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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

На прага сме на технологична революция, която ще промени 

коренно начина, по който живеем, работим и възприемаме околния 

свят. По своя мащаб, обхват и сложност трансформацията ще е 

различна от всичко, което човечеството е преживяло досега. Основа на 

Четвъртата индустриална революция е  интеграцията на хетерогенни 

технологии, което размива границите между физическата, дигиталната 

и биологичната среда. Тя се развива с експоненциална скорост, като 

засяга почти всяка индустрия, във всяка страна. Глобалността на тези 

промени предвещават трансформацията на цели системи за 

производство и управление. Възможностите за милиарди хора, 

свързани с мобилни устройства, с безпрецедентна обработваща 

мощност, капацитет за съхранение и достъп до знания, са 

неограничени.  

Един от решаващите фактори за висока ефективност на всяка 

организация, чиято дейност е свързана с машини, съоръжения и 

апаратура, е поддръжката на оборудването [31]. Реализацията на 

стратегия за логистично осигуряване изисква наблюдение, анализ, 

откриване и известяване за евентуални проблеми в детайлите, както и 

оптимизация на запасите с резервни части. Въвеждането на 

интелигентни технологии прецизира транспортните и 

комуникационни разходи, улеснява доставките и понижава 

себестойността на търговския обмен. В резултат се създават нови 

пазарни сегменти и се извличат икономически ползи. 

Основни компоненти за реализация на изкуствена интелигентност 

се явяват интелигентните агенти. Агентно-ориентираните приложения 

се характеризират с висока скорост на изпълнение, автономност, 

мобилност и мащабируемост. Въпреки значителния напредък на 

изкуствения интелект в последните години, базиран на 

експоненциалното увеличение на изчислителната мощ и наличието на 

огромни обеми данни, интелигентността все още е ограничена в 

рамките на решение на една или няколко свързани задачи. Всяка 

интелигентна система има конкретна специфика, в зависимост от това 

какви възможности проявява. Софтуерните агенти могат да се 

използват за филтриране, извличане, обработка и предоставяне на 

информация, за тестване и диагностика, за обучение, за подпомагане и 

обслужване на хора, за работа във вредна за човека среда, за динамично 
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надграждане на възможностите на съществуващите услуги и др. 

Калкулирането на оптимални действия, в рамките на сценарии, 

обусловени от средата, изисква обучение на агентите. Учещите агенти 

намират място в приложения за адаптивен контрол и автоматизация на 

управлението в енергетиката, здравеопазването, търговията, 

промишлеността и транспорта. С успех се използват в роботиката, 

игрите, симулациите на различни процеси, обработката на естествен 

език, машинния превод, компютърното зрение и различни 

потребителски приложения. То е съществена част от автономните 

облачни приложения за Интернет на нещата.  

В катедра „Компютърни системи“ при ФМИ към Пловдивския 

университет се разработва интелигентно виртуално физическо 

пространство (VIPS) като IoT (Internet of Things) екосистема, което има 

ресурсите да обслужва различни приложни области [19]. 

Пространството е базирано на множество интелигентни агенти, на 

които са делегирани различни задачи [23]. Всички агенти в 

пространството подлежат на обучение. Основната цел на обучението 

на агентите е увеличаване на ефективността им в течение на времето, 

което означава натрупване на знания и повишаване на качеството на 

работа. Важното в случая е адаптиране на поведението им с фокус към 

по-качествена доставка на услуги.  

Цел, проблеми и задачи на дисертационния труд 

В връзка с адаптиране на поведението на интелигентните агенти и 

свързаната с това възможност за доставка на по-качествени услуги 

възникна основната цел на дисертационния труд, а именно изследване 

на възможностите за създаване на учещи интелигентни помощници. 

Проблемите, които възникват във връзка с постигане на основната 

цел на дисертацията, са: 

 Как да се създаде единна платформа за управление на учещите 

интелигентни агенти. 

 Какви методи за самообучение да се използват, така че 

интелигентните агенти, опериращи в различни приложни 

области, да се справят с поставените им задачи. 

 

Задачите, които са свързани с постигане на целта и решаване на 

проблемите, са: 
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 Разработване на архитектура на платформа за управление на 

учещи интелигентни помощници. 

 Разработване на прототип на платформата с интегрирането на 

различни по предназначение учещи интелигентни помощници. 

Структура на дисертационния труд 

Дисертационният труд се състои от увод, пет глави, заключителна 

част и библиографска справка. 
Уводът представя проблема, дефинира целите и задачите на 

настоящата разработка и представя нейната структура.   

В първа глава са разгледани теоретичните основи за създаването 

на учещи интелигентни помощници. 

Във втора глава се изследват съществуващите решения, 

реализирани с помощта на учещи интелигентни помощници. 

Трета глава разглежда структурата на Виртуалното Физическо 

Пространство. 

В четвърта глава е предложена архитектура на мулти-агентна 

платформа, подходяща за управление на учещи интелигентни 

помощници. Разгледани са основните модули и технологиите за 

разработката им.  

