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АНОТАЦИЯ 

В курса по „Стохастични методи в изкуствения интелект и роботиката“ са включени теми 

от основни модели като Бейсови модели, методи Монте Карло, скрити модели на Марков,  филтри 

на Калман, knn алгоритъм и дърво на решенията. Разглеждат се основни теоретични понятия и 

твърдения и се отделя специално внимание на конкретните реализации на различните модели. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса „Стохастични методи в изкуствения интелект и роботиката“ е да 

формира знания и умения за работа с информация, за инструменти за решаване на проблеми като 

се използват методи от теорията на вероятностите и математическата статистика и прилагането 

им при решаване на реални практически проблеми. Чрез този курс студентът ще придобие знания 

за основни понятия, основни задачи, базови алгоритми; изследователски умения; умения за 

прилагане на основните стохастични методи при конкретни реални казуси;  умения за построяване 

на адекватни математически модели за изследвани явления, както и за оценяване на 

ефективността и точността им. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината „Стохастични методи в изкуствения интелект и роботиката“ изисква 

предварително изучаване на материала по дисциплина: Вероятности и статистика. 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Формите на обучение са редовна и задочна. 

 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 
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СЪДЪРЖАНИЕ  

А. ЛЕКЦИИ 

Тема 1. Измервания и скали за представяне на данни. 
Тема 2. Статистически заключения. Оценка по максимално правдоподобие. Максимално 

апостериорна оценка. 
Тема 3. Бейсови модели. 
Тема 4. Скрити Марковски модели. 
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Тема 5. Задача за класификация - обща формулировка. Модели на задачата за 
класификация. Метод на “най-близкия съсед”. Наивна Бейсова класификация. Оценка на 
ефективността и точността на съставения класификационнен модел. 

Тема 6. Задача за клъстеризация - обща формулировка. Методи за решаване на задачата за 
клъстеризация. К-значно клъстериране. Качество на клъстеризацията.  

Тема 7. Задачи за прогнозиране. Методите за решаване на задачата за прогнозиране. 
Тема 8. Филтриране на Калман.  
Тема 9. Метод Монте Карло. 

 
В. КУРСОВА РАБОТА  

Всеки студент получава както индивидуално задание, така и определени задачи от 
групово задание. Груповото задание се състои от два модула - теоретична част и практическа част. 
То се защитава по време на семестъра и формира текущ контрол. Студентите работят по 
индивидуални задания, които защитават по време на изпитната процедура. 

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

1. На студентите се предоставя пълна информация за съдържанието на програмата по 

дисциплината, конспекта и изискванията за оценяване. 

2. Успешната подготовка по дисциплината изисква аудиторна и самостоятелна работа през 

семестъра и личен контакт с преподавателите. 

3. Изпълнението на курсовата работа изисква както самостоятелна работа, така и работа в 

екип. 

4. Електронните материали, които се предоставят на обучаемите, подпомагат учебния процес 

и така се разширяват възможностите на преподавателите при осъществяване на 

задълбочено и систематизирано обучение. 

 

МЕТОДИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

Крайната оценка по „Стохастични методи в изкуствения интелект и роботиката“ се 

основава на точкова система, утвърдена в ЦИТН на БСУ, с която се проследява непрекъснатия 

напредък на студента. Маскималният брой точки 100, въз основа на които се формира оценка по 

шестобалната система,  се получават от следните дейности: 

1. Аудиторна заетост до 20 точки 
посещение на лекции       до 4 точки 
участие             до 16 точки 

2. Извънаудиторна заетост (курсова работа, реферат, доклад и др.) до 36 точки 
3. Изпитна процедура до 54 точки 

Скала за оценяване 

 от 36 до 50 точки  - среден 3 

 от 51 до 65 точки  - добър 4 

 от 66 до 80 точки   - много добър 5 

 от 81 до 100 точки  - отличен 6. 
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1. Измервания и скали за представяне на данни. 

2. Статистически заключения. Оценка по максимално правдоподобие. Максимално 

апостериорна оценка. 

3. Бейсови модели.  

4. Скрити Марковски модели. 

5. Задача за класификация - обща формулировка. Модели на задачата за 

класификация. Метод на “най-близкия съсед”. Наивна Бейсова класификация. Оценка 

на ефективността и точността на съставения класификационнен модел.  

6. Задача за клъстеризация - обща формулировка. Методи за решаване на задачата за 

клъстеризация. К-значно клъстериране. Качество на клъстеризацията.  

7. Задачи за прогнозиране. Методите за решаване на задачата за прогнозиране.  

8. Филтриране на Калман. 

9. Метод Монте Карло. 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ 

6. Hidden Markov Models, Theory and Applications, Edited by Przemyslaw Dymarski, Publisher: 

InTech, 2011.  

7. Kim Phil, Kalman filter for beginners with MATLAB examples, A-JIN Publishing Company, 2010. 

8. Koduvely Hari M., Learning Bayesian Models with R, Packt, 2015.  

9. Montgomery Douglas C., George C. Runger, Applied Statistics and Probability for Engineers, 

Publisher: John Wiley & Sons, 2010.  

10. Robert Christian, George Casella, Introducing Monte Carlo Methods with R, Springer, 2010. 

 

 

 


