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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ 

ТРУД 

Представената дисертация е във вида на научно - изследователска 

работа с формулирани цели и задачи, анализ и оценка на проблемите, 

формулиране и моделиране, модифициране на методи, разработване на 

алгоритми и компютърното им експериментиране. 

1. Актуалност на проблема 

При все по – нарастващото развитие на Изкуствения интелект, като 

област на Информатиката, в множество области от човешката дейност, 

неговите алгоритми и методики стават все по - разнообразни. Това 

нарастващо множество от алгоритми за обучение на невронни мрежи, 

като една от основните области на Изкуствения интелект, поставя като 

съществен въпроса за тяхната ефективност и оптимизиране.  

Възниква необходимост от по – голяма яснота за предимствата и 

недостатъците на отделните алгоритми за обучение, както и 

възможностите за тяхното приложение при решаване на реални задачи. 

При това разглеждането на различни начини и инструментариуми за 

конструиране на невронни мрежи може да даде повече информация за 

тяхната ефективност и характерни особености. 

2. Цел и задачи на дисертационния труд 

Основната цел на дисертационния труд е моделирането на 

алгортими за обучение на изкуствени невронни мрежи. 

За постигане на тази цел в дисертационния труд се решават няколко 

основни задачи: 

1. Анализ на различните видове изкуствени невронни мрежи, 

проучване на основните известни алгоритми за тяхното обучение. 

2. Реализации на изкуствени невронни мрежи чрез различини среди 

и инструменти, проследяване на възможностите за тяхното обучение. 

Изследване на силните и слаби страни на различните методи за 

реализации на невронни мрежи. 

3. Моделиране на алгоритми за обучение на изкуствени неврони 

мрежи. Подобряване на съществуващи стандартни алгортими чрез 

използване на невронни мрежи. 

3. Предмет на изследването 



В настоящия дисертационен труд предмет на изследване са 

различните алгоритми за обучение на изкуствени невронни мрежи, 

тяхната структура и приложения, както и тяхната ефективност.  

4. Обект на изследването 

Обект на изследването са изкуствените невронни мрежи. 

5. Работна хипотеза: 

Използването на подходящи среди и инструменти за 

имплементиране на невронните мрежи ще подобри тяхната 

ефективност. Невронните мрежи могат да бъдат използвани за 

модифициране на съществуващи интелигентни алгоритми. 

6. Методи на изследването: 

Използвани са различни методи за обучение на невронни мрежи - 

Backpropagation алгоритъм за обучение на невронна мрежа с обратно 

разпространение на грешката. Приложени са модификации на метода - 

Backpropagation with momentum, Dynamic Backpropagation. Методи на 

Изкуствения интелект за търсене в пространство на състоянията. 

7. Научна значимост и новост на резултатите от 

дисертационния труд 

Разработени са методи за търсене в пространство на състояния с 

прилагане на невронни мрежи. При тези методи, в резултат от изхода, 

получен от невронната мрежа, се задава тегло на всяко от намерените 

решения. Предложени са методи за изследване на невронните мрежи, 

основани на Мрежи на Петри, даващи връзка между архитектурата на 

дадена невронна мрежа и преходите в съответваща Мрежа на Петри. 

8. Практическа полезност и приложимост на резултатите 

Практическото използване на разработените в хода на 

дисертационното изследване методики, води до по - голяма ефективност 

при конструирането на невронните мрежи. Разработените методики за 

ефективно обучение на невронните мрежи дават възможност те да бъдат 

приложени практически за модификация на стандартни алгоритми на 

Изкуствения интелект, например алгоритмите за търсене в пространство 

на състояния. 

9. Апробация на резултатите, получени в дисертационни труд 

Основните части на дисертационния труд са докладвани на различни 

научни семинари на обучаващото звено, на 3 международни научни 



конференции и са публикувани в сборници с научни трудове и научни 

списания. 

10. Структура и обем на дисертационния труд 

Дисертационният труд е структуриран в увод, три глави, 

заключение, списък на публикациите, свързани с темата на 

дисертацията, използвана литература и приложения.  

Дисертацията съдържа 3 глави, 193 стр., от които 65 фигури, 11 

таблици и 32 приложения. Използвани са 116 литературни източници на 

български, руски, английски и немски език. Номерата на 

математическите формули, таблиците и фигурите в автореферата, 

съответстват на тези в дисертационния труд. 

 

II. КРАТКО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

В Увода са формулирани целта и задачите на дисертацията. 

Глава 1. Общ преглед, същност и видове невронни мрежи 

1.1.Изкуствени невронни мрежи. Персептрон 

Самообучението с невронни мрежи е един надежден метод за 

апроксимиране на целочислени, непрекъснати и векторни целеви 

функции. За определени типове задачи, като, например, научаването да 

се интерпретират сложните реални данни от сензори, изкуствените 

невронни мрежи (ИНМ) се нареждат сред най - ефективни известни 

досега алгоритми. Например, алгоритъм BACKPROPAGATION е 

доказано много успешен при решаване на такива реални задачи, като 

научаване да разпознава ръкописен текст, научаване да разпознава реч и 

научаване да разпознава лица.   

Изучаването на ИНМ  е било частично вдъхновено от наблюдението, 

че биологичните самообучаващи се системи са построени от много 

големи мрежи от взаимосвързани неврони. По аналогия, изкуствените 

невронни мрежи са построени от силно свързано множество прости 

единици – възли, където всеки възел има няколко непрекъснати входове 

(коитоe възможно да са изходи на други възли) и произвежда един 

единствен непрекъснат изход (който може да бъде вход на множество 

други възли).   



Самообучението с ИНМ най-добре подхожда към задачите, в които 

обучаващите примери съответстват на зашумени, сложни данни от 

датчици,  като например, от камери и микрофони. То също така е 

приложимо към задачите, за които често се използва и символното 

представяне, от типа на обучение с класификационни дървета. В тези 

случаи класификационни дървета и ИНМ дават резултати със сравнима 

точност. Най-често използваният алгоритъм за обучение на ИНМ е 

BACKPROPAGATION.  

Един тип ИНМ-системи се базират върху устройство (възел), 

наречен персептрон, който е показан на фигура 1.2. Персептронът 

получава вектор от непрекъснати входове, изчислява тяхната линейна 

комбинация и след това извежда като изход или 1, ако резултатът е по-

голям от зададения праг, или –1 – в противен случай. По-точно, при 

зададените входове x1, …, xn изходът o(x1, …, xn) се изчислява от 

персептрона по следния начин: 

 

 (       )  {
   ко                
     проти оположен слу  й

}                         (1.1) 

където всяко wi е тегло (реална константа), което определя приноса 

на входа xi към изхода на персептрона. Величината (-w0) е прагът, който 

комбинацията от входове            трябва да надхвърли, за да 

може персептронът да изведе 1. 

За да бъдат опростени означенията, се въвежда един допълнителен 

постоянен вход x0 = 1, което позволява да се препише по-горното 

неравенство като ∑       
 
    или във векторна форма, като   ⃗⃗⃗⃗      З 

а краткост понякога функцията на персептрона се записва като  (  )  

   ( ⃗⃗   ⃗⃗  ⃗)  

 

   ( )  {
         

                          
}                                   (1.2) 



 

Фигура 1.2: Персептрон 

Персептроните могат да представят всички примитивни булеви 

функции: И, ИЛИ, NAND (¬И) и NOR (¬ИЛИ). Някои от булевите 

функции не могат да бъдат представени чрез един единствен 

персептрон – например функцията XOR (изключващо ИЛИ), чиято 

стойност е 1, тогава и само тогава, когато x1 ≠ x2. Множеството от 

линейно несепарабелни обучаващи примери, показани на фигура 1.3 (b) 

съответства на тази функция XOR.   

Способността на персептрона да представя функциите И, ИЛИ, ¬И и 

¬ИЛИ е важна, тъй като всяка булева функция може да се представи 

чрез определена мрежа от свързани възли, базирани върху тези 

примитиви. Фактически, всяка булева функция може да бъде 

представена от определена мрежа от персептрони, разположени само в 

два слоя, в която входовете захранват няколко възела, а изходите на 

тези възли са входове на второто, финално ниво. Един от способите за 

имплементация на подобна мрежа е да представим булевата функция в 

дизюнктивната нормална форма (т.е. като дизюнкция (ИЛИ) на 

множество от конюнкции (И-та) от входовете и техните отрицания. 

Ясно е, че входът към И - персептрон може лесно да бъде превърнат в 

свое отрицание само чрез промяна на знака на съответното за този вход 

тегло.   

1.2. Многослойни невронни мрежи 

На фигура 1.5 е представена една типична многослойна мрежа и 

съответната повърхнина на решение. Мрежата е предназначена за 

решаване на задачата за разпознаване на речта, която, в конкретния 



случай, включва разграничаване на 10 възможни фонеми, произнасяни в 

контекста “h_d” (т.е. “hid”, “had”, “head” и т.н.). Входният речеви сигнал 

е представен от два числени параметъра, получени чрез спектралния 

анализ на звука, който позволява лесно да се визуализира повърхнината 

на решение в двумерното пространство на примерите. Както е показано 

на фигурата, тази многослойна мрежа е в състояние да представя силно 

нелинейни повърхнини на решение, които са значително по-

изразителни от линейните повърхнини на решения, съответстващи на 

един единствен линеен възел.   

