Авторска справка
за научните и научно-приложните приноси на
трудовете
на доц. д-р Евдокия Николаева Сотирова,
представени за участие в конкурс за академична длъжност „професор”,
в област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика,
професионално направление

4.6. Информатика и компютърни
науки, научна специалност
„Информатика (обобщени мрежи и размита логика)“

-

-

-

За участие в конкурса са представени 111 публикации,
от които:
42 публикации ([1]-[42]) са
010
“7613
отразени в Бсориз и
Зейепсе,

от които 6 са с импакт
фактор,
1
монография, издадена от Шагзгаху 8с11001 от” 1пГогшайоп Тес1шо103у към Полската
академия на науките - [107],
1
глава от монография, издадена от Натев КуВ 1п5нште Ргу
ш, АизггаНа - [108],
1
учебник, отпечатан в издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“ [106],
3 ръководства за лабораторни
упражнения, към Университет „Проф.д-р А.Златаров“,
Бургас - [109], [110], [111].
ПРИНОСИТе

1.

могат Да се

ОбОбЩЯТ В

следните направления:

Създаване на обобщеномрежови (ОМ) модели

и оптимизиране на моделираните процеси

с цел

проследяване, анализиране

1.1. Моделиране на основни процеси,
протичащи в университет
Изследванията в това направление са започнали през 2001 г. по

предложение на проф.
този момент, зам.-ректор на Сиднейския Технологичен Университет в
Сидни, Австралия. След защитата на дисертационния ми
труд на тема „Моделиране на
информационните процеси в университет чрез обобщени мрежи“
през 2005 г. и хабилитацията
ми през 2007 г. са създадени повече от 25 нови обобщеномрежови модели на типични
процеси,
протичащи в университет.
В монографията [107] на Полското
издателство Шагзаш 8с11001 оГ 1пГогтайоп Тес1шо103у
са представени общи модели на основни процеси, ОМ модели на
системи за електронно
обучение И оценяване, модели на КОМУНИКЗЦИОННЗТЗ среда, модел на
научните СТСПСНИ И
звания, йерархичен ОМ модел на информационните потоци в университет. В глава 7 на
монографията „А Бигуеу 01” Оепега112ес1 Метз“ [108] е представен ОМ модел на функционирането
на обучаваща система.
За оценяване на моделираните обекти и
процеси за някои от моделите са дефинирани
интуиционистки размити оценки.

Атьопу

811аппоп, в

1.1.1.

Моделиране на процеси, свързани с оценяване в университет

Тук са създадени 8 нови модели, описващи организацията и дейностите,
свързани е
електронно обучение и оценяване чрез интуиционистки размити оценки за знанията на
студентите по зададени теми, степен на възприемане, сложност на курса за обучение,
качеството и Др., които са представени в 3 публикации, отразени в Бсориз и Шер 01” Бсйепсе и 5
публикации в чуждестранни и в български списания и в сборници с доклади от конференции.
В [4] е разработен ОМ модел на
процеса на осигуряване на качеството в университетите и
научните организации чрез множество от критерии, за които се изчисляват интуиционистки
размити оценки за степен на удовлетвореност и неудовлетвореност за всеки критерий.
1

В [39] е

разработен ОМ модел за алгоритмизиране на мултифакторен метод в
девет стъпки
(представен
[103]), използващ критерии, които са корелативно свързани с
индикатори и
целящ оценяване на качеството на преподаване в университет.
В [36] чрез апарата на ОМ е
моделиран процеса на оценяване на учебна дисциплина, на
база на характеристики на дейностите на
преподавателите, студентите, и на учебното й
съдържание. Предложени са формули за оценяване на степента на усвояемост на
учебния
материал чрез интуиционистки размити оценки в три варианта: 1.
преподавателят,
съдържанието на курса и методът на оценяване са едни и същи; 2. съдържанието на
курса и
методът на оценяване са едни и същи, но преподавателите на различните
студентски групи са
различни; 3. съдържанието на курса и методът на оценяване са едни и
същи, а всеки
преподавател има коефициент на стриктност.
В [98] е разработен ОМ модел за
стандартизация на процеса на оценяване студентите от
преподавателите и за определяне на оценка на безпристрастността на всеки преподавател.
В [83] е разработен ОМ модел на
процеса на изчисляване на интуиционистки размити
оценки на отговорите от анкетите на студентите за преподавателите чрез
изкуствена невронна
мрежа. Те са част от общата оценка на преподавателя в електронен университет, разработена в
[93]. В [93] е конструиран ОМ модел на процеса на
оценяване на преподавателите в
университет чрез интуиционистки размити оценки. За изчисляване оценката на преподавателя е
разработен по четиристъпков алгоритъм. Тя е функция на усреднената оценка на
студентите от
изпита за курса, усреднената оценка от студентските отговори на анкетите за
преподавателя и
оценка за научната дейност на преподавателя.
В [69] и в [85] са изградени ОМ модели на
процеса на електронно обучение и оценяване
на знанията на студентите чрез тестове със затворени въпроси, като резултатите от обработката
им се получават във вид на интуиционистки размити оценки, съответно - на
изхода на невронна
мрежа от тип „самоорганизираща се карта“ (в [69]) и на изхода на двуслоен перцептрон (в [85]).
В

