всяка редуцираща функция обработва междинните 
стойности за даден ключ, продуцирани от Map-функциите, 
и генерира изходни данни. И тук няколко редуциращи функ-
ции могат да работят паралелно, тъй като те са независими 
една от друга, като броят им се определя от потребителя. 
По подразбиране броят на редукторите е 1. Входът към 
функцията за редуциране е двойката ключ-стойност, където 
ключът k2 е този, който се генерира от Map-функциите, 
както и списък от стойности v2, ползващи същия ключ. 
Като резултат от редуциращата функция за всеки ключ k2 
се генерира аналогичен k3 ключ и стойност v3, която е 
равна на сумата от списъка стойности [v2 ]:

reduce: (k2 , [v2 ]) → [(k3 , v3 )].
 В примера от фиг. 5 Map-функциите генерират 

списък от следните ключове и стойности: 7 за (Кола,1); 
3 за (Кон,1); 2 за (Топ,1) и (Колело,1). Като резултат 
reduce-функциите извеждат двойките (Кола,7); (Кон,3); 
(Топ,2) и (Колело,2).

 Прилагайки аналогични функции за картографира-
не и редуциране в търсещата и превеждащата машина на 
Google са индексирани най-често търсените от потреби-
телите сайтове или търсения по думи или фрази. На тази 
основа при ново търсене в Google автоматично се дописва 
името на сайта или се предлага списък с най-близките по 
име сайтове. Аналогично при търсене по думи и фрази се 
генерират най-близките такива. Индексирането на фрази 
в различните езици спомага и за по-точен автоматичен 
превод между два езика. 
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Ïëàòôîðìàòà MapReduce (ôèã. 6) ñå óïðàâëÿâà îò
àíàëîãè÷íà íà HDFS àðõèòåêòóðà îò òèï “ãîñïîäàð-ïîä÷èíåí”.
Çà óïðàâëåíèå íà çàäà÷èòå è ðåñóðñèòå â êëúñòåðà ñå
èçïîëçâà åäíà ñåðâèçèðàùà ïðîãðàìà, íàðå÷åíà JobTracker
[17]. Òÿ îáèêíîâåíî å ðàçïîëîæåíà íà êîìïþòúðà, íà êîéòî
å ðàçïîëîæåí è èìåíóâàíèÿò âúçåë íà HDFS. Ïðîãðàìàòà
JobTracker êîìóíèêèðà ñ êëèåíòèòå, êîèòî èñêàò äà èçïîëçâàò
MapReduce óñëóãè è ñïîðåä êîíêðåòíàòà çàäà÷à ñå îïèòâà äà
íàñî÷è âñÿêà òàêàâà óñëóãà (Mapper èëè Reducer çàäà÷à)
âúçìîæíî íàé-áëèçî äî äåéñòâèòåëíèòå äàííè (ôàéëîâå),
ðàçïîëîæåíè íà åäèí èëè íÿêîëêî âúçåëà çà äàííè (DataNode).
Íà âñåêè âúçåë çà äàííè èìà ñåðâèçèðàùà ïðîãðàìà, íàðå÷åíà
TaskTracker. Òÿ ïîëó÷àâà ñúîòâåòíîòî çàäàíèå çà ðàáîòà
(Mapper èëè Reducer çàäà÷à) îò JobTracker-à.

Îñâåí ñ êîîðäèíèðàíå íà MapReduce çàäà÷èòå âúâ
âúçëèòå çà äàííè TaskTracker-úò (íà 3 ñåê) èçïðàùà
ïåðèîäè÷íî êúì JobTracker-à ñòàòóñ ñúîáùåíèÿ. Àêî
ñúîáùåíèÿòà ñïðàò,  JobTracker-úò ïðàâè íÿêîëêî îïèòà çà
âðúçêà ñ äàäåíèÿ TaskTracker è àêî íå ìîæå äà ñå óñòàíîâè
âðúçêà, ñå ñ÷èòà, ÷å âúçåëúò å ïîâðåäåí. Â òîçè ñëó÷àé
JobTracker-úò ïðåíàñî÷âà çàäà÷èòå, êîèòî ñà ñå èçïúëíÿâàëè
íà ïîâðåäåíèÿ âúçåë, êúì TaskTracker-à íà äðóã àêòèâåí âúçåë
çà äàííè.