 

Фигура 1.5: Области на решения на многослойна невронна мрежа 

 

Фигура 1.6: Сигмоиден прагов възел 

Сигмоидният възел е показан на фигура 1.6. Както и персептрона, 

сигмоидният възел отначало изчислява линейната комбинация на своите 

входове, а след това прилага към резултата определен праг. Обаче, в 

случая на сигмоидния възел, праговият изход е непрекъсната функция 



на своя вход. По-точно, сигмоидният възел изчислява своя изход o като: 

   ( ⃗⃗    ), където 

 

 ( )  
 

     
                                                                                            (1.14) 

 

σ често наричат сигмоидна или логистична функция. Обърнете 

внимание, че нейния изход варира между 0 и 1, монотонно 

увеличавайки се с увеличаване на нейния вход (показано на 

графикатана праговата функция от фигура 1.6). Тъй като сигмоидната 

функция изобразява много голяма входна област в много малък 

диапазон от изходни стойности, тя често се нарича смачкващата 

функция на възела. Сигмоидната функция има полезното свойство, че 

нейната производна лесно се изразява в термините на нейния изход, в 

частност 
  ( )

  
  ( ) (   ( ))  Понякога вместо σ се използват други 

диференцируеми функции с лесно изчисляеми производни. Например, 

термът y
e−

 от сигмоидната функция понякога се заменя с y
-k.y

 , където k е 

някаква положителна константа, която определя стръмността на прага. 

Понякога вместо сигмоидната функция се използва и функцията 

     
      

      
  

 

Алгоритъмът BACKPROPAGATION (т.е. алгоритъмът с обратно 

разпространение на грешката) научава теглата на една многослойна 

мрежа при зададена топология – фиксирано множество от възли и 

техните взаимовръзки. Той използва градиентното спускане, опитвайки 

се да минимизира квадратичната грешка между реалните стойностите 

на изходите на мрежата и техните целеви стойности. Тъй като се 

разглеждат мрежи с няколко изходни възли, необходимо е 

предефиниране на E като сума от изходните възли на мрежата: 

 

 ( ⃗⃗ )  
 

 
∑ ∑ (       )

 
                                                          (1.15) 

 

където изхода е множеството от изходните възли на мрежата, а tkd и 

okd са целевите и изходни стойности, асоциирани с k-ия изходен възел и 

d-я обучаващ пример. 



Една от главните разлики в случая с многослойните мрежи е, че 

повърхнината на грешката сега може да има няколко локални 

минимума, за разлика от параболичната повърхност на грешката при 

един единствен възел, която има само един минимум. За съжаление, 

това означава, че градиентното спускане гарантира сходимостта само 

към някой локален минимум, а не задължително – към глобалния. Не 

зависимо от това, практиката показва, че алгоритъмът 

BACKPROPAGATION дава прекрасни резултати при решаване на 

множество реални задачи.   

Алгоритъмът BACKPROPAGATION е представен в таблица 1.1. в 

Дисертацията. Както е описан, алгоритъмът се прилага към двуслойна 

мрежа с разпространение на активация в права посока (feed-forward – от 

входните възли – през скритите – към изходните), съдържаща 

сигмоидни възли, като възлите от всяко ниво са съединени с всички 

възли от предишното ниво. Описаният алгоритъм е един инкрементален 

или стохастичен вариант на градиентното спускане.  

"Дълбоката" невронна мрежа (Deep Neural Network) е изкуствена 

невронна мрежа (Artificial Neural Network) с множество скрити слоеве 

между входния и изходния слой. Подобно и на останалите невронни 

мрежи, "дълбоките невронни мрежи" могат да моделират сложни, 

нелинейни връзки. Архитектурите за "дълбоки" неврони мрежи, 

например такива за откриване и анализ на обекти, могат да генерират 

композиционни модели, където обекта да бъде представен като съставен 

от слоеве от визуални примитиви. Допълнителните слоеве позволяват 

композиране на елементи, изградени от множество по-малки слоеве, 

което дава възможност за моделиране на сложни данни чрез по - малки 

единици.  

 

Изводи: 

Направен е обзор на съществуващите архитектури и алгоритми за 

обучение, които се прилагат в областта на невронните мрежи. От 

направения анализ могат да бъдат отчетени следните основни изводи: 

 

1. Анализирана е връзката между архитектурата на невронната 

мрежа и алгоритъма за обучение. В резултат на анализа са определени 



са характеристиките на алгоритмите за обучение за различни типове 

архитектури на невронната мрежа (Персептрон, Многослойна неврона 

мрежа, Конволюционна невронна мрежа). 

 

2. Определени са ограниченията и проблемите, с които се 

храктеризират отделните алгоритми за обучение. Чрез преодоляване на 

тези ограничения може да бъде повишена ефективността на алгоритъма 

при решаване на реални задачи.  

 

3. Анализирани са способностите на отделните алгоритми към 

т.нар. индуктивно пристрастие, което трябва да се отчете при един 

процес на работа  по повишаване на качеството на алгоритъма. 

 

4. Изследваните алгоритми за обучение на невронни мрежи с 

техните силни и слаби страни, могат да бъдат използвани за 

оптимизация на други алгоритми от областта на изкуствения интелект - 

алгоритмите за търсене на път в пространство на състоянията. 

Глава 2.  Инструменти за реализация и симулиране на 

невронни мрежи 

2.1. Експеримент на симулатори за невронни мрежи чрез две 

множества от данни 

Двата симулатора, избрани за изследването, са обектно - 

ориентирани и java - базирани. Използваните симулатори са Joone 4.5.2 

и NeuroPh 2.92. Joone е обектно ориентиран фреймуърк, който 

позволява да бъдат изграждани различни типове неврони мрежи. От 

2010г. Joone, NeuroPh и Encog са основните компонентно - базирани 

среди за невронни мрежи на Java - платфорами.  

Joone може да бъде разглеждан не само като симулатор за невронни 

мрежи, подобно на останалите фремуърки, но и като напълно 

интегрирана среда за програмиране. За разлика от останалите търговски 

партньори, при него има силен акцент върху програмния код и 

изграждането на невронните мрежи, а не само върху визуалното 

представяне и визуалния дизайн. На теория Joone може да се използва за 

изграждане на богата гама адаптивни системи (включително и такива с 



неадаптивни елементи), но като цяло фокуса е върху изграждането на 

невронни мрежи с обратно разпростарнение. Joone е изграден от 

комбиниране на елементи, които могат да бъдат разширени, за да се 

изградят нови алгоритми за обучение и нови архитектури на невронни 

мрежи. Компонентите са взаимозаменяеми с модули с програмен код, 

които се свързват, за да бъде осъществен поток на данните и да бъде 

получена желана информация и съответни резултати. Новите 

компоненти, които потребителят добавя, могат да бъдат използвани 

отново. А отвъд симулацията на неврони мрежи, Joone има и 

възможности за мултиплатформено внедряване. Joone има графичен 

редактор за графично разполагане и тестване на всяка невронна мрежа, 

както и обучение и тестване на множество входни примери. Мрежата се 

конфигурира и може да бъде обучена от множество отдалечени машини.  

NeuroPh е олекотен фремуърк, който позволява симулиране на 

невронни мрежи. Той е java - базиран и може да се използва основно за 

разработване на стандартни типове архитектури на невронни мрежи. В 

него е интегрирана добре проектирана библиотека с отворен код, както 

и малък брой основни класове, които съответстват на основните 

понятия в невронните мрежи. Налице е и добър графичен радактор за 

бързо изграждане на Java - базирани компоненти на невронни мрежи. 

Двете множества от данни, на които се базира изследването. 

Избраните за изследването множества от данни са: множество от данни 

№1 (Приложение 15 на Дисертацията) и множество от данни №2 

(Приложение 16 на Дисертацията). 

Тези две множества са използвани от  Mahmoud Iskandarani  в 

статията "Disparity in Intelligent classification of Data Sets Due to 

Dominant Pattern Effect "(Mahmoud, 2015). В таблиците са показани 

входните стойности и съответния изход, който трябва да даде 

невронната мрежа. Реализира се невронна мрежа чрез симулаторите 

Joone и NeuroPh. Невронната мрежа, която се използва за изследването е 

многослоен персептрон със сигмоидни възли, изграден от 4 слоя 

неврони: входен слой(4 неврона), скрит слой (9 неврона), IIскрит слой 

(6 неврона), изходен слой (1 неврон).  

При всеки от симулаторите се извършва обучение с първото 

множество от данни (в този случай обучаващо множество), и след това 

се тества невронната мрежа и с първото и с второто множество от 



данни. След това подхода се сменя. Извършва се обучение с второто 

множество от данни (в този случай обучаващо множество), и след това 

отново се тества невронната мрежа и с първото и с второто множество 

от данни. 

Резултатите от тестовете на симулатора NeuroPh са показани в 

Приложение 17, Приложение 18, Приложение 19 и Приложение 20 на 

Дисертацията. 

Фигура 2.1. Невронна мрежа в NeuroPh 

Прилага се същата методология и за симулатора Joone. Реализира се 

невронна мрежа със същата структура. 

 

Фиг.2.6. Структура на невронна мрежа в Joone 



Провеждат се тестове със същите тестови множества. Резултатите са 

показани в Приложение 21, Приложение 22 и Приложение 23 на 

Дисертацията. 

След проведените тестове беше забелязано, че двата симулатора за 

невронни мрежи имат някои особености. При една и съща архитектура 

на невронната мрежа (един и същ брой неврони и слоеве) и напълно 

идентични множества от данни, двата симулатора дават различни 

резултати. При тестването се оказа, че симулаторът Joone дава малко по 

- добри резултати при обучението и с двете множества от данни. 

Симулаторът NeuroPh дава малко по - слаб резултат при обучението.  

Така може да се твърди, че Joone е по - подходящ за реализиране на 

произволна невронна мрежа за тестване на определени множества от 

данни. Така Joone може да бъде използван от програмистите на неврони 

мрежи за създаване на нови типове архитектури на невронни мрежи, 

както и нови алгоритми за обучение. С оглед на резултатите може да се 

твърди, че NeuroPh е подходящ при прилагането на стандартни 

архитектури на невронни мрежи и стандартни алгоритми за обучение. 

Чрез него начинаещите програмисти могат да бъдат запознати с 

основните понятия в областта на невронните мрежи. 

