
 

 
 

 
 

АНОТАЦИЯ 

 
Курсът има за цел да представи основни понятия, принципи и подходи за анализ,  

моделиране и приложения на системи за управление на бази от знания. Особено внимание се  

отделя на формализмите за представяне на знания в системи с изкуствен интелект. Представят се 

възможностите на средствата за извличане на закономерности от данни - Data mining. Курсът 

запознава студентите с базови алгоритми за анализ на масиви от данни, за намиране на неизвестни 

връзки между тях и за обобщаване на данни по разбираем и полезен на притежателя  им начин. По 

време на упражненията студентите решават задачи за подготовка и преобразуване на данни,  

клъстърен анализ, класификация, регресия и анализ на асоциации. 

 
ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Основна цел на настоящия курс е да запознае студентите с формализмите за 

представяне на знания в системите с изкуствен интелект, както и методи за тяхната обработка.  По- 

конкретно, студентите трябва: 

• да разберат същността на основните формализми за представяне на знания:  

математическа логика, продукционни системи, семантични мрежи, фреймови системи; 

• да опознаят механизма на функциониране на основните компоненти на система с бази от  

знания; 

• да придобиват практически умения за прилагане на средства за извличане на 

закономерности от големи масиви с данни чрез клъстърен анализ, класификация, регресия  

и анализ на асоциации. 

 
ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходими са основни познания по дисциплините Бази от данни и Изкуствен интелект. 
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СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 
Тема 1. Знания и данни. Представяне на знания с общ смисъл. Архитектура на системите, основани 

на знания. Изисквания към формализмите за представяне и използване на знания. 

Тема 2. Представяне на знания чрез средствата на математическата логика. Съждителна логика 

(СЛ) и предикатна логика (ПЛ). Модели в ПЛ. Терми, атомарни съждения, комплексни съждения,  

универсален и екзистенциален квантор, унификация, логически еквивалентности, правила за 

логически извод и извод с резолюция. 

Тема 3. Представяне на знания чрез система от продукционни правила. Основни компоненти на  

система с правила – база от данни, множество от правила (база знания), интерпретатор на 

правилата (машина за извод). Механизъм на възврат, свързване напред и свързване назад. 

Архитектура на експертна система. 

Тема 4. Представяне на знания чрез семантични мрежи. Произход. Роля на маркерите. Представяне 

на мрежата посредством логика. Изводи в семантични мрежи. Наследяване на свойства.  

Описателни логики. 

Тема 5. Онтологично инженерство. Видове онтологии – обща онтология, предметни онтологии,  

онтологиите на задачи и приложни онтологии. Изграждане на онтологии чрез Protégé. 

Тема 6. Складове данни и OLAP технология. Модел на многомерни данни. Кубоиди и кубове  данни.  

OLAP операции върху модела на многомерни данни. От складове данни към извличане на 

закономерности от данни. 

Тема 7. Извличане на закономерности от данни (Data mining). Статистически анализи на данни.  

Корелационен анализ на данни.  

Тема 8. Типове анализи - Класификация, Регресия, Клъстъризация, Анализ на асоциации. Примери 

за прилагане на Data mining техники. 

 
СЕМИНАРНИ УПРАЖНЕНИЯ: 

Тема 1. Запознаване със среди и програмни езици за  обработка и визуализация на данни – R, Python 

Тема 2: Клъстъризация. Видове клъстъризация – йерархична, центроидна, базирана на гъстота и др. 

Разработване на пример, анализ на получените резултати, настройки. 

Тема 3: Регресия. Изготвяне на прогноза посредством регресия. Запознаване с различни техники за 

регресия – линейна, нелинейна, с дълбоко обучение 

Тема 4: Класификация. Запознаване с модели за класификация – дървета на решенията,  

поддържащи векторни машини, невронни подходи.  
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МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

➢ Всеки студент разработва проект, относно конкретна задача, свързана с прилагане на 

техника за извличане на закономерности от данни. Изборът на задачата е сред предварително 

подготвен списък. Проектът се защитава от студента по време на изпита. 

➢ На изпита студентът решава тест с отворени и затворени въпроси. Ако студентът не е дал  

верен отговор на предварително обявен минимален брой въпроси (в началото на теста), то 

окончателната оценка е слаб (2). Ако оценката от теста на изпита е слаб (2), то и окончателната  

оценка е слаб (2). В противен случай, окончателната оценка се формира като средно- аритметично 

на двете оценки: оценка от проекта и оценката от теста. 

➢ Допуска се освобождаване от изпит при отлично изпълнение на поставените на упражнения 

задачи по преценка на преподавателя.  
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review on utilizing semantic web technologies in healthcare, virtual communities, and ontology-based 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ЗНАНИЯ В КОМПЮТЪРНИ СИТЕМИ 

 

1. Знания и данни. Представяне на знания с общ смисъл. Архитектура на системите,  

основани на знания. Изисквания към формализмите за представяне и използване на знания. 

2. Представяне на знания чрез средствата на математическата логика.  Съждителна 

логика (СЛ) и предикатна логика (ПЛ). Модели в ПЛ. Терми, атомарни съждения, комплексни  

съждения, универсален и ексистенциален квантор, унификация, логически еквивалентности,  

правила за логически извод и извод с резолюция. 

3. Представяне на знания чрез система от продукционни правила. Основни компоненти  

на система с правила – база от данни, множество от правила (база знания), интерпретатор на  

правилата (машина за извод). Механизъм на възврат, свързване напред и свързване назад.  

Архитектура на експертна система. 

4. Представяне на знания чрез семантични мрежи. Произход. Роля на маркерите.  

Представяне на мрежата посредством логока. Изводи в семантични мрежи. Наследяване на 

свойства. Описателни логики. 

5. Онтоллогично инженерство. Произход и история. Видиве онтологии – обща 

онтология, предметни онтологии, онтологиите на задачи и приложни онтологии. Изграждане на 

онтологии чрез Protégé. 

6. Складове данни и OLAP технология. Модел на многомерни данни. Кубоиди и кубове  

данни. OLAP операции върху модела на многомерни данни. От складове данни към извличане на  

закономерности от данни. 

7. Извличане на закономерности от данни (DATAMINING) – основни етапи на жизнения  

цикъл на процеса: разбиране на проблема, подготовка на данни, моделиране, оценка на модела. 

8. Типове анализи - Класификация, Регресия, Кластеризация, Анализ на асоциации.  

Примери за прилагане на Data0 Mining техники. 

9. Клъстеризация. Прилагане на алгоритъм k-Means. Разработване на пример, анализ  

на получените резултати, коригиране на модела. 

10: Класификация. Класификационни дървета. Разработване на пример за прилагане на 

класификационен алгоритъм. 

11. Регресия. Същност на анализа. Разработване на пример. 

ЦЕНТЪР ПО ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИЧЕСКИ И ПРИРОДНИ НАУКИ 

ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 
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