5. Çàêëþ÷åíèå

Â ñúâðåìåííèÿ ñâÿò åæåìèíóòíî ñå ãåíåðèðàò îãðîìíè
êîëè÷åñòâà îò äàííè îò õåòåðîãåíåí, ïîëóñòðóêòóðèðàí è
íåñòðóêòóðèðàí òèï. Òåçè ãîëåìè ìàñèâè îò äàííè íàðàñòâàò
åêñïîíåíöèàëíî â ñâåòîâåí ìàùàá ïîðàäè åêñïëîçèâíîòî
íàðàñòâàíå íà:

• ñàéòîâå çà ñîöèàëíè êîíòàêòè;
• áðîÿ íà òúðñåùèòå è èçâëè÷àùè ìàøèíè;
• ñàéòîâåòå çà ñïîäåëÿíå íà âèäåî, ìóçèêà è äðóãè

         ìåäèè;

• ñàéòîâåòå çà òúðãîâèÿ ñ àêöèè;
• íîâèíàðñêèòå èçòî÷íèöè è äðóãè.
Ãîëåìèòå ìàñèâè îò äàííè ñå ïðåâðúùàò â íîâà îáëàñò

çà íàó÷íè èçñëåäâàíèÿ íà äàííè è çà áèçíåñ ïðèëîæåíèÿ.
Àíàëèçúò èì ñòàâà àáñîëþòíî íåîáõîäèì ñ öåë àâòîìàòè÷íî
èçâëè÷àíå íà çíàíèÿ, êîåòî å ñâúðçàíî ñ èçãðàæäàíå íà
ðàçëè÷íè ìîäåëè è ïðàâèëà [18]. Òîçè àíàëèç íà äàííèòå
ïîìàãà íà êîìïàíèèòå äà âçåìàò ïî-äîáðè ðåøåíèÿ, äà
ïðîãíîçèðàò è èäåíòèôèöèðàò ïðîìåíèòå è äà îòêðèâàò íîâè
âúçìîæíîñòè [19]. Îáðàáîòêàòà íà ãîëåìèòå ìàñèâè îò äàííè
ñïîìàãà è çà ðàçêðèâàíå íà òåñíèòå ìåñòà è îãðàíè÷åíèÿòà
â ñúùåñòâóâàùèòå òåõíèêè çà èçâëè÷àíå íà äàííè, êîåòî
âîäè äî ïîðåäèöà îò íîâè ïðåäèçâèêàòåëñòâà, ñâúðçàíè ñ
ðåøåíèåòî èì. Èçâëè÷àíåòî (DM) íà ãîëåìè ìàñèâè îò äàííè
å îáåùàâàùà îáëàñò, â êîÿòî èçñëåäâàíèÿòà òåïúðâà
ïðåäñòîÿò. Íåçàâèñèìî îò èçâúðøåíàòà äîñåãà ðàáîòà ñà
íåîáõîäèìè îùå ìíîãî óñèëèÿ çà ïðåîäîëÿâàíå íà ïðåäèçâè-
êàòåëñòâàòà, ñâúðçàíè ñ õåòåðîãåííîñòòà, òî÷íîñòòà,
ñêîðîñòòà, ïðîèçõîäà, ìàùàáèðóåìîñòòà, ïîâåðèòåëíîñòòà è
èíñòðóêòèâíîñòòà íà äàííèòå Â ñòàòèÿòà ñà îáñúäåíè è
âúçìîæíîñòèòå íà ïëàòôîðìèòå Hadoop, HDFS è Map Reduce
çà ñúõðàíÿâàíå, ðåäóöèðàíå (êîìïðåñèðàíå), îáðàáîòêà è
àíàëèç íà ãîëåìè êîëè÷åñòâà äàííè.
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Дефиниране на изискванията  
към системите за оперативно  
управление съгласно стандарта  
IEC-62264

Д. Гочева, Д. Георгиев, И. Бачкова

1. Увод
Системите за оперативно управление (СОУ) на про-

изводството са компютризирани системи, които просле-
дяват и документират трансформацията на суровините в 
готова продукция. Те функционират в реално време, като 
осигуряват точната информация на правилното място в 
подходящия момент и вземат активно участие в оптими-
зацията на различни аспекти на производствената система 
и вземането на решение. Сега в производствените пред-
приятия работят различни поколения хетерогенни системи, 
които генерират структурирани и полуструктурирани данни 
в различни формати, формирайки т. нар. разпределени „си-
лози за данни“. С нарастване на обема на данните става 
все по-важно интегрирането на данните с цел съвместно 
използване на информацията в системите за оперативно 
управление, която постъпва в различен вид от системите за 
управление на стопанската дейност и от системите за упра-
вление на производството. Робастността и надеждността 
на системите за оперативно управление зависят в голяма 
степен от структурата и коректността на нейните софтуерни 
компоненти. Осигуряването на тяхната точност и сигурност 
става все по-трудно. Традиционните процеси на разработка 
на тези софтуерни системи, включващи създаването на код 
на ръка и последващо тестване и симулация, не са вече 
ефективни, продуктивни и достатъчно успешни. 