1.1.2. Моделиране на типични процеси в
университети и научни институти

Разработени са 13 нови модели на характерни университетски процеси в
различни
държави. Резултатите от тези изследвания са отпечатани в 7 издания, отразени в Бсориз и Шеь
01“ Бетепсе, 4
публикации В български списания и доклади от конференции и 2 в списание в
чужбина.
[10] е продължение на глава 5 от монографията [107], в която е описан
процеса на
получаване на университетски степени и длъжности в университетите и в научните институти в
Аржентина, Австралия, Белгия, България, Гърция, Корея, Ливан, Полша, Португалия, Румъния,
Словакия и САЩ. Моделът от [10] разширява модела от [107] за
получаване на научни звания и
степени с времева стъпка 1 година с подмодел за получаване на докторска степен в тези
държави.
В [41] е разработен обобщеномрежови
модел на процеса на създаване на графика на
учебните занятия, отчитайки параметри, свързани с учебния план, преподаватели,
студенти,
материална база и т.н. В [101] той е разширен чрез подмодел за обновяването на този график,
отчитайки разпределянето на академичния състав но курсове и групи. В [35]
конструирания ОМ
модел за създаване и обновяване на графика на учебните занятия на база [41] и [101] е разширен
с подмодел за оценяване на качеството на дисциплините от
експерти чрез мултифакторен метод
(представен в [39]). Чрез разработения нов подход се достига пълнота, еднозначност,
детерминираност и непротиворечивост на описанието на процеса, което може да се използва за
неговата оптимизация. В [77] е представен ОМ модел на определянето на рейтинга на
университетските дисциплини, като се изчисляват интуиционистки размити оценки за степента
на тяхното на одобрение и неодобрение.
В [100] е разработен ОМ модел на
административното обслужване в университет,
базирано на заявки до академичния състав, учебен отдел, отдел за стипендии, общежития и т.н.
За оценяване на ефективността на процеса моделът е разширен в [89] с
интуционистки размити
оценки. В [40] е разработен ОМ модел на процеса на електронно плащане на услуги през

интернет. В [72] е моделиран процеса на кандидатстване в университет, позволяващ анализа
и
оптимизацията му.
В [26] е разработен модели на
процеса на работата на изграждане на учебна среда,
отговаряща на конкретни изисквания. Предложени са критерии за оценка на ефективността
на
системата за обучение според определените теми, на база на интуиционистки
размити оценки.
В [32] е конструиран ОМ
модел, описващ процеса на избор и използване на интелигентна
система за обучение от обучител или потребител, което дава възможност
за проследяване на
процесите на избор и използване на различни интелигентни инструменти за
електронно
обучение и получаване на информация за предпочитанията на обучаемите
и резултатите от
тяхното обучение.
В [37] е направен ОМ модел на
административните информационни процеси в Българска
академия на науките, отразяващ връзките между различните
институти, централните
лаборатории, външни организации и т.н.
В [96] е предложен ОМ модел за
контрол на качеството при електронно обучение чрез
реализация на управленска система на две нива.
1.2. Моделиране на съществуващи
инструменти за извличане на знания от данни и

подобряване на съществуващи инструменти за извличане на знания от данни
чрез
тяхното моделиране с обобщени мрежи