Пета глава представя реализирани прототипи на платформата, 

включваща наколко агента, учещи с различни методи и опериращи в 

различни домейни. 

Дисертационният труд завършва със заключение, реализираните 

публикации и използваната литература.  
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КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Глава 1. Теоретични основи за създаване на учещи интелигентни 

помощници 

Изкуственият интелект (Artificial Intelligence, ИИ) може да се 

определи като област на компютърните науки, която се фокусира върху 

абстрактното моделиране на рационално поведение, с цел създаването 

на интелигентни изкуствени системи [8]. Интелигентността се свързва 

със способността на системите да анализират и синтезират 

информация, като рационално избират най-доброто възможно 

действие за постигане на определена цел, на база непълни знания и 

ресурсни ограничения. Рационалните системи, които са способни да се 

самообучават, адаптират поведението си, като отчитат промените в 

състоянието на околната среда [2].  

Интелигентните (рационални) агенти са софтуерни компоненти, 

които възприемат околната си среда с помощта на сензори и 

въздействат върху нея с помощта на изпълнителни механизми 

(актуатори), като се опитват да максимизират ефективността си [12]. 

Те оперират в сложна и динамично променяща се среда, като 

своевременно реагират на промените в нея [9]. Имат специфична 

архитектура с множество структурни компоненти, чрез които се 

реализира възприемането, разсъждението и действието [5]. Те 

самостоятелно формират своите цели и избират необходимите 

действия за постигнето им [27]. При взимането на решения в условията 

на непълни и противоречиви знания, както и при ограничения по 

отношение на време за реакция и изчислителни ресурси, агентите 

формират поведение с ограничена рационалност, което може да се 

опише като намиране на оптимално решение в наличните условия [13].  

За да проявят интелигентност, агентите трябва да притежават поне 

част от следните качества [32]: автономност, реактивност, 

проактивност, адаптивностм ефективност, социалност, 

комуникативност, доброжелателност, мобилност и обучаемост. 

Мулти-агентните системи (МАС) разширяват възможностите на 

отделните интелигентни агенти. Те моделират разпределена 

изкуствена интелигентност с асинхронни изчисления и са особено 

подходящи за решаване на сложни проблеми, при които данните са 

пространствено или времево разпределени или изискват различни 
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методи за обработка. МАС представлява слабо свързана мрежа от 

агенти, които работят заедно, за да намерят отговори на проблеми, 

които са извън индивидуалните възможности или знания на всеки 

агент [14]. Агентите са организирани в съобщества. Работата на 

агентите включва коопериране за съвместно изпълнение на определена 

задача, координирано разделяне и използване на ресурси, както и 

компромисно договаряне, с цел споразумение. В рамките на МАС 

съществуват агенти-посредници, които предоставят специфични 

услуги и осигуряват ефективната работа на средата – медиатори, 

брокери, помощници и др.  

Машинното учене (Machine Learning, МУ) е направление в 

изкуствения интелект, което изследва алгоритми и методи, чрез които 

софтуерната система се учи сама как да подобри решението си при 

повторно поставяне на една и съща задача, както и как да се справи 

успешно в непозната ситуация [1]. Подобряването на решение е 

свързано с повишаване на бързодействието, понижаване на 

използваните ресурси, нарстване на точността на резултата и др. 

Основен резултат от обучението е обобщаването – способността на 

обучаваната система да се справя с нови, неизвестни задачи.  

МУ се свързва с прогнозиране на свойства, явно присъстващи в 

набор от емпирични данни, открити чрез специфични изчисления с 

помощта на статистически и вероятностни методи [7]. Два са 

основните фактори, които влияят на ефективността и 

производителността на машинното обучение – данни и алгоритми. За 

коректното протичане на процеса на обучение е важно данните да са 

много и разнобразни. Те се представят като последователност от 

вектори (обикновено многомерни), образуващи набор от данни 

(dataset). Данните се прилагат към хипотетична функция 𝑓 (модел), 

която алгоритъмът за машинно обучение има за цел да открие. 

Функцията отговаря на въпроса каква е прогнозираната изходна 

променлива 𝑦∗ при определен вход 𝑥: 𝑦∗ = 𝑓(𝑥). Предсказването на 

обучената система се базира на способността на намерения модел да 

даде достатъчно точен отговор на всеки непознат вход. 

За приложения, които имат модули за обучение в реално време, са 

необходими сериозни изчислителни ресурси. Удобен вариант за 

осигуряване на надеждна обработка на данните и създаването на 

сложни, разпределени и оптимизирани системи се явяват облачните 
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изчисления. Облачните услуги включват набор от технологии, които 

позволяват да се използват ресурсите на отдалечени сървърни системи.  

Глава 2. Интелигентни решения 

Интензивното приложение на софтуерните системи за управление 

и  процесите, базирани на дигитални инфраструктури лежат в основата 

на съвременната индустрия. Технологичните решения, интегриращи 

дигиталния, физическия и биологичния свят оформят визията на 

модерната икономика. В основата на глобализацията на 

киберпространството лежат кибер-физическите системи (Cyber-

Physical System, CPS), които интегрират изчислителни, мрежови и 

физически процеси [10]. Кибер-физичните системи, 

усъвършенстването на комуникацията между машините, потенциалът 

на големите данни и свързаните аналитични платформи позволяват 

качествен трансфер на данни, анализ и обработка на процеси в реално 

време, което оказва съществено влияние на съвременния живот. 