Съвременните подходи при разработването на системи 
за оперативно управление са свързани с разширяване на 
нивото на абстрактност на ниво модел чрез използване на 
формални методи и осланяйки се на автоматичното или по-
луавтоматичното генериране на код с цел създаване на код 
на традиционните езици за програмиране [1]. Използването 
на формални подходи при разработването на системи за 
оперативно управление в комбинация със стандартизирани 
референтни модели ще даде възможност за многократно из-
ползване на компонентите на тези системи и ще осигури 
бърза и надеждна интеграция или оперативна съвместимост 
на разнородните системи по време на целия им жизнен 
цикъл. Чрез използване на софтуерни среди за моделно 
направлявана разработка на софтуер и възможностите на 
унифицирания език за моделиране – UML се гарантира функ-
ционалността на проекта, изпълнението на изискванията на 
крайния потребител за устойчивост, сигурност, мащабируе-

мост и разширимост преди генериране на програмния код, 
когато промените се реализират трудно и на висока цена.

Цел на статията е да предложи подход за проектиране 
на системи за оперативно управление на производство-
то на основата на дефинициите, термините и моделите на 
международния стандарт IEC-62264.

2. Оперативно управление  
на производството  
съгласно IEC-62264 (3)

2.1. Кратък анализ на стандарта IEC-62264

Интеграцията на производствените системи със систе-
мите за подпомагане на бизнеса е трудна задача, създава-
ща технологични, организационни и персонални проблеми 
поради липсата на обща терминология, съгласуваност при 
представянето на данни, поради различните гледни точки и 
количествени показатели за оценка. Международният стан-
дарт IEC-62264 [1-5], цели да дефинира интерфейси между 
информационно-управляващите системи в производствените 
предприятия и да подпомогне интеграцията между системите 
на бизнес ниво и системите за управление на производство-
то. Стандартът IEC-62264 представлява споразумение между 
водещи фирми (SAP AG, Eli Lilly, The Foxboro Co., Hewlett-
Packard, Honeywell, Rockwell Automation, IBM Corp., Oracle 
Corp., ABB и други) за създаване на обща рамка и насоки 
за проектиране и интеграция на системи. Важна особеност 
на стандарта е отделянето на информацията от конкретните 
реализации на производствени и бизнес системи. Ползите 
от прилагането на стандарта IEC-62264 за крайните потре-
бители са следните направления [2]:

• Като референтен модел за изясняване на релациите 
между бизнеса и производството.

• Като средство за последователно дефиниране на ос-
новните компоненти при проектирането на СОУ. 

• Улеснява дефинирането на изискванията към СОУ.
• Осигурява многократното използване на модули от 

системите.
• Намалява времето за обучение на персонала.
• Намалява разходите за постигане на оперативна 

съвместимост при работа със системи от различни 
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доставчици.
• Служи за аргументирано сравняване на доставчици 

и решения.
Значими са и ползите от прилагане на стандарта за 

софтуерните разработчици, които най-общо са следните:
• Осигурява съгласувани и съвместими решения между 

различни клиенти и в различни индустрии.
• Понижава цената за интеграция на системите и ре-

шенията.
• Осигурява бърза реализация и внедряване.
• Благоприятства осъществяването на единични реше-

ния.
• Гарантира по-ниски разходи и по-кратко време на 

проектиране.

Моделите и терминологията, дефинирани в стандарта 
IEC-62264, представят най-добрите практики за интеграция, 
обхващат целия жизнен цикъл на предприятията, приложи-
ми са за подобряване на съществуващите възможности за 
интеграция, без да зависят от степента на автоматизация в 
предприятията. Стандартът не е ограничаващ, не предлага 
единствен начин за интеграция и може да се използва съв-
местно с други решения за интеграция. Той предлага реше-
ния за интеграция на предприятия с непрекъснати, дискрет-
ни и периодични производства. Дефинициите на моделите, 
обектите и техните атрибути са на необходимото ниво на 
абстрактност и общност, така че стандартът да може да бъде 
използван в производствени предприятия от най-различен 
тип. Те са препоръчителни за осигуряване на по-добра кому-
никация между различните нива на управление.

В част 1 на стандарта – Модели и терминология [3], 
са представени йерархичен модел на оборудването, йерархи-
чен функционален модел на данните, функционален модел на 
оперативното управление. Специфицирани са информацион-
ните потоци между нива 3 и 4 на йерархичния модел, като 
са дефинирани границите на действие на бизнес системите 
и системите за оперативно управление на производството. 

В част 2 на стандарта IEC-62264 [4] са представени 
формални обектни модели за обмен на информацията, оп-
исана в част 1 на стандарта. Технологията на интерфейсите 
между бизнес системите и системите за управление на 
производството е показана чрез UML диаграми, детайли-
зиращи информацията, която се обменя за това: (i) как да 
се произведе продукт; (ii) какви ресурси са необходими и 
налични за това; (iii) какво, къде и кога да се произведе 
и (iiii) какво е произведено и какви ресурси са използва-
ни. Дефинициите на атрибутите са абстрактни, което не ги 
свързва с определена реализация или типове данни.