1.2.1. Моделиране на съществуващи
инструменти за извличане на знания
При ОМ моделиране на процеси от технологията Вата Миши; (ПМ) и
съществуващи
инструменти за извличане на данни са създадени 14 нови ОМ модели, 3 от които са отбелязани
в Бсориз и теб 05 Бстепсе.
В [92] е моделиран процеса на
откриване на знания в бази от

данни, включващ подготовка
на данните, избор на информативни признаци, пречистване на данните,
приложение на метода
ВМ, преработка на данните и интерпретация на получените резултати. В [82] са
моделирани
фазите на процеса ПМ. Процесът на ПМ се състои от следните етапи: разбиране
на проблемната
област; разбиране на данните подготовка на данните; етап на
моделиране; оценка на модела;
интегриране на модела. Изграден е модел чрез средствата на обобщените мрежи за ВМ
изследвания - СШБР-ВМ. Използвани са средствата на .Така ВМ, който предоставя
рамка от
шшшд функции. В [91] е моделиран процеса на прилагане на ВМ техники и
процеса на
създаване на шаблон на извежданите закономерности върху данните.
В [38] е моделирана изкуствена
невронна мрежа за прогнозиране в едномерни масиви от
данни, а в [79] - ОМ модел на клъстеризация на многомерни данни чрез самоорганизираща се
карта (8е1Г-ог3ап121п8 шар ЗОМ).
В [60] е представен йерархичен ОМ
модел на процеса на клъстеризация. В [57] е
разработен подмодел на този модела от [60], който може да замени
преход 26 и детайлизира
избора на метод за клъстеризация. В [8] е разработен следващ подмодел на ОМ
модела от [60],
който представя процеса на клъстеризация по метода 8Т1МО. В [64] и в [66]
са разработени ОМ
модели на алгоритми за извличане на знания чрез генериране на асоциативни
правила:
алгоритъм Ес1ат (в [64]) и алгоритъм Ргечиепт Рапегп-Огои/Ш (в [66]), а в [22] ОМ за извличане
на шаблони по алгоритъм „ОепегаНиеа зечиепйа1 рапеш“. В [55] е разработен ОМ
модел за
класификация на данни по метода „зпрроп уесгог тасьйпе”.
ОМ модел в [67] представя връзките, начина на взаимодействие
и процесите при
изграждане на предметноориентирана онтология.
В [44] е разработен ОМ модел, за
координиране и синхронизиране на работата на
експерти и инструменти за вземане на решения.

1.2.2. Подобряване на
съществуващи инструменти за извличане на знания
Тук са представени 7 нови ОМ модели, които
разширяват и подобряват техники за
извличане на знания. Четири от тях са публикувани в списания,
отразени в Зсорнз и Шеь от”
Зстепсе.
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цел повишаване на ефективността при многокритериално вземане
на решения от
експерти в [3] е разработен ОМ модел на процес.
В [9] е представен ОМ модел на
паралелното обучение по алгоритъм „ЪасКрторааайоп“ на
две невронни мрежи с различен брой неврони в скрития си слой, което
позволява оптимизация
на база на алгоритъм за ранно спиране на обучението. В [30] е разработен ОМ
модел на метод
за паралелна оптимизация на многослоен перцептрон, базирана
на обучаващи двойки по
„шотептиш ЪасКрторадайоп“ алгоритъм и ограничение във
времето.
В [ 18] е разработен ОМ
модел на експертна система от нов тип, която чрез 20 предиката
оценява времето на настъпване или завършване на две събития и
отговаря на въпроси от рода:
„Валиден ли е факта?“, „Колко факти потвърждава?“, „На колко факти
противоречи“ и др. В
[86] е разработен ОМ модел на експертна система с база от
данни от фрейми с размити оценки
на фреймите и на хипотезите. Вярностните стойности на хипотезите се
оценяват чрез три типа
оценки: оптимистична, песимистична и средна. Всяка
структура, представена чрез фрейм
постъпва в базата от данни със степен на съвпадение, представена
чрез размита оценка. В [105]
е разработен ОМ модел за тестване на валидността на
експертна система.
В [68] е разработен ОМ
модел на обектно-ориентирана база от данни с обекти,
представени като тройка „идентификатор на обекта, конструктор, стойност на обекта“ и
са
предложени интуиционистки размити оценки за определяне на ефективността на
функционирането на базата данни в зависимост от удовлетворяването на заявките
към нея.
1.2.3. Конструиране на ОМ модели за
приложението на Вата Мйпйпд (ПМ) в