 

2.2. Сравнителен анализ на симулаторите за невронни мрежи 

NeuroPh и NetMaker 

За да бъдат тествани и анализирани двата симулатора, се реализира 

логическа функция, която е относително сложна и не е измежду 

стандартните. Създадената невронна мрежа изчислява резултата от 

следната логическа функция: 

 

(((( A XOR B) AND C)OR D)  ((((E XOR F) AND G)OR H)) I)) 

AND(((J XOR K)(L XOR M))OR(NO))                                                (2.1) 

 

Логическата функция, имплеметирана в невронната мрежа, включва 

няколко различни стандартни логически операции: 

• AND (логическо И, конюнкция)- Връща стойност 1 (TRUE), ако 

двата входни аргумента сасъс стойност 1. 

• OR (логическо ИЛИ, дизюнкция)- Връща стойност1 (TRUE), ако 

има поне един входен аргумент със стойност 1. 



• XOR - EXCLUSIONOR (Изключващо ИЛИ)- Връща стойност1 

(TRUE), ако двата входни аргумента са с различна стойност. 

•  (implication) - Връща стойност 0 (FALSE) ако първия аргумент е 

със стойност 1, а втория - със стойност 0. В останалите случаи 

функцията дава стойност 1. 

•  (Peirce'sarrow NOR) - отрицание на дизюнкцията (в логическите 

вериги може да бъде заменено и от комбинацията OR - NOT). Връща 

стойност 1 (TRUE) ако двата входни аргумента са със стойност 0. 

Прави се реализация на невронната мрежа. На симулатора JOONE 

4.5.2.0. невронната мрежа се реализира по следния начин: входен слой 

(съдържащ 15 неврона), 4 скрити слоя (съответно с 15 - 10 - 8 - 15 

неврона) и изходен слой (съдържащ 10 неврона). 

Обучаващите данни и тестовите примери са представени на таблици 

в Приложение 1 и Приложение 2 на Дисертацията. Входните стойности 

на примерите са обозначени I1 - I15, а съответният изход - O. 

 

 
Фигура 2.12.Структура на невронна мрежа в симулатора Joone 

Резултата от тестването на невронната мрежа с обучаващото 

множество е показан в Приложение 3 и Приложение 4 на Дисертацията. 

Дадени са входните данни (от 1 до 15), очаквания резултат на мрежата и 

реалния изход. Очаквания резултат се определя от сложната логическа 

функция (2.1). Реалния резултат е резултатът на системата Joone на 

съответната итерация. 

В Приложение 4 е описан резултата от тестването на невронната 

мрежа върху тестовото множество, което съдържа 20 примера. В 

последните две колони са представени очаквания изход на мрежата, 



изчислен от логическата функция (2.1) и реалния изход на Joone. 

Изградената невронна мрежа може да бъде използвана за предсказване 

на резултата от логическата функция и дава много добър резултат върху 

обучаващото множество и примерите от тестовото множество.  

Следва да бъде изградена същата архитектура на невронна мрежа на 

симулатора NeuroPh. Тя има същия брой слоеве и същия брой неврони в 

тях (Фиг. 2.9). Мрежата е изградена от: входен слой (15 неврона), I 

скрит слой (15неврона), II скрит слой (10неврона), III скрит слой (8 

неврона), IV скрит слой (15 неврона), изходен слой (10 неврона).  

При обучението и тестването на невронната мрежа със същото 

обучаващо множество беше забелязано, че невроната мрежа не е 

обучена и не може правилно да класифицира примерите от тестовото 

множество. Обучаващото и тестовото множество са същите, използвани 

и при симулатора Joone (Приложение 1 и Приложение 2 на 

Дисертацията). 

 

Фигура 2.13. Невронна мрежа в NeuroPh 

Реализирана е и имплементация на невронна мрежа, решаваща 

логическата функция XOR(exclusive OR, изключващо ИЛИ). Това е 

логическа функция, която дава стойност TRUE, когато двата входни 

аргумента имат различна стойност.  

Невронната мрежа, реализираща тази логическа функция, е 

представена на Фиг. 2.14 в Дисертацията. Тя има два неврона във 



входния слой, два неврона в скрития слой и един неврон в изходния 

слой. 

Мрежата е напълно обучена след 1900 итерации.  

След обучението на мрежата се подават като вход стойности 1 и 1. 

Резултатите са както следва: Стойностите на невроните в скрития слой 

са 0.101 и 0.902, а стойността на неврона в изходния слой е 0.125. 

Провежда се и втори тест със стойности 1 и 0. Резултатите са както 

следва: Стойностите на невроните в скрития слой са 0.839 и 0.998, а 

стойността на неврона в изходния слой 0.871. Тук се забелязва, че 

симулатора дава малка средна грешка. Първата тествана логическа 

функция, която не успя да даде толкова добър резултат след 

обучението, колкото втората стандартна логическа функция. Сега се 

прилага същата архитектура на невронна мрежа на симулатора Joone. 

След проведените тестове се вижда, че резултатите за тази логическа 

функция не са толкова добри, колкото при симулатор NeuroPh. При 

първата логическа функция (2.1) резултатите в JOONE са много по - 

добри, с по- малка средна грешка.  

2.3. Алгоритъм за моделиране на невронна мрежа чрез 

симулатори и мрежи на Петри 

 

Нека в началото да се спрем на мрежите на Петри и на възможните 

им приложения. Проведени са изследвания, които показват, че някои 

подкласове от мрежите на Петри все пак могат да моделират интересни 

подкласове от конкурентни системи, докато тези проблеми започват 

постепенно да се отстраняват (Esparza and Nielsen, 1995). Тъй като 

активирането е недетерминирано, множество от символи могат да 

присъстват навсякъде в мрежата (дори и на едно и също място), 

мрежите на Петри са много подходящи за моделиране на 

едновременното поведение на разпределени системи (Petri and Reisig, 

2008). Така те могат успешно да моделират паралелните процеси, които 

протичат в невронните мрежи. 

Мрежите на Петри са позиционно - преходни системи, които 

разширяват класа мрежи, наречени елементарни мрежи (Rozenburg and 

Engelfriet, 1998). 



В началото на изследването се реализира невронна мрежа чрез 

симулатор за невронни мрежи. Невронната мрежа, която е избрана за 

изследването, имплементира стандартната логическа функция 

"Изключващо ИЛИ". Тази логическа функция е линейно несеперабелна. 

Невронната мрежа, която се реализира в този случай е многослоен 

персептрон. Избиран е този тип невронна мрежа, защото линейно 

несеперабелните функции не могат да бъдат имплементирани с 

еднослоен, стандартен персептрон. 

За това изследване е избран симулатора NeuroPhStudio. Този 

симулатор дава възможност за реализация на различни алгоритми за 

обучение на невронни мрежи и на различни типове архитектури. 

Невронната мрежа представена на фиг. 2.18. имплементира логическата 

функция "Изключващо ИЛИ", показано на Табл. 2.2. Тя има два входни 

неврона, един неврон в скрития слой и един изходен неврон. 

 

Фигура 2.18. Невронна мрежа, реализираща логическата операция 

XOR (NeuroPh) 



Обучението на мрежата протича като се използват данните от 

таблицата за истинност на логическата операция "Изключващо ИЛИ" 

(Табл. 2.2). Включват се следните параметри за обучение: 

Maxerror: 0.01 

Learningrate: 0.2 

 

Може да се види, че мрежата е напълно обучена след 4000 итерации 

- епохи. След преминаване на тази граница започва процес на пре-

обучение и грешката започва да нараства отново. 

 

Фигура 2.9: Граф за средната грешка на мрежата 

След като мрежата вече е обучена, се подава като вход двойката - 

1,1. При този тест, резултата е следния: стойността на неврона в скрития 

слой е 0,781, а стойността на неврона в изходния слой е 0,263. Това е 

показано на Фиг. 2.10. в дисертацията. Проведени са и тестове и за 

случая с вход 1,0. Забелязва се, че резултатите при втората архитектура 

на невронната мрежа са по-добри, колкото резултатите при първата 

архитектура на невронната мрежа.  

Може да бъде направено сравнение между графиката на невронната 

мрежа в симулатора е дефиницията за граф на мрежа на Петри. За да се 

дефинира граф на мрежата на Петри трябва да бъдат дефинирани 

множествата S, T, M0. (Reisig and Wolfgang, 2013) (Girault, 2003) 

Разглежда се първия модел на архитектурата на невронната мрежа, 



която има един неврон в скрития слой. В този случай множеството S се 

състои от входните неврони, неврона в скрития слой и неврона в 

изходния слой. За стойностите на множеството S се вземат примерните 

входни двойки на логическата функция "Изключващо ИЛИ", (Табл. 2.2) 

две от които вече бяха дискутирани и проверени в симулатора 

NeuroPhStudio. Така има две стойности в множеството. Добавят се също 

и изходните стойности - 0 или 1 за всеки пример, както и стойността на 

неврона от скрития слой. Стойността на този неврон е по - скоро 

закръглена.  

Множеството T се състои от три връзки между невроните - между 

двата входни неврона и неврона от скрития слой (2), както и връзката 

между неврона от скрития слой и изходния неврон. В множеството M0 е 

началната инициализация на теглата на невронната мрежа. За да се 

построи графиката на мрежата на Петри се дефинира също и 

множеството P. Това множество съдържа различен брой елементи за 

всеки пример и включва броя на входните и изходните стойности, които 

са равни на 1. Всъщност броя на стойностите 1 от множеството T (като 

изключим стойността на скрития неврон), които в последствие създават 

маркирането на мрежата на Петри и се отбелязват в графа на мрежата. 

За четирите двойки входни примери могат да бъдат построени 8 

случая в мрежата на Петри. 

Това се отнася за пъвата архитектура на невронната мрежа (Фиг. 

2.18) 

В случая, когато множеството T има различни стойности (0 и 1, 1 и 

0) се получава активиране на неврона в изходния слой и изхода е 1. В 

останалите случаи, изхода на мрежата е 0. Това всъщност е случая, при 

който мрежата имплементира логическата функция XOR.  