Автоматизацията на технологичните процеси, интелигентната 

поддръжка на съоръжения и адаптивната логистика, използващи 

потенциала на IoT, са доминантни технологии в „Индустрия 4.0”, като 

основен катализатор за трансформация се явява изкуственият 

интелект.  

Възможностите на ИИ позволяват разработването на платформи, 

способни да променят коренно образователния процес.  С цел развитие 

и прилагане на ИИ в образованието, МОН дефинира няколко основни 

инструмента за създаването на национална образователна платформа, 

вкючваща интелигентни класни стаи и виртуални лаборатории, 

игровизирани учебни ресурси, виртуална и добавена реалност и IoT 

технологии [28]. Съществуващите образователни платформи са 

пълноценна среда за провеждане на онлайн курсове и съхранение на 

учебни материали. Те разполагат с разнообразни и големи бази данни, 

които могат да се използват за обучението на модели с изкуствен 

интелект. Извличането на знания от образователните данни 

(Educational Data Mining) спомага за повишаване качеството на 

обучение и преподаване. Обучените модели са подходящи за широк 

спектър от задачи, влияещи на образователния процес – за анализ на 

успеха както на обучаеми, така и на преподаватели и учебни програми, 

извеждане на оптимални практики при преподаването, изграждане на 
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персонализирано обучение, отчитане на специфичните потребности и 

индивидуалните знания на студента, препоръчване на подходящи 

учебни материали, проследяване поведението на потребителите и др. 

Концепцията за интелигентно образование е възприета широко на 

Европейско и национално ниво и се използва за разработване на 

приложения върху големи данни за подобряване на стандарта на 

обучение. 

Глава 3. Виртуално физическо пространство 

Виртуалното физическо пространство (Virtual Physical Space, 

ViPS) е разпределена среда за доставка на услуги и ресурси в различни 

приложни области. Пространството има два предшественика – 

Distributed eLearning Center (DeLC) и Virtual Education Space (VES).   

DeLC е разпределена среда за доставка на образователни услуги и 

електронно съдържание за различни форми на електронно обучение 

[15,20,22]. Всеки възел (eLearning Node, eLN) в архитектурата ѝ 

представлява автономен хост, който предлага набор от електронни 

услуги. Отделните възли моделират различни учебни структури, като 

предоставят една или повече образователни услуги [23]. Възлите са 

свързани и се управляват от специализиран мидълуер [17]. Те могат да 

се използват изолирано или да се интегрират в по-сложни, клъстерни 

структури. Поради виртуалния си характер, мрежовата архитектура 

позволява лесно създаване, премахване или реорганизиране на 

клъстери. Тези действия не влияят върху реалната организация на 

моделираните учебни структури и не нарушават функцията на възлите. 

Достъпът до услугите на DeLC става по два начина – чрез възли с 

фиксиран достъп и възли с мобилен достъп (InfoStation eLNs) [3].  

Архитектурата на VES е базирана на два вида компоненти – мулти-

агентна среда и информационна среда. Мулти-агентната среда 

осигурява интелигентно, контекстно-зависимо и проактивно 

поведение на пространството. Интелигентните агенти във VES са BDI 

агенти с ограничена рационалност. Те наблюдават и адекватно 

реагират на промените в околната среда по време на взаимодействие 

между потребителя и средата и гарантират реализацията на основните 

функционалности на пространството [16,21]. Агентите подпомагат 

ефективното изпълнение на процесите чрез коопериране и 
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координация. Агентната парадигма е реализирана със следните 

интелигентни компоненти [23]:  

 Персонални асистенти (Personal Assistant, PA) – изпълняват 

ролята на посредници, които доставят на потребителите 

необходимите "входни точки" към информационните ресурси на 

пространството [15]. Те  изпълняват дейности, свързани с 

персонализация и адаптация, когато това е необходимо. 

Стартират и управляват образователните сценарии като 

взимодействат с останалите агенти. Във VES е създаден прототип 

на PA за мобилен клиент – Learning Intelligent System for Student 

Assistance (LISSA), в който е интегриран опростен интерфейс с 

възможности за разбиране и генериране на фрази на естествен 

език (английски) [24]. 

 Оперативни асистенти (Operative Assistant, OA) – 

специализирани интелигентни агенти, разположени върху 

сървърните възли на пространството. Те подпомагат 

изпълнението на заявките на потребителите, доставят електронни 

услуги и ресурси от хранилищата на данни и изготвят тестове и 

експертни оценки [6]. 

 Гардове (Guards) – специални агенти, предвидени за връзка 

между физическия и виртуалния свят [26]. 