управлението на процеси

Тук са разработени за първи път 4 ОМ модели, касаещи
управлението на ВМ процеси, 2
от които са отбелязани в Зеориз и Шеь оГ 8с1епсе.
В [12] е моделиран метод за
криптиране на съобщения в звук чрез невронна мрежа от тип
„самоорганизираща се карта“ с 27 неврона, съответно за буквите от латинската азбука и
интервала между отделните думи.
В [84] и в [90] са
конструирани ОМ модели за приложението на ВМ в университет. В [84]
е конструиран модел за прилагане на ОМ техники в
кандидатстудентския прием с цел
привличане, анализиране и удовлетворяване на изискванията на кандидат-студентите. В [90] е
конструиран модел за анализ на оценките на студентите чрез средствата на технологията ВМ.
След като отговорят на въпросите, зададени им при
изпитването, студентите получават
съответна оценка, и след това всички оценки по Дисциплината се обработват
чрез ПМ техника.
В резултат могат да се
направят изводи за учебния материал, средствата за изпитване, прогнози
за усвояването на знанията и т.н.
За конструиране на ОМ модели в [42] са дефинирани пет
алгоритъма, а в ситуации на
разцепване и сливане на обекти в моделирания процес, конструирането на модела представлява
комбинация от тях.
1.3. ОМ моделиране на други процеси
С

цел анализ, управление, планиране на ресурсите и оптимизиране на моделираните
процеси са разработени нови 15 ОМ модели в различни области, 2 от които са в
издания,
отразени от Бсориз и Шеь ог Бсйепсе. Дефинирането на интуиционистки размити оценки в тях
разширява тези възможности.
В [54] е разработен ОМ модел на движението
на мобилни роботи, използвайки дискретна
топология, в която те могат да се се преместват от клетка в клетка. Моделът е доразвит в [17] с
интуиционистки размити оценки, определящи ефективността на придвижването на мобилните
роботи чрез успешно и неуспешно извършените ходове.
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В [53] е

разработен ОМ модел на биологично пречистване на отпадъчни води. В [104] е
моделиран процеса на производство на преципитат, в [95] - на производство на троен
суперфосфатен тор, а в [94] - на производството на сярна киселина от течна сяра. В [97] е
представен процеса на разпадане на фосфогипс до серен диоксид и вар. В [5] е изследван реда
на селективна адсорбция на тежки метали от естествен зеолитен тип клиноптилолит и
синтетичен клиноптилолит тип В и възможността за обобщеномрежово моделиране.
В [99] е представен ОМ модел на Еигореан Ашагепезз Зсепагйо
ШогКзьор метод,
позволяващ прякото участие на социални групи в обсъждане на различни гледни точки, с
експерти и 0 лица, вземащи решения при създаване на главен план. За оценяване на
ефективността на процеса моделът е разширен в [87] с интуционистки размити оценки.
В [51] и [63] са представен нов подход в областта на
корпоративната икономика - към
структурирането на дизайна на системата на заплащане в компании, корпорации, фирми и др.
Чрез ОМ моделиране в [51] е представен метод за структуриране на дизайна на системата на
заплащане в компании, корпорации, фирми и др., а в [63] е реализирана система за заплащане,
като един от най-важните фактори, оказващи огромно въздействие върху дадена компания по
отношение на финансите, конкурентоспособността, и т.н.
В [52] чрез ОМ моделиране е разработена
мултисензорна система за ранно
предупреждение за горски и полски пожари, в [65] е предложен нов метод за определяне на
траекторията на изсичане на гората при поява на горски пожар, а в [56] - метод за оптимално
разпределение и контрол на наличните ресурси в процеса на гасене на пожар.
2.

Резултати от направени изследвания в областта на теорията на интуиционистки
размитите множества
2.1. Резултати, свързани с подхода на интеркритериалния анализ

Тук са представени нови резултати, свързани с подхода за интеркритериален анализ
(ИКА) като инструмент за подпомагане вземането на решения при работа с многокритериални

задачи.
Разгласата им е представена в 19 публикации: 13 са отбелязани в Зсориз и Шеь оГ Зстепсе,
от които 5 с 1Р, 1 е на европейския конгрес по размита логика и технологии ЕПБРЪАТ и 5 са в
реферирано списание в България.