Множествата T и M0 могат да дадат предположение за сходимостта 

на мрежата: колко бързо ще бъде обучена невронната мрежа, дали 

обучаващото множество е подходящо, колко тестови примера да бъдат 

използвани и т.н. Следва да се построи граф на мрежата на Петри за 

първата архитектура на невронната мрежа. Използват се различните 

входни примери за описание на различните състояния на невронната 

мрежа в графа на мрежата на Петри. В този случай се оказва, че 

определящо е множеството S. От позиция P1, в която има нулеви 

стойности се осъществява придвижване към позиции P2 и P3. Тук вече 



една от входните стойности е 1. Това определя поставянето на маркер в 

тези области. От позиции P2 и P3 се отива към позиции P4 и P5. В 

позиция P4 има две стойности 1. Поставят се два маркера в полето. В 

следващото състояние изходната стойност е 1, така че се поставя маркер 

в кутията. В следващите две позиции P6 и P7 има два маркера в 

областта. При тях едната входна стойност, както и изходната стойност 

са единици. В последната позиция и двата входа и изхода са 1. Така има 

три маркера в тази област. Това се отнася за първата невронна мрежа. 

По същия начин може да се разгледа и втората невронна мрежа с два 

неврона в скрития слой. Тя е идентична. 

Създадения по този начин граф на мрежата на Петри (Фиг. 2.13) 

може да бъде много полезен. Тук може да се използва аналитичната 

способност на мрежите на Петри. Изследването на полетата може да 

даде много подробности за невронната мрежа. Може да се анализира 

точността на предсказване на мрежата. Невронната мрежа дава 

правилен резултат, когато в областта липсва маркер или има два 

маркера. В изследваната невронна мрежа има коректен изход в примери 

1,4,6,7 (тук разглеждаме примерите от входното множество S). След 

изграждането на мрежата на Петри на базата на тези примери, може да 

бъде изграден граф на мрежата на Петри. И тук се забелязва, че 

областите съответстващи на коректен резултат имат два маркера. 

Възможно е и да нямат маркер. Така че просто трябва да бъдат 

проследени маркерите в мрежата на Петри, за да се прецени 

способността на невронната мрежа да дава коректен резултат.  

Така се вижда способността на графа на мрежата на Петри за 

предвиждане на точносттта на невронната мрежа. Така че той може да 

бъде използван и при избора на подходяща архитектура на невронната 

мрежа. Може да се забележи в резултат на направените изследвания, че 

мрежите на Петри са много полезен инструмент не само за представяне 

на невронни мрежи, но и за тяхното изследване и изучаване. 



 

Фигура 2.26: Мрежа на Петри за първата архитектура на невронната 

мрежа 

Мрежите на Петри могат да бъдат полезни при  определяне на 

възможните активации в невронната мрежа и постижимите условия. 

Графа на мрежата на Петри може да проследи всички възможни входни 

примери на невронната мрежа. Може да бъде отчетено къде невронната 

мрежа дава коректен резултат, и къде - не. Има възможност за 



провеждане на изследвания на различни архитектури на невронни 

мрежи. Мрежите на Петри биха могли да помогнат да се намeри 

подходящата архитектура на невронната мрежа. В примера може да се 

види, че при граф на Петри, който има 5 нива съответства на невронна 

мрежа, която има пет неврона - два във входния, два в скрития слой и 

един изходен неврон. 

Резултатите могат да бъдат полезни при обучението на невронните 

мрежи. Чрез изобразяване на невронната мрежа чрез граф на мрежата на 

Петри може да бъдат открити подходящите входни примери, с които да 

бъде обучена мрежата. Така обучението на невронните мрежи може да 

бъде много по - улеснено.  

Резултатите могат да бъдат приложени и в упражнения и при 

усвояването на основните понятия от обучаващи се в програмиране на 

невронни мрежи.  

При сравняването двете архитектура на невронната мрежа (Фиг. 2.18 

и Фиг. 2.22) беше отчетено, че по- подходящата е втората, тъй като при 

нея се постига добро обучение на мрежата и средноквадратичната 

грешка клони към нула. Сравнявайки съответно двете Мрежи на Петри 

(Фиг. 2.26 и Фиг. 2.27), изградени като модел на двете архитектури, 

може също да бъде определено до каква степен те са подходящи. При 

втората Мрежа на Петри (Фиг. 2.27) наличието на повече от три маркера 

в последното поле показва възможността за обучение на мрежата. Така 

може да бъде определено коя е подходящата невронна мрежа за 

конкретна предметна област и за конкретен проблем. По този начин 

може да се предскаже каква архитектура на невронната мрежа ще бъде 

най -подходяща (с колко слоя и неврони).  

Изследванията в тази област могат да бъдат продължени. Досега не 

беше взет под внимание алгоритъма за обучение на невронната мрежа. 

Остава да се проследи  как това може да бъде отразено в мрежа на 

Петри. Какво ще покаже едно такова включване, как то може да се 

реализира и какъв ще е резултата е обект на бъдещи изследвания. 

2.4. Изследване и моделиране на невронни мрежи за 

разпознаване на изображения и ръкописен текст 

При това изследване се сравняват възможностите на симулаторите 

NeuroPh и Joone за създаване на невронни мрежи, разпознаващи 



изображения и ръкописен текст. Първият модел на невронна мрежа за 

разпознаване на изображения е реализиран на симулатора NeuroPh. За 

целта към нов проект на симулатора или към вече създаден такъв, се 

добавя нов файл. Избира се от менюто File - >NewFile. В появилия се 

диалогов прозорец се задават следните параметри: в полето Categories - 

Neuroph, а в полето FileTypes - ImageRecognition. В следващия диалогов 

прозорец се избират изображенията, които невронната мрежа трябва да 

се обучи да разпознава. При изследването се разпознават 4 черно - бели 

изображения на животни - куче, котка, птица и заек.  

След това се посочват изображения, които невронната мрежа не 

трябва да разпознава. Тук стандартно се въвеждат изцяло цветни 

изображения. В този случай се въвеждат изображения за три цвята - 

червен, зелен и син.  

На следващия диалогов прозорец се избират параметрите на 

обучаващото множество. В последния диалогов прозорец трябва да се 

зададат параметрите на невронната мрежа - слоеве и брой неврони в тях. 

Въвеждат се с интервал. Подава се невронна мрежа с два скрити слоя, 

съответно с 10 и 5 неврона. Резултатната  невронна мрежа е показана на 

Фиг. 2.30 в дисертацията. 

Първият тест на невронната мрежа е преди обучението като 

изображенията се подават последователно едно по едно. Резултатите са 

дадени в таблица 2.3. 

 

rabbit  0,5041 

bird  0,4835 

cat   0,4791 

dog  0,4583 

Таблица 2.12: Резултати преди обучение на невронната мрежа 

Следва невронната мрежа да бъде обучена с обучаващото множество 

DataImage_R, което NeuroPh генерира автоматично при създаването на 

невронната мрежа и посочването на изображенията. Следва да се 

отбележи, че броя на невроните във входния слой в този симулатор 

също се генерира автоматично. Първоначално се задава обучение със 

следните параметри: 



MaxError: 0.01 

Learningrate: 0.2 

Momentum: 0.7 

Резултата за средната грешка на невронната мрежа е следния: 

realtimeerrorgraph: 0.4839214496564955 

Следващата стъпка от изследването е реализация на невронна мрежа 

за разпознаване на ръкописен текст. За тази цел отново се добавя файл 

чрез File ->NewFile. В появилия се диалогов прозорец в полето 

Categories се избира Neuroph, а в полето FileTypes се избира 

HandWrittenCharacterRecognition. В следващия диалогов прозорец се 

въвеждат символите, които невронната мрежа трябва да се обучи да 

разпознава. Това става като те се изпишат първоначално на ръка в 

полето DrawCharacter, а след това се съхраняват чрез Save. На появилия 

се диалогов прозорец се въвежда печатния еквивалент на ръкописно 

изписаната буква, като той се въвежда от клавиатурата. След това 

въведените ръкописни символи се прехвърлят в полето 

TrainingSetCharacters. Първоначално в това изследване се тества 

разпознаване на два ръкописни символа - буквите a и b. В последния 

диалогов прозорец трябва да се зададат параметрите на невронната 

мрежа - слоеве и брой неврони в тях. Въвеждат се с интервал. Зададена 

е невронна мрежа с два скрити слоя, съответно с 10 и 3 неврона. 

Резултатната  невронна мрежа е показана на Фиг. 2.31. в дисертацията. 

Обучението на невронната мрежа се извършва с обучаващото 

множество NewLettersTrainingSet. Тук то отново се генерира 

автоматично от симулатора NeuroPh при създаването на невронната 

мрежа и определянето на символите, които тя ще разпознава. Броя на 

невроните във входния слой също се генерира автоматично от 

симулатора. Провежда се обучение с параметри: 

MaxError: 0.01 

Learningrate: 0.2 

Momentum: 0.7 

 



Резултата за средната грешка на невронната мрежа след обучението 

е следния: 

realtimeerrorgraph: 0.2737016103164107 

 

Проведените изследвания и тестове показват, че времето за обучение 

на невронната мрежа за разпознаване на символи е много по - малко. 

Същите изследвания следва да се проведат и на симулатора Joone. 

Реализира се невронната мрежа за разпознаване на изображения. Тя ще 

трябва да разпознава изображения на животни и тук се използват 

същите 4 примерни изображения, които бяха показани в предходния 

пример. Създава се невронна мрежа с няколко слоя със сигмоидна 

активационна функция. Първия слой е входния слой със 401 неврона. 

Той съвпада с входния на невронната мрежа на симулатор NeuroPh. 

Следват два скрити слоя отново със сигмоидни връзки. Първия скрит 

слой е с 10 неврона, а втория - с 5. Толкова са и невроните в скритите 

слоеве на симулатор NeuroPh. Последния слой на невронната мрежа е 

изходният слой, който всъщност e с 4 неврона, колкото са и 

изображенията, които трябва да бъдат разпознати. Резултатната 

навронна мрежа е показана на фиг. 2.33 в Дисертацията. 