 

Новата референтна архитектура (ViPS) позволява образователното 

пространство да бъде разширено за различни образователни модели 

[33], както и да бъде адаптирано за различни приложни области, като 

интелигентни градове и домове, интелигентна медицина, интелигентно 

селско стопанство и др. (фиг. 1) [4]. Социалният аспект на CPSS е 

съществена мотивация за включването на персоналните асистенти в 

референтната архитектура на пространството. Моделите за 

сценарийно-ориентирано управление на процесите се разработват на 

основата на формализмите за време (TNet), пространство (AmbiNet) и 

събития (EventNet). Тези формализми позволяват виртуализацията на 

физическите обекти, работата на средата с тях и разширението ѝ с 

различни модули.  

Всяка система, която има достъп до големи масиви данни, каквато 

е ViPS, може да реализира технологията за машинно обучение. 

Агентната среда на пространството е подходяща за обучение. С 
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използване на различни методи за машинно учене агентите могат да 

надграждат способностите си за възприемане и въздействие върху 

околната среда, с което да повишат ефективността си и работата на 

пространството като цяло.  

В сегашната версия на ViPS агентите, управляващи 

пространството, нямат способността да се самообучават. С 

интегриране на обучаващи компоненти в архитектурата им, те могат да 

подобряват изпълнението на различни процеси, да предсказват 

събития и да предотвратяват грешки, да препоръчват персонализирано 

ресурси и услуги, да разпознават обекти и потребители, да осигуряват 

безопасност и сигурност и т.н. 

 

Фиг. 1. Архитектура на ViPS [18] 

Глава 4. Платформа за управление на учещи интелигентни 

помощници 

Следвайки основната идея за разпределена и интелитентна 

реализация на услуги във VIPS е създадена архитектура на платформа 

за управление на учещи интелигентни помощници (ПУУИП). 

Основната цел на платформата е да предложи подходяща среда за 

реализация на множество интелигентни агенти с различни способности 

за машинно учене, като системата трябва успешно да се интегрира в 

архитектурата на VIPS. 
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Архитектурата е модулна, съставена от сървърен модул (Server 

Module) и мобилен модул (Mobile Module) (фиг. 2).  

Сървърният модул включва сървър за създаване и управление на 

агенти (Agent Server), уеб приложение (Web App), данни, необходими 

за работата на системата (Web DB), сървърни агенти (SA) и обучаващ 

елемент за агентите (Learning element). Мобилният модул включва 

мобилно приложение (Mobile App) с локална база данни (Mobile DB) и 

персонален асистент (PA).  

За интелигентното поведение на системата се грижи мулти-

агентна система. Създават се два вида агенти, които могат да са 

реактивни или проактивни: сървърни агенти (Server Agent, SA) и 

персонални асистенти (Personal Assistant, PA). 

Фиг. 2. Архитектура на платформата 

Сървърните агенти имат достъп до съответните бази данни, могат 

да реагират на изменията в тях и могат да извличат специфични знания, 

с помощта на алгоритми за обучение. Персоналните асистенти 

обслужват мобилните приложения, като доставят и евентуално 

визуализират определена, персонализирана за клиента информация. Те 

могат да се обучават, като използват методите на обучение с 

утвърждение. В този случай е необходимо средата да връща оценка за 

действията на агентите. 

Обмяната на информация между отделните агенти се извършва с 

помощта на ACL (Agent Communication Language). 

Модулите на ПУУИП са разработени с помощта на Java-

базираните технологии Grails, Android и Jade. Прототипът е описан в 

[29,30]. 



14 

 

 

 

 

Глава 5. Приложения на платформата 

Архитектурата на ПУУИП позволява решението на проблеми в 

различни приложни области. За практическото изследване на работата 

на платформата е създаден прототип за работа в три направления – 

логистично осигуряване, препоръка на летище и препоръка на ресурси 

за ученици със специални образователни потребности. 

1. Система за логистично осигуряване 

Традиционно стратегията за справяне с откази на оборудването е 

провеждането на различни видове поддръжка. Поддръжката прави 

икономии, вследствие на ранното откриване на проблеми и 

възможността за отстраняването им. Няма обаче стандартизиран 

подход за приоритизиране на резервните части.  

Оптимизирането на запасите е възможно с интегрирането на 

интелигентно поведение и машинно обучение в софтуерните системи. 

Създаденият софтуер, асистиращ вземането на решения при 

логистично осигуряване с резервни части, е описан в [11]. Следвайки 

по-горе описаната архитектура, системата за прогнозиране и 

превантивна поддръжка включва уеб приложение, мобилно 

приложение и сървър за управление на агенти (фиг. 3). 

Фиг. 3. Архитектура на системата за логистично осигуряване 

Уеб приложението позволява управление на информацията, 

относно работата на летателните апарати (ЛА) и техните агрегати. 
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Осигурява възможности за добавяне на нови агрегати, консумативи и 

летателни апарати.  