В част 3 на стандарта [5], приета като европейски 
стандарт от EN 62264-3:2007, като руски национален стан-
дарт ГОСТ 62264-3-2012 и като български стандарт БДС EN 
62264-3 през 2008 г. се дефинира модел на оперативно 
управление на производството в промишлените предпри-
ятия, координирайки процесите на интеграция между тях. 

В част 4 [6] са дефинирани обектните модели и атри-
бути на системите за оперативно управление. 

В част 5 на стандарта [7] се предлага набор от опе-

рации (транзакции), съобщения и действия за използване 
от приложенията при обмена на данни за всички модели, 
представени в предишните части на стандарта. 

2.2. Модели за оперативно управление
 на производството

Съгласно стандарта базовият модел на оперативно-
то управление се дефинира чрез осем дейности: дефини-
ране (Definition), планиране (Scheduling), диспечеризация 
(Dispatching), ресурсно осигуряване (Resource Management), 
изпълнение на производствения план (Execution), събира-
не на данни (Data Collection), анализ на производствените 
показатели (Performance Analysis) и проследяване на про-
изводството (Tracking) и се детайлизира конкретно чрез 
четири модела на операциите по: управление на произ-
водството (Production), управление на техническото об-
служване (Maintenance), на операциите за обезпечаване 
на качеството (Quality), на операциите по управление на 
производствените ресурси (Inventory) – фиг. 1. 

Фиг. 1. Структура на основните части 
на стандарта IEC-62264 [2]

Моделът на оперативно управление на производството 
(Production Operations Management) e представен на фиг. 2. 
Елипсите представляват отделните дейности, стрелките – по-
тоците на информация между дейностите. Последната се по-
яснява в текста на част 3 на стандарта.

Фиг. 2. Модел за оперативно управление на производството [5]
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Информационният обмен с ниво 4 на дейностите от 
оперативното управление на производството (фиг. 2) об-
хваща продуктови дефиниции (Product Definition), производ-
ствени възможности (Production Capability), производствени 
графици (Production Schedule) и производствени резултати 
(Production Performance). Тези понятия са дефинирани в част 
1 на стандарта. Елипсата, представена с пунктирана линия, 
представлява функциите за събиране на данни и управле-
ние на нива 1-2. Елипсите, показани с плътни линии, са 
дейностите, които се изпълняват в процеса на оперативно 
управление на производството. Тези така дефинирани дей-
ности не засягат организационната структура, програмното 
осигуряване или човешките ресурси. Моделът идентифицира 
дейностите, а също и ролите, асоциирани с тях. Различни-
те предприятия могат да имат различно разпределение на 
ролите и могат да избират за тях системи и персонал по 
различен начин. Информационният обмен с ниво 2 (фиг. 2) 
обхваща: изпращане на конкретни инструкции към ниво 2 за 
изпълнение на конкретни производствени задачи (Equipment 
and Process Specific Production Rules), оперативни команди 
(Operational Commands) за изпълнение на работните поръчки 
и получаване на Оперативни отчети (Operational Responses), 
както и данни за оборудването и технологичните процеси 
(Equipment and Process Specific Data) във вид на инфор-
мация за реализиран процес и използвани ресурси. Тези 
понятия, конкретизирани в моделите на четирите аспекта на 
оперативното управление (производство, техническото об-
служване, качество и производствените ресурси – фиг. 1), 
са пояснени в текста на част 3 на стандарта.

3. UML проект на моделите  
на стандарта

Предлаганият подход за проектиране на системи за 
оперативно управление на производството на основата 

на дефинициите, термините и моделите на международния 
стандарт IEC-62264 се основава на използването на мето-
дите и средствата на моделно направляваните разработки 
на софтуер. Утвърденият като стандарт за моделиране на 
софтуерни системи унифициран език за моделиране – UML, 
и софтуерните среди за UML моделиране предлагат полезни 
инструменти за визуализиране, специфициране, констру-
иране и документиране на елементите на софтуерните сис-
теми, като се обръща основно внимание на моделирането 
на изискванията на потребителите.

Диаграмите на случаите на употреба (Use-case 
Diagrams) са основен вид UML диаграми, които се из-
ползват за специфициране на функциите и потребителите 
на системата. Съвместното използване на инструментите 
за документиране на потребителските изисквания (User 
stories, Kanban Board, диаграми на последователност, мо-
дели на процеси и други), заедно с диаграмите на случаите 
на употреба осигурява гъвкавост и надеждност на процеса 
на проектиране.

Чрез софтуернатата среда за моделно направлявана 
разработка на софтуер IDE Visual Paradigm е създаден про-
ект на система за оперативно управление, отговаряща на 
изискванията на стандарта IEC-62264.