В невронната мрежа присъства и тестово множество, което се подава 

като входен графичен файл, а също така обучаващо множество, 

свързано с т.нар. Teacher. Накрая резултата се получава в изходен файл 

Output. Тук е много съществено използването на графичен файл при 

входното и обучаващото множество. Зададени са същите параметри за 

обучението на невронната мрежа, както параметрите при симулатора 

Joone. Зададено е за обучение изображението на птицата от примерните 

изображения, които невронната мрежа трябва да се обучи да разпознава. 

Оказва се обаче, че симулатора не може да обучи невронната мрежа и 

не може да стартира тестовото множество, тъй като броя на невроните 

на входа не е съвместим с подаденото множество. Необходима е 

промяна на броя неврони във входния слой съответствие с размера на 

файла - 144 х 90. Броя на невроните тук се определя от резолюцията на 

изображенията, които се използват. Така се създава невронна мрежа с 

12960 неврона на входния слой. Резултатната мрежа е показана на Фиг. 

2.34 в Дисертацията. 



След проведените тестове на двата симулатора за невронни мрежи - 

Joone и NeuroPh бяха забелязани някои характерни особености при 

създаването, тестването и обучението на  невронните мрежи.  

Забелязва се, че невронните мрежи за ръкописен текст се обучават 

доста по - бързо от невронните мрежи за разпознаване на изображения. 

Тук обаче процесът се определя и от самата невронна мрежа и броя на 

невроните в нея.  

Невронната мрежа за разпознаване на изображения при симулатора 

NeuroPh има 401 неврона във входния слой, а при симулатора Joone 

беше създадена невронна мрежа с 12960 неврона. По - горе беше 

уточнено, че това е поради размерността на входния графичен файл, с 

който трябва да се съобрази входния слой на невронната мрежа в този 

симулатор. При невронната мрежа за разпознаване на ръкописен текст 

ситуацията е сходна. В симулатора NeuroPh невронната мрежа за 

ръкописни символи има 1601 неврона във входния слой, а на 

симулатора Joone създадената невронна мрежа е с 90000 неврона. Така 

има разлики при самата структура и архитектура на невронните мрежи. 

Параметрите на невронната мрежа, които се подават при единия 

симулатор, не винаги са приложими и при другия. 

При изследването беше забелязан и доста улеснения интерфейс на 

симулатора NeuroPh за създаване на невронни мрежи за разпознаване. В 

този симулатор има специален модул и съответен тип файл за такъв вид 

невронни мрежи. Броя на невроните на входния слой, както и 

размерността на обучаващото множество в този симулатор се определят 

автоматично при въвеждането на изображенията, които трябва да 

разпознава невронната мрежа. При симулатора Joone невронните мрежи 

се създават по стандартен начин и няма специален интерфейс за 

невронни мрежи за разпознаване.  

Може да се обобщи, че симулатора NeuroPh може да се използва от 

начинаещи програмисти на невронни мрежи, които сега се запознават с 

невронните мрежи за разпознаване и разучават техните особености. 

Симулатора Joone може да се използва от програмисти, които са 

напреднали в създаването на невронни мрежи за разпознаване и са 

запознати вече с техните характеристики. Това се определя от факта, че 

при Joone трябва да се отчитат много по - стриктно особеностите на 

изображенията и файловете, които се използват за разпознаване, 



например тяхната резолюция. При NeuroPh голяма част от нещата се 

правят автоматично от самия симулатор, като определянето на броя на 

входните неврони в мрежата, създаването на тестовото множество. 

2.5. Реализиране на невронна мрежа чрез симулатор за невронни 

мрежи и чрез Visual Prolog 

За осъществяване на изследването се използват средата за логическо 

програмиране Visual Prolog 7.2. и симулатора за невронни мреже 

NeuroPh Studio. Чрез тези два инструмента се реализира невронна 

мрежа за логическите операции конюнкция (логическо И) и 

изключващо ИЛИ. Избираме тези две операции поради техните 

особености.  Конюнкцията е стандартна логическа операция, която 

лесно се реализира чрез невронна мрежа – персептрон. Тя е линейно 

сеперабелна – притежава  разделимост. Дизюнкцията от своя страна е 

линейно несеперабелна. Тя не притежава линейна разделимост. 

В началото се реализира невронна мрежа за двете логически 

операции на средата за логическо програмиране Visual Prolog 7.3. За 

целта се създава невронна мрежа тип персептрон.  

След завършване на реализацията на класа за невронната мрежа 

предстои да се изгради интерфейс. В средата Visual Prolog 7.2. това 

става чрез меню и диалогов прозорец. Изгражда се меню Neurons и 

подменю към него Start. При избор на тази опция се появява следния 

диалогов прозорец: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2.37: mreja – Диалогов прозорец за стартиране на невронната 

мрежа 



След натискане на бутона „Start Neurouns” невронната мрежа се 

стратира и резултатът се извежда в полето „Messages”. 

Персептронът e двуслоен и извършва пресмятане на логическите 

операции „XOR” – изключващо или и „&&” – логическо и. При 

двуслойният персептрон има два слоя неврони, през които преминава 

информацията от входа до изхода на невронната мрежа. Този вид 

персептрон е една от първите реализации на невронни мрежи. 

Първите два реда от резултата извеждат общата грешка: съответно 

при  операцията „XOR” и „&&”. По надолу са конкретните стойности, 

които са получени при пресмятането от невронната мрежа. Те са реални 

числа, близки съответно до 0 или 1, в зависимост от това дали 

операцията дава резултат истина или лъжа. Това показва, че обучението 

на невронната мрежа се стреми да приближи алгоритъма до поведение, 

което е много близко до желаното поведение на операциите „XOR” и 

„&&”. 

 

Total Err: 0.0998316821966953 

 

Total Err: 0.0996826508200075 

В изследването следва да се направи и реализация на невронни 

мрежи за двете логически операции и на симулатор за невронни мрежи. 

Използван е симулатора NeuroPhStudio. Реализацията започва с 

невронна мрежа за стандартната логическа функция - изключващо или. 

Стойностите като вход и изход за тази логическа операция са дадени в 

Табл. 2.8.  

Невронната мрежа, реализираща тази логическа функция е 

представена на фигура 2.38. в дисертацията. 

Мрежата е напълно обучена след 1900 итерации, както се вижда от 

графика 2.39 в Дисертацията.  

След обучение на мрежата се подават като вход стойности 1, 1. 

Резултатите са следните - стойността на невроните в скрития слой са 

0,101 и  0,902; стойността на неврона в изходния слой е 0.125. Провежда 

се и втори тест със стойности 1 , 0. Резултатите са следните - стойността 

на невроните в скрития слой са съответно  0,839 и 0,998; стойността на 

неврона в изходния слой е 0.871. 



Вижда се, че тук симулатора обучава невронната мрежа с ниска 

средна грешка. 

Следва да се създаде на симулатора и невронна мрежа за логическата 

операция конюнкция. Невронната мрежа, реализираща тази логическа 

функция е представена на фигура 2.40. Тя има два неврона във входния 

слой, един неврон в скрития слой и един неврон в изходния слой. Освен 

самата невронна мрежа се създава и обучаващото множество, чрез което 

тя ще бъде обучена. В нея се включват стойностите за операция 

конюнкция от Табл. 2.8 в Дисертацията. 

След направените тестове на невронни мрежи в средата за логическо 

програмиране Visual Prolog 7.2. и симулатора за невронни мрежи 

NeuroPh беше забелязано, че двата начина за програмиране на неврони 

мрежи имат своите особености.  

Беше забелязано, че резултатите на невронната мрежа в средата 

Visual Prologса доста по - добри от тези на невронната мрежа, 

реализирана на симулатора. Средноквадратичната грешка на мрежата 

(TotalMeanSquareError) е доста по - малка за невронната мрежа в средата 

за логическо програмиране Prolog. Обучението на невронната мрежа 

също беше доста по - бързо, от обучението на мрежата в симулатора. 

Като предимства на симулатора за невронни мрежи пък може да се 

отчете това, че реализацията на самата мрежа тук е много по - улеснено 

и става доста по - бързо. Наличието на специален интерфейс помага 

много за бързото и сравнително безпроблемно създаване на невронната 

мрежа. Необходимо е само да бъдат посочени броя на слоевете и на 

невроните в тях. Създаването на невронната мрежа на prologе много по - 

времеемко. 

Така, възоснова на резултатите от тестовете, може да обобщим, че 

симулаторите за невронни мрежи са по - подходящи за начинаещи 

програмисти на невронни мрежи, които сега са запознават със 

структурата и обучението им. При тях доста от характеристиките на 

мрежата могат да бъдат зададени автоматично от симулатора, като брой 

неврони на входния слой и тестовото множество.  

Средата за логическо програмиране Visual Prolog е подходяща за 

напреднали програмисти, както и в случаите когато се изисква бързина 

на обучението и прецизност на невронната мрежа. При средата за 



логическо прогармиране трябва да се прецизират всички детайли от 

мрежата, което може да бъде направено от по - опитен програмист. 

2.6. Тестове на невронна мрежа, реализираща обобщена функция 

с реални входове 

За да бъдат проверени резултатите от предишните изследвания на 

реализации на невронни мрежи, необходимо е да се тества невронна 

мрежа на една по - комплексна, обобщена функция. Тя е реализирана на 

симулатора NeuroPh, в средата за логическо програмиране Visual Prolog, 

както и чрез обектно – ориентирания език за програмиране - Java. Чрез 

резултатите от тестовете се анализира връзката между избрания начин 

на кодиране на невронната мрежа и нейната ефективност. Изследват се 

и силните и слабите страни на всяка от средите при реализация на 

невронна мрежа, както и как това влияе на нейното обучение и 

резултати. 

Избраната функция е с два входа, които са реални числа и един 

изход – цяло число (0 или 1). Множеството, използвано за обучение е 

посочено в Приложение 5 на Дисертацията. 