При стартиране на уеб приложението автоматично се 

инициализира JADE платформа, в която се регистрират агентите, 

работещи като персонални асистенти и сървърни агенти, обработващи 

информацията, постъпила в базата данни. Всеки от персоналните 

асистенти се регистрира в собствен контейнер. Уеб приложението се 

регистрира в отделен контейнер. В този контейнер работят 3 агента: 

MaintananceReminderAgent – агент, грижещ се за периодичната 

поддръжка на авиационната техника. Той следи за предстоящи 

инспекции, регламентни работи и изтичане на ресурса на агрегати и 

консумативи. При настъпване на някое от тези събития, агентът 

създава списък със съобщения и ги изпраща на регистрираните за тези 

събития персонални асистенти (фиг. 4). 

iFailiureWarningAgent – агент, грижещ се за ранно известяване за 

възможен преждевременен отказ на агрегат. Агентът е с BDI 

архитектура. Believes – в началния момент това са данните за ресурса, 

дадени от производителя. Desires – недопускане на отказ без 

предварително известяване за възможен такъв. Intentions - при 

постъпване на данни за отказ на агрегат преди изтичане на 

междуремонтния му ресурс се задейства самообучаващ се алгоритъм, 

който анализира данните и преценява възможността за 

преждевременен отказ на други агрегати. При наличие на такава той 

променя своите вярвания, a именно назначения ресурс на даден 

агрегат, като едновременно с това изпраща съобщение до персоналните 

асистенти, ако в тяхната база съществува агрегат с потенциален риск 

от преждевременен отказ (фиг. 5). 

iMaintananceAdvisorAgent – агент, даващ препоръки за периодите 

за извършване на поддръжка на авиационната техника. Агентът е с BDI 

архитектура. Believes – в началният момент това са периодите за 

периодична поддръжка, назначени от производителя. Desires – 

промяна на списъка на агрегати, подлежащи на инспекция, както и 

срока на тези инспекции, в зависимост от износването на отделните 

агрегати, открито по време на предходни инспекции. Intentions – 

данните за износването се анализират от самообучаващ се алгоритъм, 

като ако е налице темп на износване, такъв, при който е възможно 

износването да бъде по-голямо от допустимото преди следващата 
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инспекция, се изпращат съобщения до персоналните асистенти. 

Стъпките на работния процес на iMaintananceAdvisorAgent са същите 

като на iFailiureWarningAgent.   

Мобилното приложение дава възможност на крайните клиенти да 

получават информация относно състоянието на различни апарати и 

детайли в реално време. Основните му функционалности са свързани с 

обработката, съхранението и визуализирането на тази информация. 

 

 

Фиг. 4. Работен процес на 

 

 

Фиг. 5. Работен процес на 
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Върху мобилното приложение работи персонален асистент 

(AndroidAgent), който осигурява възможност за запис на данни относно 

работата на използваните ЛА и доставя персонализирана информация 

за включените в летателните средства агрегати.  

В момента на запис на информация относно извършената дневна 

работа се активира AndriodAgent. Той извлича необходимите свързани 

данни от сензорите на мобилното устройство (атмосферно налягане, 

температура, влажност, геолокация и др.) и заедно с въведената от 

потребителя информация ги записва в базата данни на приложението. 

Мобилната база данни осигурява работата на приложението в офлайн 

режим. При наличие на интернет свързаност данните биват 

синхронизирани автоматично с базата данни на уеб приложението с 

помощта на уеб сървис. Когато свързаността е налице, агентът слуша 

за съобщение от сървърните агенти. При получаване на такова, той 

визуализира получената препоръка или предупреждение (фиг. 6). 

Фиг. 6. Работен процес на AndriodAgent 
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Събраните данни от AndriodAgent могат да се използват за 

обучение на агента за ранно известяване на откази 

iFailiureWarningAgent. Неговите знания пък ще окажат влияние на 

агента, даващ препоръки за извършване на поддръжка 

iMaintananceAdvisorAgent.  

2. Система за препоръка на летище 

Често, при промени в метеорологичните условия, се налага да се 

избере друго летище за кацане на ЛА. Изборът зависи от множество 

взаимосвързани променливи, като разстояние до резервното летище, 

налично гориво, височина на полета, географско местоположение, 

възможности на пилота и т.н. По протокол, възможните резервни 

летища се определят предварително от специалист. Разработката на 

автоматизирана система за препоръка на най-удачното резервно 

летище може да повиши ефективността и точността на предложенията, 

както и да се използва като резервен вариант в критични ситуации.  

Системата за препоръка на летище, базирана на ПУУИП, е 

предназначена за автоматично откриване на подходящо резервно 

летище, в зависимост от моментните метеорологични условия, 

характеристиките на дадения летателен апарат и подготовката на 

пилота. Системата работи с три агента: 

WeatherCheckerAgent – периодично извлича данни относно 

метеорологичната обстановка на дадено летище, обработва ги и ги 

предоставя във вид, достъпен за последваща обработка на 

WeatherForecastAgent. 

WeatherForecastAgent – обработва данните, предоставени от 

WeatherCheckerAgent, като въз основа на изводи, направени чрез 

алгоритъм за самообучение, предвижда евентуални промени в 

метеорологичнната обстановка. 