При разработването на проекта на настоящия етап 
са използвани основно инструментите на текстовия анализ 
с цел създаване на съответни на стандарта диаграми на 
случаите на употреба. Акцентирано е и върху създаване на 
двуезичен речник с превод на термините и дефинициите, 
представени в част 3 на стандарта за целите на проекти-
ране и интеграция на системи за оперативно управление. 

 Чрез текстов анализ директно от текста на част 3 от 
стандарта [5] са извлечени ключови термини във вид на 
терминологичен речник на основните понятия, дефинирани 
в модела за оперативно управление на производството. 
Директно от текста са идентифицирани и зададени проек-
тообектите за моделиране (фиг. 2) като първоначален из-
бор на класове, случаи на приложение, актьори, дейности, 

Фиг. 3. Текстов анализ на дефинираните в част трета на IEC-62264 задачи на системите за оперативно управление 
на производството
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работни потоци и други елементи, участващи в диаграмите 
на UML проекта на моделите в стандарта. Тези елементи 
(или част от тях) могат да се използват при създаването на 
конкретните проекти за прилагане на стандарта. Речникът 
е трансформиран в MS Excel формат с цел обединяване 
с речниците на термините, представени във всички други 
части на стандарта.

Функциите на една система за оперативно управле-
ние на производството според стандарта IEC-62264-3 са 
представени чрез диаграми на случаите на употреба (Use 
Case). На фиг. 4 са представени основните дейности на 

системата и информационния обмен между тях. Всички 
дефинирани в стандарта термини са свързани чрез хипер-
връзки с терминологичния речник. Диаграмата съдържа се-
дем декомпозиционни диаграми за дефиниране на задачите 
на отделните подсистеми. Задачите, които се изпълняват от 
подсистемите, са извлечени чрез текстов анализ (фиг. 3) 
от описанието на стандарта и също са включени в речни-
ка. Информацията, която се обменя между дейностите, е 
представена чрез термини, дефинирани в речника според 
текста на стандарта.

Фиг. 4. Функции на система за оперативно управление на производството

4. Заключение
Предложеният подход се основава на прилагане на 

стандарта IEC-62264 за проектиране и интегриране на 
системи за оперативно управление на производството 
в промишлените предприятия. Реализацията на подхода 
за разработка на системи, съвместими със стандарта, е 
представена чрез UML модел на базата на термините, де-
финициите и моделите от стандарта във вид на проект в 
среда за моделно направлявана разработка на софтуер и 
обектнорелационни трансформации – IDE Visual Paradigm. 
В статията са показани част от разработените информа-
ционни модели за оперативно управление на базата на 
част 3 от стандарта. Формални обектни модели за обмена 
на информацията между 3 и 4 ниво, представени в част 1 
на стандарта, са дискутирани в [8]. Онтологично базиран 
подход за изграждане [9] и осигуряване на оперативна 
съвместимост в системи за оперативно управление е пуб-
ликуван в [10].

В една интегрирана среда, където разнородни систе-
ми трябва да работят съвместно, от много важно значение 
е да се осигурят лесни транслации между различни моде-
ли, формати и описания. Успешно решение е използването 
на стандартно (IEC 62264) съвместими модели на високо 
ниво на абстрактност, които са независими от конкретни 
търговски реализации и методи за реализация, независими 
от конкретна индустрия. Референтните модели могат да се 
използват както и като основа за разработване на инфор-
мационните системи, така и за създаване на интерфейси 
между работещите в предприятията системи. 

Съвместното използване на среди за моделно и он-
тологично направлявани разработки на софтуер позволя-
ва интегриране и извличане на данни и информация от 
хетерогенни източници на информация (онтологии, рела-
ционни бази данни, електронни таблици и други). Обект-
норелационните трансформации на моделите осигуряват 
използване на утвърдените и работещите в предприятията 
системи бази данни.
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Разпространение на електронни книги
Ц. Цанков

1. Увод
От много години има реална възможност да се пре-

установи отпечатването на книги и много други видове пе-
чатни издания. И тук не става въпрос само за спасяването 
на гори, чиято дървесина се използва за производството 
на качествена хартия. Отстраняването на всички тези хар-
тиени издания ще освободи пространство например в гъсто 
населените градове. Всички тези тонове книги в общест-
вените библиотеки заемат много голяма площ, рафтове, 
изискват климатизация и осветление, обслужващ персонал 
и т.н.

Сега работят множество легални и пиратски елек-
тронни библиотеки и на никого не е ясно защо по за-
коните в страната пиратството е престъпление, а когато 
ги получим по законите на Еквадор например, можем да 
четем много електронни издания. Библиотеките Либрусек, 
Максим Мошков, IRC bookz, LibGen, FictionBook, Альдеба-
ран, Фензин, както и много други са събирани главно от 
ентусиасти с цел да направят достъпна литературата до 
много потребители, без да превеждат пари. Не са малко 
и сайтовете, които печелят от доставката на електронни 
книги, например с SMS-и до специален номер.