В началото е необходима реализация на симулатора за невронни 

мрежи NeuroPh. Той е Java- базиран симулатор, който има добър 

интерфейс и множество опции за обучение и изграждане на невронната 

мрежа. В случая е необходимо невронната мрежа да има два входа и 

един изход. Функцията не е типично линейна, така че е необходим и 

един скрит слой. 

Създава се и DataSet, чрез който се обучава и се тества невронната 

мрежа. Множеството от данни съдържа два входа, които са реални 

числа и един изход, който е бинарен (0 или 1). Представено е в 

Приложение 5 на Дисертацията. Така с реалните входове функцията се 

доближава максимално до данните, получавани от невронната мрежа 

при използване на сензори и датчици. След обучението на мрежата и 

тестовете беше получен следния резултат за средната грешка: 

Total Mean Square Error: 0.3828746868257739 



След получените резултати на симулатора NeuroPh, следва да се 

реализира невронната мрежа и в средата за логическо програмиране 

Visual Prolog. 

Създава се клас за невронната мрежа (класа e описан и при 

създадената невронна мрежи в т. 2.5.). В диалоговия прозорец, 

реализиращ функцията, тя е описана с код на Пролог, представен в 

Приложение 14 на Дисертацията. 

Резултата, който се получава след обучение и тестване на 

невронната мрежа е следния. При подадени 25 положителни примера от 

обучаващото множество, беше получен резултата показан на Фиг 2.41 и 

в Приложение 31 на Дисертацията. 

Вижда се, че и в трите случая средната грешка е една и съща. 

Невронната мрежа, реализирана на Visual Prolog дава по - добри 

резултати от тази на симулатора NeuroPh. 

За да се довърши изследването, беше проведено сравнение на тези 

резултати с резултатите на невронна мрежа, реализирана на обектно – 

ориентирания език за програмиране Java. 

За обучението и тестването на невронната мрежа е използвано 

отново множеството, представено в Приложение 5 на Дисертацията. 

Успеваемостта на тази невронна мрежа, реализирана на Java е 80%. 

Вземайки предвид получените резултати, може да се твърди, че най 

– висока ефективност има невронната мрежа, реализирана в средата за 

логическо програмиране Visual Prolog. Реализираната невронна мрежа в 

средата за логическо програмиране дава най - малка средна грешка на 

изхода.  

Невроната мрежа, реализирана на симулатора за невронни мрежи 

NeuroPh е с доста по - голяма средна грешка. Като предимство тук може 

да се посочи, че NeuroPh разполага с добър и олекотен интерфейс, както 

и с добро визуално представяне на мрежата. Тези предимства правят 

симулаторът за невронни мрежи много подходящ за обучение на 

начинаещи програмисти на невронни мрежи. 

Обектно - ориентирания език за програмиране Java,  на който е 

реализирана третата невронна мрежа дава най - голяма грешка на 

изхода. Тук невронната мрежа е в няколко клас - файла, което води и до 

заемане на значително количество памет. 



Проведените изследвания на трите невронни мрежи, тествани с едно 

и също множество от данни, показват, че най - подходяща и ефективена 

реализация се постига с езика за логическо програмиране Visual Prolog.   

 

 

Изводи: 

1. Изследвани са възможностите на симулаторите за невронни 

мрежи, чрез реализация и тестване на мрежи с различна архитектура и 

начин на обучение. Анализирани са силните и слабите характеристики 

на всеки от симулаторите при реализация на различни типове невронни 

мрежи. 

 

2. Проведени са изследвания на симулаторите Joone и NeuroPH 

при една и съща архитектура на невронната мрежа (един и същ брой 

неврони и слоеве) и напълно идентични множества от обучаващи данни. 

Отчетени са разлики в поведението на симулаторите и техния изход.  

 

3. Направен е сравнителен анализ на различните архитектури на 

невронни мрежи и тяхното описание с Мрежи на Петри. Отчетена е 

възможност за разкриване на подходящата архитектура на невронната 

мрежа чрез Мрежите на Петри, чрез реализиране на алгоритъм 

(Алгоритъм т. 2.3.2). При анализа на невронната мрежа чрез граф на 

Петри беше забелязана възможността за откриване на подходящите 

входни примери, с които да бъде обучена мрежата. Така може 

значително да бъде намалено времето на обучение. Проучването на 

специфичната архитектура на невронната мрежа може да се изследва с 

мрежи на Петри. По този начин може да се предскаже каква 

архитектура на невронната мрежа ще бъде най -подходяща (с колко слоя 

и неврони).  

 

4. Проведените изследвания на невронни мрежи, реализирани в 

различни среди и тествани с едно и също множество от данни показват, 

че най - подходяща и ефективена реализация се постига с езика за 

логическо програмиране Visual Prolog.   

 



Глава 3: Програмна система за тестване на невронни мрежи 

(PSTNN) 

3.1. Изграждане на системата за тестване на невронни мрежи 

чрез среда за логическо програмиране Visual Prolog 7.3. 

В тази система е представена реализация на невронна мрежа тип 

двуслоен персептрон.  

В класа на невронната мрежа network във файла network.i е добавен 

следния програмен код: 

 

domains  

   example= e(real, real, real). 

   examples= example*. 

predicates 

   setWeight:(tuple{unsigned, real}*) procedure. 

   predicted_out:(unsigned, real) procedure (i, o). 

   egratia:(unsigned, real, real, real) procedure (i, o, o, o). 

   getWgt_nd:(unsigned, real) nondeterm (o, o). 

   assertWgt:(unsigned I, real W) procedure (i, i). 

   popweight:(unsigned I, real W) procedure (i, i). 

   usit:( real*, real) procedure ( i, o). 

   setExamples:(examples) procedure (i). 

   getWgt:(unsigned, real) procedure (i, o). 

   hidden:(unsigned, unsigned*, real) procedure (i, i, o). 

   setEx:(unsigned, examples). 

Това са декларациите на предикатите, които формират интерфейса 

на класа на невронната мрежа. Във файла network.cl е добавен следния 

програмен код: 

 

 sigmoid:(real) -> real. 



В третия файл на класа, файла network.pro определящ 

функционалността на невронната мрежа, е добавен следния програмен 

код: 

 

facts 

   weight:(unsigned, real). 

   eg:(unsigned, real, real, real). 

 

clauses 

 

sigmoid(X)= 1.0/(1.0+math::exp(-X)). 

getWgt_nd(I, R) :- weight(I, R). 

assertWgt(I, R) :- asserta(weight(I, R)). 

 

popweight(I, W) :- retract(weight(I, W)), !. 

popweight(_, _). 

setExamples(Es) :- retractall(eg(_,_,_,_)),  

                         setEx(0, Es). 

setEx(_N, []) :- !. 

setEx(N, [e(I1, I2,R)|Es]) :- 

    assertz(eg(N, I1, I2, R)), 

    setEx(N+1, Es). 

 

egratia(Eg, I1, I2, Output) :- eg(Eg, I1, I2, Output), !. 

egratia(Eg, I1, I2, Output) :- Ex = Eg rem 4, 

                               eg(Ex, I1, I2, Output), !. 

egratia(_Eg, 1, 1, 0). 

 



setWeight(Qs) :-  

    retractall(weight(_,_)), 

    foreach tuple(X, WX)= list::getMember_nd(Qs) do 

       assert(weight(X, WX)) 

    end foreach. 

 

getWgt(I, W) :- weight(I, W), !. 

getWgt(_I, 0.0). 

 

predicted_out(Obj, V) :-  

  hidden(Obj, [3,4,5], I_1), 

  hidden(Obj, [6,7,8], I_2), 

  getWgt(0, W_0), 

  getWgt(1, W_1), 

  getWgt(2, W_2), 

   X = W_0+W_1* I_1 + W_2* I_2, 

   V= sigmoid(X). 

 

hidden(Obj,[A,B,C],V) :- eg(Obj, I_1, I_2, _), !, 

  getWgt(A, WA), 

  getWgt(B, WB), 

  getWgt(C, WC), 

   XX = WA+WB* I_1+WC* I_2, 

   V=sigmoid(XX). 

hidden(_, _, 0). 

usit( [I1, I2], V) :- 

     getWgt(0, W_0),  getWgt(1, W_1),  getWgt(2, W_2), 



     getWgt(3, W_3),  getWgt(4, W_4), getWgt(5, W_5), 

     getWgt(6, W_6),  getWgt(7, W_7),  getWgt(8, W_8), !, 

     X1 = W_3 + W_4*I1 + W_5*I2, 

     V1=sigmoid(X1), 

     X2 =  W_6 + W_7*I1 + W_8*I2, 

     V2= sigmoid(X2), 

     VX = W_0 + W_1*V1 + W_2*V2, 

     V= sigmoid(VX). 

 usit( _, 0). 

Това са дефинициите на предикатите от първите два файла на класа, 

които всъщност определят тяхното действие. 

 

3.1.2. Имплементиране на логическите операции в системата 

В системата за тестване на невронни мрежи (PSTNN) е направена 

имплементация на 7 логически функции.  Това са функциите 

конюнкция, дизюнкция, импликация, изключващо ИЛИ, 

еквивалентност, отрицание на конюнкцията, отрицание на дизюнкцията. 

За реализацията на тези логически операции се изгражда съответен 

диалогов прозорец, от който те да бъдат стартирани и изпълнени. Всеки 

диалогов прозорец във VisualProlog 7.3. си има съответен клас, който го 

поддържа. Реализацията и функционалността на отделните логически 

операции става именно чрез .pro файла на този клас. 

За реализация на операцията конюнкция се добавя следния код: - 

Приложение 24 на Дисертацията. 

За реализация на операцията дизюнкция се добавя следния код - 

Приложение 25 на Дисертацията. 

За реализация на операцията импликация се добавя следния код - 

Приложение 26 на Дисертацията. 

За реализация на операцията еквивалентност се добавя следния код - 

Приложение 27 на Дисертацията. 



За реализация на операцията изключващо ИЛИ (XOR) се добавя 

следния код: - Приложение 28 на Дисертацията. 