2.1.1. Теоретични изследвания, свързани с подхода на ИКА
В [19] са дефинирани три формули за определянето на
растера, с който интуиционистки
размития триъгълник с резултатите от приложението на ИКА се разделя на сегменти в
границите, зададени от интуиционистки размитите топологични оператори „С1озиге” и
„1Шегтог”. Отново в [19] са разработени три различни стратегии за обхождане на
резултатите: с
приоритет върху високата принадлежност (и растяща непринадлежност), с приоритет върху
ниската непринадлежност (и постепенно намаляваща принадлежност), и смесена „диагонална“
стратегия. В [13] за първи път е обсъдена възможността данните, които ще се обработват чрез
ИКА, да бъдат предварително нормализирани.
Получените резултати в [6], [20] и [49] показват, че чрез приложението на ИКА могат да
се редуцират част от несъществените данни, използвани при обучението на невронните мрежи,
да се намали броят на входовете и да се редуцира броят на тегловните коефициенти и
отмествания с цел понижаване на необходимите за процеса на обучение памет, време за
реализация и брой на итерации. В [49] чрез използване на ИКА метод е предложен нов подход
за редуциране на броя на входовете на невронна мрежа. В [20], представеният в [49] метод е
разширен с използването на модулна невронна мрежа. В [6] е предложен метод за конструиране
на невронна мрежа с по-малък размер матрици с тегловни коефициенти чрез прилагане на
метода на ИКА върху 140 проби суров петрол, оценени по 8 физико-химични критерия и
подадени на входа на невронната мрежа.

2.1.2. Резултати, свързани с приложение на подхода на ИКА
В [1] е предложен нов метод за
откриване на зависимости между данните за донорските
профили по възрастови групи, пол и години в центровете за трансфузионна хематология в
България, чрез конструиране на три двуизмерни индексни матрици от тримерна, и
прилагане на
подхода на ИКА върху всяка от тях.
В [2] е представено оригинално
приложение на метода на ИКА, чрез анализ на данни за
конкурентоспособността на световните икономики, получени от докладите на Световния
икономически форум за страни с различна степен на икономическо развитие.
Поредица от статии представят резултати след прилагане на апарата на ИКА към
рейтинговите системи на университетите в различни държави. В [46], [50], [48], [21] и [43] са
отразени изследванията съответно в Англия, Австралия, България, Полша и Словакия.
Получените резултати позволяващи да се определи „чувствителност” на оценката на
университетите в рейтинговата система, да се анализира промяната й във времето и
поведението на университетите в различни държави чрез едни и същи групи индикатори
утвърждава подхода на ИКА като метод за вземане на решения. В [11] е представен нов метод
за определяне на подредбата на дисципините в учебния план и на степента на значимост на
различните дисциплини в средния успех чрез прилагане на подхода на ИКА за данни за 81
студенти и 9 Дисциплини. В [7], [14], [16] и [47] методът на ИКА е използван за разработване на
нов подход за многокритериално вземане на решения при масиви от данни,
получени чрез
измерването на: параметри на въздуха чрез химически сензори ([7]), дневния пътникопоток от
публичната транспортна мрежа в гр. Бургас ([14]), параметрите на нефтопродуктите ([16]) и
качеството на живот в седем възрастови интервали на жителите в община Бургас ([47]). В [23] е
предложен нов метод за изследване на зависимостите между различните параметри и свойства
на нефт между подхода на ИКА и невронна мрежа.
2.2. Получени резултати от използване на
интуиционистки размита логика
В