AirportFinderAgent – открива подходящо летище в зависимост от 

характеристиките на дадения летателен апарат, нивото на подготовка 

от пилота и данните от WeatherForecastAgent. 

AirportFinderAgent изпраща запитване към WeatherForecastAgent 

за метеорологичната обстановка на определено летище от 

предварително зададен списък с летища, като едновременно с това 

подава информация за необходимите метеорологични условия. При 

получаване на съобщение от AirportFinderAgent, WeatherForecastAgent 
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се активира и проверява дали моментната метеорологична обстановка 

е подходяща и дали в са възможни промени в зададения интервал,  в 

който се очаква да бъде извършено кацането. WeatherForecastAgent 

изпраща съобщение до AirportFinderAgent, че е намерено летище с 

подходящи метеорологичнии условия и едновременно с това стартира 

TickerBehaviour услуга, която през зададен интервал от време 

проверява условията на летището. При промяна на условията, 

WeatherForecastAgent изпраща съобщение на AirportFinderAgent със 

искане за смяна на летището, при което AirportFinderAgent отговаря 

като изпраща съобщение с име на ново летище, което да бъде 

проверено. Това се повтаря до намиране на подходящо летище. 

Необходимите данни за метеорологичната обстановка на 

различните географски райони се извлича с помощта на услуга от 

метеорологична станция. Данните от станцията са в суров вид. За 

обработка на получените данни е имплементиран клас MTODataParser. 

С негова помощ е създаден подходящ за презентиране набор от данни. 

Наборът от данни включва 8760 записа, като всеки запис съдържа 

13 предиктора и 1 регресор. Тъй като данните са времево зависими и 

са многомерни, подходящо е да се разглеждат като времеви панели. За 

обработката им са приложими контролирани регресионни методи за 

обучение. Тъй като линейната регресия е най-простият такъв метод, 

затова изследването се фокусира върху нея. Обучаващият алгоритъм 

трябва да предскаже видимостта в района на дадено летище. 

С цел коректно обучение наборът от данни е трансформиран, като 

са преобразувани полетата с неизвестни стойности, уеднаквен е типът, 

премахнати са неинформативните характеристики и данните са 

нормализирани със Z-стандартизация. По този начин наборът данни е 

подготовен за извличане на знания и търсене на модел. 

В търсене на най-добри показатели, върху обучаващата извадка са 

приложени последователно няколко вида линейна регресия. 

Алгоритмите са реализирани с помощтта на scikit-learn библиотеката 

на Python. Най-добри резултати са постигнати с полиномна линейна 

регресия от 3 степен. Обученият модел е сточност 0.77. 

3. Система за препоръка на игри 

Във Факултета по математика и информатика, съвместно с 

Педагогически факултет, към Фонд "Научни изследвания" при ПУ 
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„Паисий Хилендарски“ се изпълнява проект № МУ19-ПФ-023 

„Приобщаваща класна стая ‘Играя и зная’“. Цел на проекта е 

приобщаване към обучението на ученици със специални образователни 

потребности (СОП). Във връзка с изпълнението на проекта се 

разработва интелигентна система, която може да се обучава, за да 

предостави подходящите за всеки конкретен потребител ресурси. 

На база архитектурата на ПУУИП е разработен прототип на 

интелигентна игрово-базирана платформа, предназначена за ученици 

със СОП, техните учители и родители. Основна публикация по темата 

е [25]. Разработената система се фокусира върху препоръката на 

подходящо учебно съдържание, във вид на игри, като средство за 

персонализация на обучението на децата със СОП. Основната задача 

на интелигентните агенти е да обслужват образователния процес, като 

следят резултатите от действията на учениците и препоръчват и 

доставят релевантни учебни материали – в случая подходящи игри, 

които да осигуряват необходимите знания и да развиват определени 

умения и навици. Поради липсата на подобни платформи на български 

за ученици със СОП, системата се разработва на български (и на 

английски). 

Архитектурата на реализираната система, базирана на ПУУИП, е 

изградена от два модула – клиентски и сървърен (фиг. 7). 

Game DB е база за игри в различни образователни направления, 

предназначени за ученици в начална образователна степен.  

Обучаващият елемент е препоръчваща система, базирана на 

съдържание (CBF), която е изградена от потребителски профил (User 

Profile), наивен бейсов класификатор (NBC), приоритизиран списък с 

предложения (Recommended List) и анализатор на съдържание 

(Analyzer). 

Уеб приложението (Web App) е предназначено да помага на 

учители и родители, като споделя информация за постигнатите 

резултати от учениците в различните образователни направления.  

Мулти-агентната система включва персонален асистент 

(AndroidAgent) и сървърен агент (NBCAgent). Основната задача на 

AndroidAgent е да знае кои ресурси е използвал потребителят, кои от 

тях харесва и какви резултати е постигнал. За целта той следи 

определени характеристики на всяка игра.  
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Фиг. 7. Архитектура на система за препоръка на игри 

NBCAgent е отговорен за създаването и актуализирането на 

потребителския профил, за обновяване на информацията в Web App 

DB, както и за доставянето на препоръчани ресурси към персоналните 

асистенти.  