За реализация на операцията отрицание на конюнкцията (черта на 

Шефер) се добавя следния код: - Приложение 29 на Дисертацията. 

За реализация на операцията отрицание на дизюнкцията (стрелка на 

Пирс, функция на Веб) се добавя следния код: - Приложение 30 

3.2. Работа със системата за тестване на невронни мрежи 

 

Neural Network

Route

NN_FUNKTION NN_AND NN_OR

NN_XOR

NN_IMPLIC

NN_EQUIV

NN_NEG_OR NN_NEG_AND

Planing

 

Фигура 3.1: Use Case диаграма на системата PSTNN 

За имплементацията на невронната мрежа, реализираща логическата 

функция конюнкция, е създаден следния диалогов прозорец: 



 

Фигура 3.1. Диалогов прозорец за невронната мрежа, реализираща 

конюнкция 

За да бъде стартирана невронната мрежа се въвеждат в двете edit - 

полета стойности на теглата на връзките между невроните, определени 

от потребителя. След това чрез Start-бутона се стартира обучението на 

невронната мрежа и в output - полето в долната част на екрана на 

системата се извеждат стойностите, които след обучение невроната 

мрежа дава за четирите тестови примера - 0,0 ; 0,1 ; 1,0 ; 1,1.  

В резултат на сигмоидната обучаваща функция невронната мрежа 

дава като изход стойности между 0 и 1. Това са съответно стойности 

близки до 0 или 1, в зависимост от конкретната функция. При 

конюнкцията има стойности, близки до 1 в случая на тестов пример 1,1. 

В останалите случаи стойностите са близки до 0.   

По сходен начин е и работата с останалите имплементирани 

логически функции. 
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Фигура 3.3: Activity диаграма за работа с логическите функции 

3.3. Изследвания, проведени в системата 

За да бъде проследена работата на системата и да бъде проверена 

нейната ефективност и коректност, се провеждат тестове като се 

стартира обучение последователно на 7-те имплементирани логически 



операции. За всяка от логическите операции се стартира 7 

последователни обучения. За всяко от обученията се избират съответно 

стойности за връзките между невроните. Започва се със стойности 

близки до 0 и последователно стойностите се увеличават до по- близки 

до 1. Тези тестови стойности са избрани поради спецификата на 

логическите операции и техните стойности, които са 0 и 1. 

Първоначално в изследването на създадената система за тестване на 

невронни мрежи PSTNN бяха проведени тестове на операцията 

конюнкция. Резултатите са показани в Приложение 7. 

Вижда се, че за всеки от тестовите примери при съответните 

въведени стойности на връзките между невроните, стойността на изхода 

на невронната мрежа е една и съща. Обучението на невронната мрежа 

дава един и същ резултат. Тестването на средата продължава с 

изследване на следващите логически функции - Дизюнкция 

(резултатите са в Приложение 8), Импликация (резултатите са в 

Приложение 9), Изключващо ИЛИ (резултатите са в Приложение 10), 

Еквивалентност (резултатите са в Приложение 11), Отрицание на 

конюнкцията (резултатите са в Приложение 12), Отрицание на 

дизюнкцията (резултатите са в Приложение 13). 

От резултатите се вижда, че най -малка е средната грешка на 

невронната мрежа за импликация, а най - голяма - на невронната мрежа 

за отрицание на конюнкцията.При всяка от логическите функции обаче 

невронната мрежа дава коректен резултат, съответно близък до 0 или 1. 

При всяка от невронните мрежи за съответния тестов пример (0,0; 0,1; 

1,0 или 1,1) при въведени стойности на теглата на връзките между 

невроните изхода на невронната мрежа остава един и същ. При всяка 

логическа функция невронната мрежа до определен минимум на 

грешката, който е един и същ за всяка една стойност на теглата на 

връзките между невроните. 

Така от тестовете се вижда, че за всяка имплементирана логическа 

функция невронната мрежа дава коректен резултат и достига съответен 

минимум на грешката.  

 



3.4. Имплементиране на невронна мрежа в процеса на търсене на 

маршрут 

Търсенето на маршрут е една от най - популярните задачи за 

решаване в областта на Изкуствения интелект. Тя има множество 

вариации. Търсенето на път при зададени ограничения обаче е едно от 

най - често срещаните. Това е така, защото реалните условия, при които 

е необходимо да бъдат имплементирани задачите, в много голяма част 

от случаите съдържат някакви ограничения и условия, които трябва да 

бъдат спазени.  

3.4.1. Стандартен алгоритъм за търсене на цел при ограничения 

Разглежда се реализация на задачата за търсене на път при зададени 

ограничения, която е показана в Visual Prolog 7.2 for Tyros (Eduardo 

Costa, 2009). Условието на задачата е: Нека да се предположи, че във 

вътрешността на една пещера има голямо златно съкровище. Много 

хора са правили опити да го намерят, но без успех. Пещерата 

представлява лабиринт от галерии, свързващи различни зали, в които се 

намират опасни същества, подобни на чудовища или разбойници. 

Необходимо е да се знае фактът, че цялото съкровище се намира в една 

от залите на пещерата.Така трябва да се намери път от входа на 

пещерата до изхода, като се мине през залата със съкровището и се 

избегнат опасните зали. 

 

Фигура 3.10: Карта на залите на пещерата 

 



Алгоритъмът може да бъде подобрен чрез имплементиране на 

невронна мрежа и проследяване на релевантността на всеки маршрут. 

3.4.2. Модификация на алгоритъма за търсене на маршрут чрез 

имплементиране на невронна мрежа 

За осъществяване на модификацията на алгоритъма и 

имплементацията на невронната мрежа се използва отново средата за 

логическо програмиране Visual Prolog 7.3. В началото се прави 

реализация на невронна мрежа за логическата операция конюнкция 

(логическо И). Трябва да бъде създаден клас за невронната мрежа. В 

средата за логическо програмиране Visual Prolog 7.3. това става 

посредством създаване на трите файла на класа. Кода, който се добавя е 

следния: 

Във файла network.i 

domains 

   example= e(real, real, real). 

   examples= example*. 

predicates 

   setWeight:(tuple{unsigned, real}*) procedure. 

   predicted_out:(unsigned, real) procedure (i, o). 

   egratia:(unsigned, real, real, real) procedure (i, o, o, o). 

   getWgt_nd:(unsigned, real) nondeterm (o, o). 

   assertWgt:(unsigned I, real W) procedure (i, i). 

   popweight:(unsigned I, real W) procedure (i, i). 

   usit:( real*, real) procedure ( i, o). 

   setExamples:(examples) procedure (i). 

   getWgt:(unsigned, real) procedure (i, o). 

   hidden:(unsigned, unsigned*, real) procedure (i, i, o). 

   setEx:(unsigned, examples). 



Във файла network.cl 

 sigmoid:(real) -> real. 

Във файла network.pro 

facts 

   weight:(unsigned, real). 

   eg:(unsigned, real, real, real). 

 

clauses 

 

sigmoid(X)= 1.0/(1.0+math::exp(-X)). 

getWgt_nd(I, R) :- weight(I, R). 

assertWgt(I, R) :- asserta(weight(I, R)). 

 

popweight(I, W) :- retract(weight(I, W)), !. 

popweight(_, _). 

setExamples(Es) :- retractall(eg(_,_,_,_)),  

                         setEx(0, Es). 

 

setEx(_N, []) :- !. 

setEx(N, [e(I1, I2,R)|Es]) :- 

    assertz(eg(N, I1, I2, R)), 

    setEx(N+1, Es). 

 

egratia(Eg, I1, I2, Output) :- eg(Eg, I1, I2, Output), !. 

egratia(Eg, I1, I2, Output) :- Ex = Eg rem 4, 

                               eg(Ex, I1, I2, Output), !. 



egratia(_Eg, 1, 1, 0). 

 

setWeight(Qs) :-  

    retractall(weight(_,_)), 

    foreach tuple(X, WX)= list::getMember_nd(Qs) do 

       assert(weight(X, WX)) 

    end foreach. 

 

getWgt(I, W) :- weight(I, W), !. 

getWgt(_I, 0.0). 

 

predicted_out(Obj, V) :-  

  hidden(Obj, [3,4,5], I_1), 

  hidden(Obj, [6,7,8], I_2), 

  getWgt(0, W_0), 

  getWgt(1, W_1), 

  getWgt(2, W_2), 

   X = W_0+W_1* I_1 + W_2* I_2, 

   V= sigmoid(X). 

 

hidden(Obj,[A,B,C],V) :- eg(Obj, I_1, I_2, _), !, 

  getWgt(A, WA), 

  getWgt(B, WB), 

  getWgt(C, WC), 

   XX = WA+WB* I_1+WC* I_2, 

   V=sigmoid(XX). 

hidden(_, _, 0). 



 

usit( [I1, I2], V) :- 

     getWgt(0, W_0),  getWgt(1, W_1),  getWgt(2, W_2), 

     getWgt(3, W_3),  getWgt(4, W_4), getWgt(5, W_5), 

     getWgt(6, W_6),  getWgt(7, W_7),  getWgt(8, W_8), !, 

     X1 = W_3 + W_4*I1 + W_5*I2, 

     V1=sigmoid(X1), 

     X2 =  W_6 + W_7*I1 + W_8*I2, 

     V2= sigmoid(X2), 

     VX = W_0 + W_1*V1 + W_2*V2, 

     V= sigmoid(VX). 

 usit( _, 0). 

При реализация на задачата се използват маршрути в Северна 

България. За тази цел се създава предикат road, който описва пряка 

връзка между два града и съответното разстояние между тях. Предиката 

routeе този, който намира маршрут между два несвързвани пряко града. 

Предиката go стартира задачата и въвежда градовете, между които 

всъщност трябва да се намери маршрут. Предикат avoid определя 

градовете, пред които не трябва да се преминава. В случая за целите на 

изследването е зададено това да бъде град Габрово. В зависимост от 

това дали е преминато вече през даден град и дали той не трябва да бъде 

заобиколен, се стартира и логическата функция AND, посредством 

невронна мрежа.        

  class facts 

   acc:real := 0.0. 

   nn:network := erroneous. 