качеството си на математически инструмент за третиране на неопределеността в
оригиналните разработки тук (а и голяма част от останалите изследвания) е използвана
теорията интуиционистки размити множества. За обработка на масиви от данни с различни
размерности е използван апарата на индексираните матрици. Изследванията в областта на
операциите над индексираните матрици също могат да се отразят и в разширяване
възможностите и производителността на алгоритмите, заложени в метода за интеркритериален
анализ. Резултатите са представени в 3 публикации е 8,111 ранг, 14 в чужди и български
списания и сборници от конференции.
2.2.1. Изследвания над индексирани матрици
В [28] са представени нови
операции с индексирани матрици. В [61] са дефинирани
времеви интуиционистки размити индексирани матрици и са разширени представените в [76]
операции. [76] са дефинирани осем нови операции над интуиционистки размити индексирани
матрици и са изследвани някои техни свойства.
В [24] са въведени нови агрегиращи
операции върху тримерна разширена индексирана
матрица, които обобщават операциите върху другите типове стандартни и индексирани
матрици. В [78] е доказано, че апаратър на индексираните матрици може да се използва за
решаване на задачата за назначенията.
2.2.2. Оценяване на обекти и процеси чрез интуиционистки размити оценки
В [88] е предложен метод за определяне на
интуиционистки размити оценки на изхода на
невронна мрежа с право предаване, задаващи степента на усвоеност на учебния материал, и
позволяващи извършване на анализ на резултатите от проведени студентски изпити. В [71] е
представена невронна мрежа от тип БОМ, която извежда на изхода си оценките на студентите
за степента на усвоеност и неусвоеност на учебния материал в интуиционистки размит/
рма,
6

които след това се класифицират с класификационно
дърво. В [80] е предложена тримерна
невронна мрежа от тип БОМ за класификация на отговорите студентите. В [58] е
реализирана
невронна мрежа от тип ЗОМ за определяне на интуиционистки размити
оценки за напредъка на
докторантите.
В [81] е разработен
алгоритъм за съставяне на студентски отбори от четири етапа, на
които се изчисляват оценки в интуиционистки размита форма. В [102]
е разработен метод с
размити оценки за подредба на дисциплините по семестри в учебния план
на база на различни
критерии като минимални/максимални часове за лекции на семестър; брой на
изпитите; брой
кредити и др. В [ 103] е предложена процедура, даваща възможност за
алгоритмизация на
мултифакторен метод за оценяване на качеството на обучение 0
интуиционистки размити
оценки, а в [15] - алгоритъм за формирането на интуиционистки
размити оценки за знанията на
студентите при решаване на различни типове задачи по математика. В [70] е
предложен нов
подход за оценяване на научните публикации чрез интуиционистки
размити
оценки.
В [45] е предложен метод за
оптимизиране на броя и ефективността на обявите в Соов1е
чрез оценяване на ефективността им с интуиционистки размити оценки.
В [59] и [62] са разработени
две нови методологии за оценка на кредитния риск на база 14
критерия в малките и средни предприятия - в [59] чрез съчетаване на
теориите на
индексираните матрици и интуиционистки размитите множества, а в [62] чрез
невронна мрежа
и интуиционистки размити оценки.
3. Игрово
В

моделиране

поредицата от следващите 9 статии е използвано разширение на играта „Живот“,
наречено игрови метод за моделиране („бате тетьоо Гог тос1е111п8“). Резултатите от
изследванията са публикувани в 6 списания, отбелязани от Зсориз и са
представени на 3
конференции в България.
В [33] е реализиран метод за
моделиране на динамиката на горски масиви, като са
представени 12 правила (промяната на дървената биомаса, залесяването на нови територии) и е
използвана мрежа от квадратчета. Чрез използване на същата конфигурация в [34]
чрез игрово
моделиране е предложен метод за разпространение на горски пожари без или с отчитане на
посоката на вятъра. В продължение на [34], в [31] е конструиран нов модел на
горски пожари, с
интуиционистки размити оценки, задаващи степента на изгаряне. В [25] е предложен
метод за
прогнозиране разпространението на фронта на огъня в хомогенна и в нехомогенна
гора, но за
първи път е използвана мрежа от шестоъгълни клетки. Чрез изчисляване на размити оценки се
сравнява степента на изгаряне в модел с кавадратни и с шестоъгълни клетки. В [27]
игровият
метод е приложен за разработване на метод за моделиране на динамиката на
разпространение
на нефт при аварии с танкери, а в [29] - за реализиране на стохастични
процеси. В [73], [74] и
[75] са реализирани модели съответно на интензивността на
без
пожара
вятър (в [73]), с наличие
на вятър (в [74]), и скоростта на пожара с различни типове хомогенна
растителност (в [75]).