От друга страна, съществува напълно легално раз-
пространение на книги и списания на сайтовете на изда-
телите, когато книга или списание е вече с голяма дав-
ност и всеки може да го изтегли. Издания на обширни 
ръководства и учебници за дадени прибори или машини в 
производството също са достъпни на сайтовете на произ-
водителите, тъй като за тях вече е заплатено.

Междинна е ситуацията при учебниците и учебните 
помагала на преподавателите в университетите. На свои 
страници или в курсове за дистанционно обучение препо-
давателите поместват множество лекции, които са за сту-
дентите от даден курс. Щом студент се е записал за обуче-
ние, следва той да има право да използва тези материали, 
но така той може да ги сподели и с трето лице, което не 
би трябвало да ги чете.

Можем ли да разчитаме на съвестта на потребителите 
да не разпространяват учебници и учебни помагала, или 
трябва да вземем някакви мерки срещу това? Да разгледа-
ме възможностите по този въпрос.

2. Защита на електронни издания
Електронните книги, закупени от Amazon, Barnes & 

Noble, Kobo, Apple или Google, могат да бъдат четени на 
устройства, поддържащи DRM (digital rights management). 
Това са програмни или апаратно-програмни средства, кои-
то отключват права за действия с данни в електронна фор-
ма. Софтуерът в Windows също трябва да защитава правата 

на авторите. Такъв е например FBReader, показан на фиг. 1, 
поддържащ няколко файлови формата и възможност за че-
тене директно от архиви. В четеца няма възможност за 
отпечатване и не предоставя контекстно меню за копиране, 
но можем да копираме с клавишна комбинация.

Фиг. 1. FBReader

Един от най-разпространените файлови формати, 
разпознаваеми от четците на електронни книги, е PDF – 
Portable Document Format. Създаден е от Adobe Systems и 
има възможност да бъде защитен на няколко нива.

В Adobe Acrobat ни предлагат два пътя за шифриране 
на документите – с помощта на парола и със сертификат. 
При избора с парола се отваря диалогов прозорец, в който 
могат да бъдат извършени следните основни заключвания 
на документа:

• искане на парола за отваряне на документа като на 
фиг. 2;

Фиг. 2. Заключване с парола за отваряне на PDF

• пълно заключване за отпечатване или нискокачест-
вен печат (150 dpi);

• позволения за няколко вида редактиране на доку-
мента;

• позволение за копиране на съдържанието, например 
текст, изображения и други;

• позволяване на инструмент за четене от екрана за 
слабо виждащи потребители.
 Изброените се виждат на фиг. 3.
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Фиг. 3. Права за PDF документите

Специален индикатор за сложността на паролата ни 
подсеща, че тя трябва да има поне средна сложност – дос-
татъчен брой символи, включващи малки и главни букви, 
цифри и специални символи.

Заключването за отваряне на файловете най-често се 
практикува с цел заплащане на ключа за отваряне, докато 
заключването за отпечатване и за копиране все пак ни дава 
възможност да можем да четем предоставеното ни издание.

Достатъчно по-добра е защитата с помощта на серти-
фикат, тъй като поддържа дори и 256-битов AES алгоритъм 
за шифриране, видно от фиг. 4.

Фиг. 4. 256-битов AES алгоритъм за шифриране

Файлът с цифровото удостоверение може да бъде 
създаден и при 2048-битов RSA алгоритъм на ключа, видно 
от фиг. 5.

Фиг. 5. 2048-битов RSA алгоритъм на ключа за сертификата

3. Премахване на защита от PDF 
файлове

Заключените файлове винаги са представлявали инте-
рес за много софтуерни компании, работещи по снемането 
на защитата. Elcomsoft, VeryPDF и Passware са само една 

малка част от компаниите, предлагащи легален софтуер за 
премахване на защита от документи. Вероятно обосновката 
им е, че самите притежатели на документите забравят клю-
човете, с които са заключени, и без проблем си закупуват 
отключващия софтуер. В действителност и това е вярно, 
но по-значими са потребителите, които искат и консумират 
чуждото авторство, било само за да се запознаят с доку-
мента или да плагиатстват.

3.1. PDF шифриран със сертификат

Както беше отбелязано по-горе, най-сигурното за-
ключване на документа е с помощта на сертификат. А 
именно липсата на такъв ни оставя с вързани ръце – не 
можем дори да отворим и да четем документа. На фиг. 6 
забелязваме как услужливият софтуер отказва да помогне 
в този случай.