 

class predicates 

  evalError:(unsigned Obj, real Err) procedure (i, o). 

  errSum:(unsigned* Exs, 



     real Partial_err, real Total_err) procedure (i,    i, o). 

  updateWeight:(real DX, real LC, unsigned* Exs) procedure (i, i, i). 

 

clauses 

   evalError(Obj, E) :- nn:predicted_out(Obj, VC), 

         nn:egratia(Obj, _I1, _I2, V), 

         E= (VC-V)*(VC-V). 

 

  errSum(Exs,  _Partial_err, Total_err) :- acc := 0.0, 

     foreach Eg= list::getMember_nd(Exs) do 

        evalError(Eg, Err), 

        acc := acc + Err 

     end foreach, 

     Total_err= acc. 

 

 updateWeight(DX, LC, Exs) :- errSum(Exs, 0.0, Err0), 

      PN= [tuple(I, W) || nn:getWgt_nd(I, W)], 

      nn:setWeight([tuple(P, NV) || tuple(P, V)= list::getMember_nd(PN), 

                           V1= V+DX, 

                           nn:assertWgt(P, V1), 

                           errSum(Exs,  0.0, Nerr), 

                           nn:popweight(P, V1), 

                           NV= V+LC*(Err0-Nerr)/DX]). 

 

 

 class predicates 

   train:(real DX, real LC,  unsigned* Exs) procedure (i,  i, i). 

 clauses 

   train(DX, LC, Exs) :- errSum(Exs,  0, Err0), 

     if (Err0 < 0.1)  then 

         stdio::write("Total Err: ", Err0), stdio::nl 

     else 

       updateWeight(DX, LC, Exs), 

       train(DX, LC, Exs) 

     end if. 

      



class predicates 

   training:(network,  real, real) procedure (i,  i, i). 

clauses 

  training(NN,  _DX, _LC) :- nn := NN, 

      WWW= [ tuple(0,0),tuple(1,2),tuple(2,0), 

            tuple(3,0),tuple(4,1),tuple(5,0), 

            tuple(6,0),tuple(7,0),tuple(8,0)], 

     nn:setWeight(WWW), 

     train(0.001,0.1,[0,1,2,3, 1, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 0]). 

      

predicates 

    start:(integer, integer, real) procedure (i,i, o). 

clauses 

    start(V1,V2, ANDV1V2) :- AND = network::new(), 

        AND:setExamples([ network::e(1,1,1), network::e(1,0,0), 

                          network::e(0,1,0), network::e(0,0,0)]), 

                          A1 = toterm(edit2_ctl:gettext()),B2 = toterm(edit3_ctl:gettex

t()), 

        training(AND,  A1, B2), 

        AND:usit( [V1,V2], ANDV1V2), stdio::nl. 

Кода на самия алгоритъм за търсене на маршрута е следния: 

 

 domains 

    town =  рн ;шумен;добри ;русе;силистр ;р згр д;търго ище;търно

 о;г бро о;пле ен;ло е ; р ц ;монт н ; идин . 

    townlist = town*. 

 

predicates 

 road: (town, town) nondeterm (o,i). 

  road: (town, town) nondeterm (i,o). 

 neighbortown: (town, town) nondeterm(i,o). 

   avoid: (townlist) procedure(o). 



 go: (town, town). 

 route: (town, town, townlist) nondeterm . 

  member: (town, townlist) nondeterm. 

     

clauses 

    road(  рн , шумен).                    

    road(  рн ,добри ).                       

    road(шумен,добри ).                

    road(шумен,силистр ).           

    road(шумен,р згр д).               

    road(шумен,търго ище).   

    road(силистр ,добри ).   

    road(силистр ,р згр д).  

    road(силистр ,русе).  

    road(р згр д,търго ище).  

    road(р згр д,русе).      

    road(р згр д,търно о).  

    road(търго ище,търно о).  

    road(търго ище,русе).   

    road(силистр ,добри ).  

    road(търно о,русе). 

    road(търно о,г бро о).   

    road(търно о,пле ен). 

    road(търно о,ло е ).  

    road(пле ен,русе).  

    road(пле ен,г бро о).  

    road(пле ен,ло е ). 



    road(пле ен, р ц ).   

    road(ло е , р ц ).  

    road(ло е ,г бро о).  

    road( р ц ,монт н ).  

    road(монт н , идин).   

 neighbortown(X,Y):-road(X,Y). 

    neighbortown(X,Y):-road(Y,X). 

  

    avoid([г бро о]). 

  

    go(Here,There):-route(Here,There,[Here]),fail. 

    go(_,_). 

      

    route(Town,Town,VisitedTowns):- 

        member(шумен,VisitedTowns), 

        stdIO::write(VisitedTowns),stdIO::nl. 

    route(Town,Way_out,VisitedTowns):- 

        neighbortown(Town,Nexttown), 

        avoid(DangerousTowns), 

      not(member(Nexttown,DangerousTowns)), 

       D1 = 1, 

       not(member(Nexttown,VisitedTowns)), 

       D2 = 1, 

        start(D1, D2, Res), 

        route(Nexttown,Way_out,[Nexttown|VisitedTowns]), stdIO::write(Res). 

  

    member(X,[X|_]). 



    member(X,[_|H]):-member (X,H). 

     

 

predicates 

    onOkClick : button::clickResponder. 

clauses 

    onOkClick(_Source) = button::defaultAction:-

  A1 = toterm(edit_ctl:gettext()),B2 = toterm(edit1_ctl:gettext()),go(B2, A1). 

 

Изводи: 

 

1. Проведените изследвания показват, че невронните мрежи могат 

успешно да имплементират различни логически функции. Те дават 

добри резултати при предсказването на стойности на бинарни логически 

операции. 

 

2. Предложен е модифициран алгоритъм за търсене на маршрут 

чрез имплементиране на невронна мрежа (Алгоритъм т. 3.4.2). 

Проведения анализ показа, че това води до по – висока точност и 

ефективност на алгоритъма. 

 

3. Разработена е система за тестване на невронни мрежи (PSTNN). 

Тя предлага възможност за обучение и тестване на невронни мрежи, 

реализиращи логически операции. Процеса на обучение се стартира 

чрез въвеждане на избрани от потребителя тегла на връзките между 

невроните. 

 

4. В разработената система за тестване на невронни мрежи е 

реализиран алгоритъм за търсене на маршрут между два града, който 

извежда като резултат няколко възможни маршрута, всеки със 

съответно тегло. Това дава на потребителя по – цялостен поглед над 

възможните решения. 



5. Проведените изсладвания показват един основен недостатък в 

оптимизирания алгоритъм за търсене на маршрут (Алгоритъм т. 3.4.2): 

по – дългото време за обучение на невронната мрежа. 

 

 

III. НАУЧНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Предложен е метод, който свързва архитектурата на невронната 

мрежа с Мрежите на Петри и позволява построяването на подходящ 

модел, съответстващ на решаваната задача  (Алгоритъм т.2.3.2). 

 

2. Разработени е модифициран метод за търсене на маршрут в 

пространство на състоянията при определени ограничения. 

Предложения подход използва невронна мрежа, която реализира 

логическа функция и задава тегло на всяко от намерените решения 

(Алгоритъм т. 3.4.2). 

 

 

IV. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Реализираните изследвания на невронни мрежи, чрез прилагане 

на различни среди и инструменти, дават възможност за анализ и 

съпоставка на методите за тяхното ефективно обучение и конструиране. 

2. На базата на извършени изследвания и реализации на невронни 

мрежи в среди за обектно ориентирано програмиране (Java), среди за 

логическо програмиране (Visual Prolog), както и на симулатори за 

невронни мрежи, са дефинирани силните и слаби страни на различните 

инструменти за изграждане на невронни мрежи. Доказана е 

ефективността на средата за логическо програмиране Visual Prolog при 

реализация на невронни мрежи. 

3. Разработена е система за тестване на невронни мрежи (PSTNN) 

в средата за логическо програмиране Visual Prolog. На базата на 

имплементирани невронни мрежи в нея е направена реализация на 7 

стандартни логически функции - конюнкция, дизюнкция, 

еквивалентност, импликация, изключващо ИЛИ, отрицание на 

конюнкцията, отрицание на дизюнкцията 



4. Реализиран е алгоритъм за търсене на маршрут между два града 

в Северна България. Алгоритъма е имплемениран в системата PSTNN и 

използва невронна мрежа, чрез която се постига извеждане на всички 

възможни маршрути със съответно тегло. 

5. Разработената система за тестване на невронни мрежи (PSTNN) 

може да се използва в процеса на обучение. Чрез нея обучаемите могат 

да се запознаят с основните свойства и характеристики на невронните 

мрежи и да провеждат тестове с тях при подаване на различни тегла на 

връзки между невроните. 

 

V. НАПРАВЛЕНИЯ ЗА БЪДЕЩИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

В резултат от извършената научно - изследователска работа в 

дисертационния труд, се очертават няколко направления за бъдещи 

изследвания в областта на ефективното обучение на невронни мрежи: 

1. На базата на предложения в дисертационния труд метод за 

имплементиране на невронна мрежа в алгоритъм за търсене при 

ограничения, може да бъде изследвана възможността това да се 

осъществи и при други сходни алгоритми в областта на търсенето и 

планирането. 

2. Практическа и програмна реализация на предложения в 

дисертационния труд модел за ефективно конструиране на невронна 

мрежа, базиран на Мрежи на Петри.  

3. Разширяване на метода за ефективно конструиране на невронни 

мрежи, базиран на Мрежи на Петри, чрез включване в него на 

конкретен алгоритъм за обучение на невронната мрежа. 

4. Анализ на ефективните начини за реализация на невронна 

мрежа за разпознаване на говор и звук. 

5. Изследване на генетичните алгоритми като метод за 

повишаване на ефективността на невронните мрежи. 
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