Записът в User Profile автоматично стартира класификационния 

алгоритъм. NBC изчислява вероятностите за харесване. Вследствие на 

това списъкът с препоръки се актуализира. NBCAgent извлича играта с 

най-висок приоритет в списъка и я изпраща на AndroidAgent. Той от 

своя страна я препоръчва на потребителя. 

Задачата за извличане на свойствата на игрите и превръщането им 

в структурирано съдържание е възложена на анализатора. Той генерира 

вектор от ключови думи, кореспондиращи със свойствата на всяка 

игра.  

Задачата за препоръка на съдържание е класификационен 

проблем. В настоящата задача е приложен наивен бейсов 

класификатор, реализиран на Java.  
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NBC е класически алгоритъм, който изчислява апостериорната 

вероятност за настъпване на дадено събитие, базирайки се на теоремата 

на Бейс, като допуска, че информативните признаци на играта 𝐺𝑖 са 

независими (𝑤𝑎 ∩ 𝑤𝑏 = ∅). Според теоремата на Бейс вероятността 

дадена игра 𝐺𝑖 да е от клас 𝑌 е следната: 

𝑃(𝑌|𝐺𝑖) =
𝑃(𝑌)𝑃(𝐺𝑖|𝑌)

𝑃(𝐺𝑖)
, 

където: 

• 𝑃(𝑌) =  
∑ 𝐺𝑖

𝑚
1 =𝑌

∑ 𝐺𝑖
𝑚
1

 е априорната вероятност игрите да се срещат в 

класа 𝑌 и представлява процентът харесани игри спрямо всички 

изиграни игри;   

• 𝑃(𝐺𝑖|𝑌) = 𝑃(𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛|𝑌) = ∏ 𝑃(𝑤𝑗|𝑌)𝑛
𝑗=1 , като 𝑃(𝑤𝑗|𝑌) е 

вероятността атрибутът 𝑤𝑗 да принадлежи на харесана игра;  

• 𝑃(𝐺𝑖) е безусловната вероятност атрибутите на новата игра да се 

срещат в изиграните от потребителя игри. 

Формулите се прилагат аналогично за двата класа. След 

изчисление на съответните апостериорни вероятности - 𝑃(𝑌|𝐺𝑖) и 

𝑃(𝑁|𝐺𝑖) за нова (неиграна) игра, се получава резултат, който определя 

4 различни изхода от класификатора: 

• 𝑃(𝐺𝑖) = 0 – такъв тип игра не е играна - тя се препоръчва; 

• 𝑃(𝑌|𝐺𝑖) =  𝑃(𝑁|𝐺𝑖) – такъв тип игра е играна, като половината от 

атрибутите ѝ са харесани – избран е вариантът играта да не се 

препоръчва; 

• 𝑃(𝑌|𝐺𝑖) >  𝑃(𝑁|𝐺𝑖) – такъв тип игра е играна и повече от 

половината ѝ атрибути са харесани – играта се препоръчва; 

• 𝑃(𝑌|𝐺𝑖) <  𝑃(𝑁|𝐺𝑖) – такъв тип игра е играна и повече от 

половината ѝ атрибути не са харесани – играта не се препоръчва. 

Ако играта е определена за препоръка, тя се записва в списъка с 

пепоръки (Recommended List), като позицията й се определя в 

зависимост от процента вероятност за харесване. Списъкът пази 

всички препоръчани на потребителя игри и се използва за превенция 

от повторения. 
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АВТОРСКА СПРАВКА ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ В 

ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

1. Предложена е архитектура на платформа за управление на 

учещи интелигентни помощници, която е в съответствие с 

архитектурата на VIPS и може успешно да се интегрира в нея. 

Платформата осигурява подходяща среда за реализация на множество 

интелигентни агенти с различни способности за машинно учене. Има 

разпределена архитектура, съставена от сървърен и мобилен модул. 

Сървърният модул включва сървър за създаване и управление на 

агенти, уеб приложение, бази данни, необходими за работата на 

системата, сървърни агенти и обучаващ елемент за агентите. 

Мобилният модул включва мобилно приложение с локална база данни. 

Върху мобилното, както и върху web приложението, оперират 

персонални асистенти. Сървърните агенти и персоналните асистенти 

са реализирани като мулти-агентна система. Сървърните агенти имат 

достъп до базите данни, могат да реагират на изменията в тях и могат 

да извличат специфични знания, с помощта на обучаващия елемент.  В 

зависимост от приложната област и задачата, която се решава, 

обучаващият елемент може да се реализира с различен обучаващ 

алгоритъм. Как ще бъде обучен моделът – контролирано или 

неконтролирано, зависи от наличния набор данни. Персоналните 

асистенти доставят и визуализират персонализирана за клиента 

информация. Могат да се обучават, като използват методите на 

обучение с утвърждение. Обмяната на информация между отделните 

агенти се извършва с помощта на ACL. 

Архитектурата е независима от областта на приложение. На нейна 

база могат да се реализират системи с учещи агенти в различни 

приложни направления, интегрирани във VIPS. 