Фиг. 6. Отказ за разшифриране на PDF със сертификат

При опит да се отпечати вече отвореният документ, 
виртуалният Adobe PDF принтер изкарва отказ и следния 
рапорт във файл:

%%[ ProductName: Distiller ]%%
This PostScript file was created from an encrypted 

PDF file.
Redistilling encrypted PDF is not permitted.
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be 

ignored ]%%
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file 

produced. ] %%
Този проблем обаче не стои пред нас, когато из-

ползваме виртуалния XPS принтер от Windows. По този 
начин вече другите потребители не е нужно да притежават 
сертификата, който навярно се закупува, за да се отвори 
PDF документът.

3.2. PDF, заключен с парола за отваряне

Другото препятствие пред читателите е документ, 
шифриран само с парола без сертификат. Тук е полезно 
наистина да се спазват всички правила за сложността на 
паролата.

За пример заключихме PDF с парола от пет симво-
ла – 35@ra. На фиг. 7 се забелязва, че дешифрирането е 
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отнело почти 33 минути на съвременна машина със средни 
възможности.

Фиг. 7. Статистика за разкрита парола

Дотук разгледаните шифрирания по точки 3.1. и 3.2. 
могат да откажат прохождащите в пиратство-плагиатства-
нето, ако са първите им срещи със заключени PDF до-
кументи. За тяхно щастие обаче това са рядко срещани 
документи, тъй като обикновено се предоставя нещо, което 
поне да може да се прочете. Оттам следват по-малките 
проблеми и съответното им разрешаване.

3.3. Разрешения за редактиране, копиране  
и отпечатване на PDF документ

Защитата на PDF документи в дадения случай лесно 
се премахват от почти всичкия софтуер, който е в услуга 
на плагиатстващия потребител. Отключването става обик-
новено и без да се четат ръководствата, интерфейса на 
програмите е доста приятелски настроен към потребители-
те. В случай че не проявим любопитство каква е паролата, 
можем много лесно и бързо да свалим защитата с помощта 
на PDF Password Remover на VeryPDF Advanced от фиг. 8.

Фиг. 8. Разрешаване на редактиране, копиране и отпечатване  
на PDF

PDF Password Recovery от Elcomsoft също може бър-
зо да премахне защитата, но също ни предлага и атака за 
разкриване на паролата. На фиг. 9 се наблюдава общият 
вид на програмата при изпълнение на желаното действие.

Фиг. 9. PDF Password Recovery

Най-куриозното е, че даденият софтуер за събаряне 
на защитата на документи също е обект на авторско право, 
но дори и за него потребителите избягват да заплащат и го 
споделят безплатно с активационните му кодове.

4. Прочитане на заключените 
документи

Когато все пак някой автор е „бронирал“ свой доку-
мент с голяма сложност и не можем да свалим защитата, 
следва да използваме последния си шанс – OCR (Optical 
character recognition) софтуер за оптично разпознаване на 
символи. Такъв е дори и самият Adobe Acrobat.

По-голям интерес за всички е дългогодишният про-
дукт FineReader на руската компания ABBYY. Той може да 
отваря всякакви графични файлове, PDF, DjVu, XPS, а също 
и директно да се свърже със скенер за набавяне на изо-
бражение.

ABBYY FineReader поддържа речници на множество 
езици и четейки, може да възпроизведе изображенията в 
символи и редактируем текст. Програмата очертава главно 
области с текст, изображения и таблици, а това става ав-
томатично или ръчно.

В пакета заедно с ABBYY FineReader има и ABBYY 
Screenshot Reader. Това е най-лесният начин да си вземем 
заключен текст, само докато го видим на монитора пред 
нас. На фиг. 10 е основният прозорец на програмата и 
прихванатата зона, която се прочита и се възпроизвежда в 
текст от символи, изчакващ в буфера.
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Фиг. 10. ABBYY Screenshot Reader

5. Изводи
Практически всякакви нежелани събития биха могли 

да се случат с една класическа библиотека или с отделни 
части от имуществото ѝ. Унищожаването дори и на една 
страница от някоя книга е действие, което няма да се случи 
в глобалните презапасени библиотеки по света.

Днес всичко е в интернет и могъщи глобални търсещи 
машини ни насочват къде е описана исканата от нас тема. 

В съвсем близко бъдеще всеки потребител по света ще има 
всяка една книга от цял свят.

Да защитим авторското си право, вече никак не е 
лесна задача. Хитрините на плагиатите далеч не са всички, 
които са описани по-горе.

Никак не е приятно, когато разберем, че много голям 
брой потребители са споделили напълно безплатно същото 
това издание, за което сме заплатили.

Литература
1. Mao, В. Современная криптография: теория и практика. Превод 
от англ. М., Издателска къща „Вильямс“, 2005, 768.
2. Ръководства по експлоатация на софтуер за заключване и от-
ключване на документи.
3. https://acrobat.adobe.com/bg/en/.
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тел. 0899 377 696
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BeltAIS −−−−− ïîêðèâàù äåôåêòîâ ìîíèòîðèíã

BELtAIS Ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà àêòèâè

Centennial Coal −−−−− Mandalong Mine  ñ  ïîäçåìåí êîíâåéåð çà
âúãëèùà îò ìèíàòà äî ãàðà Eraring å ñ 1.2 êì äúëæèíà.

Centennial Coal −−−−− Mandalong Mine
• Íàìèðàùà ñå þæíî îò Íþêÿñúë, NSW.
• Ñ 1.2km êîíâåéåð (~2400m ëåíòîâà äúëæèíà).
• Èíñòàëàöèÿòà íà BeltAIS çà ïîñòîÿííî íàáëþäåíèå áåøå
íàïðàâåíà ïðåç þëè 2013
• Öåííà îáðàòíà âðúçêà è ïîìîù îò ñòðàíà íà êëèåíòà â
ðàçâèòèåòî íà íîâè âúçìîæíîñòè è óñúâúðøåíñòâàíå íà
ñèñòåìà.

Òåêóùà èíñòàëàöèÿ

Ñèñòåìíè èçïèòâàíèÿ

Peabody Energy −−−−− Óàìáî âúãëèùíà ìèíà −−−−− NSW Àâñòðàëèÿ
−−−−− Êëèåíòúò ïîæåëà äà íàáëþäàâà ëåíòîâèòå êëèïñîâå (âðåìåííè ñâúðçâàíèÿ) çà ðàçäåëÿíå. BeltAIS áåøå â ñúñòîÿíèå óñïåøíî
äà óñòàíîâè âñåêè êëèï è âñÿêî ðàçäåëÿíå â òÿõ.
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Àðñåëîð Ìèòàë −−−−− Mont Write ìèíà −−−−− Êâåáåê, Êàíàäà

− Óñïåøíî ðàçïîçíàâàíå íà ãîëÿìà ïîðöèÿ êàíòîâî èçíîñâàíå.

Àíãëî Ãîëä Àøàíòè −−−−− Òàó Òîíà çëàòíà ìèíà −−−−− Þæíà Àôðèêà

− Òåñòâàíå âúðõó ìíîãî äåãðàäèðàëè ïîâúðõíîñòè. Ðàçäåëÿéêè àíàëèçà â 3 îáëàñòè å â ñúñòîÿíèå äà îòêðèâà ïîñëåäâàùè
óâðåæäàíå íà ëåíòîâîòî ïëàòíî.

Ãëåíêîð-Èêñòðàòà Åëàíä ìèíà çà ïëàòèíà −−−−− Þæíà Àôðèêà

− Òåñòâàíå âúðõó íîâà ëåíòà ñ íÿêîè ãîëåìè äåôåêòè. Óñïåøíî ðàçïîçíàòè äåôåêòè çà ìíîãî êðàòúê èçïèòàòåëåí ñðîê.
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BELtAIS −−−−− Ïðèìåð

Rio Tinto Coal & Allied, Hunter Valley Operations
RCA (Root Cause Analysis), àâàðèÿ íà ëåíòîâ òðàíñïîðòüîð
'RC18'
• Tailings êîíâåéåðíà ëåíòà − CHPP.
• 3-ìåñåöà ïî-ðàíî  150 mm ñöåïâàíå å áèëî óñòàíîâåíî,
íî íå å áèëî îáîçíà÷åíî.
• Ïðèíóäèòåëåí ïðåñòîé − 36-÷àñà.
• Çàãóáè îò ïðîäóêöèÿ â ðàçìåð $90 000.00 çà ÷àñ.
• Îáùè çàãóáè ïðè òàçè àâàðèÿ $3.24 m.

Çàãóáèòå îò ïðîäóêöèÿ ,â òîçè ñëó÷àé íà àâàðèÿ, ñà áèëè â
ðàçìåð íà AU$ 3.24 m ($90k /÷àñ)

Âúçâðúùàåìîñò = 1-Hr 20min

Ñèñòåìà çà óïðàâëåíèå íà àêòèâèòå
íà êîíâåéðåí ëåíòîâ òðàíñïîðòüîð

Íàø öåíîâè ìîäåë:
• Standalone ñèñòåìà = $75k
• Èíòåãðèðàíà ñèñòåìà(SCADA) = $95k
• Ìîäåë çà ïåðèîäè÷íà ïîääðúæêà = $3-5k çà òðàíñïîðòüîð
(â çàâèñèìîñò îò äúëæèíàòà íà êîíâåéåðà)

Çà êîíòàêòè:

ÕÀÍÈÓÅË ÅÎÎÄ
áóë. Õðèñòîôîð Êîëóìá 64, ÑÅÖ _ ËÑ 1

1528 Ñîôèÿ
òåë. 02 4020 900, ôàêñ 02 4020 990

www.honeywell.com
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