2. Реализиран е прототип на предложената архитектура. 

Отделните модули са разработени с помощта на Java-базирани 

технологии. Мобилният модул е реализиран на Android, web 

приложението е разработено с помощта на Grails, а JADE е използвана 

за създаване и управление на мулти-агентната система. За 

практическото изследване на работата на платформата, прототипът е 

приложен в три направления – за логистично осигуряване на 
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авиационна техника, за препоръка на летище и за препоръка на ресурси 

на ученици със специални образователни потребности.  

Възможности за развитие: програмната реализация може да се 

разшири за работа и върху мобилни устройства, базирани на iOS. 

3. За анализиране показателите на детайлите с критична важност в 

ЛА и определянето на отклонения в техния експлоатационен живот е 

реализирана интелигентна система за ранно известяване на откази и 

прогнозирано логистично осигуряване. Предложената система 

позволява откриването на детайли с потенциален риск от 

преждевременен отказ, с което се повишава сигурността по време на 

експлоатация на авиационната техника и се намаляват разходите по 

поддръжката ѝ. Реализирани са специализирани мобилно и уеб 

приложения, база данни за летателни апарати, агрегати и консумативи, 

както и мулти-агентна система за обслужване на системата. За 

обучаващия елемент са предложени два метода – регресионен и 

класификационен. Моделите за обучение на агентите не са 

реализирани. 

Възможности за развитие:  

• реализация на предложените модели за обучение на 

сървърните агенти; 

• създаване на модел и реализация на дълбоко обучение с 

утвърждение (Deep Reinforsment Learning) на персоналния 

асистент, с включване на изображения от камерата на 

мобилното устройство на проблемни зони по летателните 

апарати в реално време. 

4. За автоматично откриване на подходящо резервно летище, в 

зависимост от моментните метеорологични условия, характеристиките 

на дадения летателен апарат и подготовката на пилота, е разработена 

интелигентна системата за препоръка на летище. Реализирани са 

необходимите агенти. За обучение на агентите (за промяна на 

метеорологичните условия) е създаден и подготвен набор от данни. 

Върху него е приложена линейна регресия, изпълнена на Python. 

Алгоритъмът е със 77% успеваемост. 
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Възможности за развитие:  

• допълнителни изследвания за подобрение на обучаващия 

алгоритъм за предвиждане на промени в метеорологичнната 

обстановка; 

• реализиране на обучение за оценка на нивото на подготовка на 

пилота; 

• създаване на комплексна препоръка за подходящо резервно 

летище. 

5. За приобщаване към образователния процес на ученици със 

специални образователни потребности е разработена интелигентна 

система за персонализирана доставка на учебно съдържание, базирано 

на сериозни игри. Реализирани са уеб приложение, мулти-агента 

система и обучаващ елемент с препоръчваща система, базирана на 

съдържание.  

Препоръката на съдържание се изготвя с помощта на Naïve 

Bayesian Classifier, реализиран на Java. Активността на потребителите 

се филтрира имплицитно от персоналния асистент, а за създаването и 

актуализирането на потребителския профил е отговорен сървърният 

агент. Игрите се формализрат на база ключови думи. Ресурсите се 

препоръчват в зависимост от индивидуалните желания на 

потребителите, от нивото им на знания и от необходимостта за 

усвояване на определени умения, съответстващи на степента на 

обучение. Алгоритъмът е валидиран върху тестови данни.  

Резултатите от този прототип са получени при изпълнение на 

работната програма на проекта „Приобщаваща класна стая ‘Играя и 

зная’“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. 

Възможности за развитие: 

• оценка на точността на обучаващия алгоритъм върху реални 

данни; 

• изследване на приложимостта на обучаващ алгоритъм за 

колаборативно филтриране, базиран на ресурси (item-based 

Collaborative Filtering). 
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Връзката между приносите, целите, задачите, мястото на описание 

в дисертационния труд и свързаните публикации са дадени в следната 

таблица: 

 

Задача Принос Секция 

 

Цитирана 

авторска 

публикация 

Разработване 

на 

архитектура 

на платформа 

за управление 

на учещи 

интелигентни 

помощници 

Разработена е 

архитектура на 

платформа за 

управление на учещи 

интелигентни 

помощници 

Глава 4 

Параграф 

4.1 

Публикация 

№ 1 

№ 2 

Разработване 

на прототип 

на 

платформата с 

интегрирането 

на различни 

по 

предназначе-

ние учещи 

интелигентни 

помощници 

Реализиран е прототип 

на предложената 

архитектура. Отделните 

модули са разработени с 

помощта на Grails, 

Android и Jade.  

Глава 4 

Параграф 

4.2 

Реализирана е система 

за ранно известяване на 

откази и прогнозирано 

логистично осигуряване 

Глава 5 

Параграф 

5.1 

Публикация 

№ 3 

Реализирана е система 

за препоръка на 

резервно летище 

Глава 5 

Параграф 

5.2 

 

Реализирана е система за 

препоръка на игри 

Глава 5 

Параграф 

5.3 

Публикация 

№ 4 
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