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Резюме: Събитийно-ориентираните комуникационно-информационни системи 

се разглеж-дат като съвкупност от свързани в мрежа елементи на 
информационното пространство. Това, което е характерно за тях, е че 
информационните обекти в голяма част от времето съществуват в 
комуникационната инфраструктура, характеризират се със слаба свързаност 
помежду си и са пространствено, временно и синхронизационно разделени. Пред 
комуникационно-информационните системи от този клас стои задачата за надежден 
транспорт и за обработка на потоци от данни, постъпващи  непрекъснато по 
случаен закон  във времето, генерирани от различни източници с различна мрежова 
свързаност. В допълнение откриването на промени във временното разпределение на 
данните (на темпа, с който постъпват във времето), налага адаптиране на 
структурата на комуникационната система, особено в ситуации, когато обемът на 
информацията нараства на порядъци и загубата на информация е критична. 
Непрекъснатостта, заложена в природата на потока от данни, случайният му 
характер по отношение на темпа на постъпване на данните по време и 
вероятността за различно съдържание променя и подходът към информационното му 
съдържание. Обект на разглеждане са онтологията, структурата и елементите на 
събитийно-ориентирани комуникационно-информационни системи. Изяснени са 
подходи за моделиране на системите като динамичен и стохастически процес, 
зависещ от взаимодействието на събития с различни вероятностни характеристики 
с цел адаптация на комуникационните параметри на системата и запазване на 
работоспособността и в динамична информационна среда. 
 
1. ЕЛЕМЕНТИ И СТРУКТУРА НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ  

СИСТЕМИ. 

Развитието на комуникационните технологии е свързано с клас от приложения, 
които обработват данни непрекъснато и неограничено време от един или повече 
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източници. Последователността от данни, генерирана от източниците се нарича поток. 
Поради неприключващата във времето същност на потока от данни, тяхното 
количество практически е неограничено. Подобни изисквания правят неприложими 
разпространени техники на запис в база данни и последваща обработка (фиг.1).  

 

Фиг.1. Обработка на данни в традиционна (а) и събитийно-ориентирана (б) система. 

Заявките за обработка на информация в традиционни информационни системи 
са целеви, специализирани и като резултат имат извадка от предварително създадена 
база данни. Обработката на потока от данни на база на предварително дефинирани 
критерии се извършва непрекъснато, в реално време, за динамично променящи се 
данни или докато потокът е наличен. Крайната цел е анализ в реално време на потоците 
от данни за разкриване на корелационни зависимости, идентифициране на тенденции 
или откриване на аномалии, предвиждане на бъдещи стойности, с цел информационно 
осигуряване за взимане на решения във финансови, търговски, технически или 
социално-значими системи. Ако има необходимост от достъп до база данни, 
необходимата информация е предварително формирана и е налична с минимално време 
за достъп.  

Архитектурата на системи за обработка на потоци от данни свързва 
комуникационната среда и мрежовия транспорт с обработката на информацията, 
включително нейното агрегиране с цел комплексна обработка на събития в големи 
системи. Тази системи са комуникационно-информационни, доколкото гледната точка 
и подходът е от страна на мрежовия слой на комуникационния модел. За тях потокът от 
данни може да се разглежда като информация за събития – неща, които са се случили в 
рамките на външна система или област. Със същия термин се означава и обектът, който 
представя случилото се в комуникационно-информационната система.  

Събитийно-ориентираните комуникационно-информационни системи включват 
апаратни и програмни компоненти, които работят едновременно в различни области 
във взаимно-свързани комуникационни среди с използването на събитията в ролята на 
основен обект за организация на динамичната комуникация между компонентите и 
адаптиране на структурата към параметрите на потока от данни. 

Източникът на събития е обект, генериращ събития (съобщения). Възможно е, 
източникът да открива явления или промени, които водят до събитие, да създава 
информационния обект за разпространение в комуникационната система, както и да 
осигурява неговото изпращане. 

Потребител (получател) на събитието е обект, който приема съобщението. 
Източникът няма отношение към следващата обработка и към потребителите, които 
през комуникационни мрежи получават информация за събитието. В комуникационен 
план източникът и потребителите са слабо свързани и силно разпределени. Те могат да 
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са (фиг.2.) разделени пространствено (в различни комуникационни мрежи без 
информация за другите получатели), времево (без задължението да са в активен режим 
или достъпни по време на възникване на събитие) или синхронизационно (не се 
изисква синхронизация между източник и получатели).  

Събитията в контекста на значимостта си са: еднократни (със съществена 
информационна стойност); поток от събития (информация в реално време) и 
комплексни (обобщаващи информацията от повече събития). 
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Фиг.2. Пространствено (а), времево (б) и синхронизационно (в) разделяне на източник и получател 

Като информационен обект с принадлежност към различни класове в единен 
комуникационно-информационен поток от данни събитията съдържат и метаданни. Те 
са от значителна важност за поддържане на архитектурата на събитийно-ориентираните 
комуникационно-информационни системи и трябва да достъпни за всички елементи на 
системата. Необходимият елемент в архитектурата и структурата на комуникационно-
информационната система, e блокът за обработка на събитията. 

В зависимост от комуникационната структура системите са с един получател 
(точка до точка) или повече получатели (точка до много точки). Доставката на 
съобщенията се инициира от източника, от получателя или по схемата публикуване-
абонамент. При архитектури публикуване-абонамент всеки абонат регистрира интерес 
към клас от събития и ги получава по информационно-комуникационен канал, за който 
е „абониран”. 

Блокът за обработка на събитията приема събитията по комуникационни канали, 
обработва ги и инициира действия. Обработката е индивидуална или с агрегиране и 
класификация на повече събития. Прозорецът е извадка от потока от данни, който може 
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да бъде базиран на времеви интервал, физически прозорец (от определени източници), 
и свързани по съдържание обекти (логически прозорец). Комплексната обработка на 
събитията се извършва в контекста на минали събития или корелационни зависимости 
на събития в определен времеви, физически или логически прозорец. 

 
2. МОДЕЛИРАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Събитийно-ориентираните комуникационно-информационни са антропогенни 
(създадени от човека) и са подмножество на дискретно-събитийните динамични 
системи, чието състояние (фазова траектория), за разлика от системите, характерни за 
физическия свят не се описва с диференциални уравнения, а се променя в рамките на 
дискретни множества. (Фиг 3). 

 

Фиг.3. Фазова траектория  на дискретна (а), непрекъсната (б) система. 

Състоянието на дискретна система има специфично съдържание, което включва 
наличната информация (без външните въздействия), необходима за еднозначното 
определяне на бъдещата еволюция на системата. При изучаване и моделиране на такъв 
клас системи с теория на информацията и с математическата теория на комуникациите 
се отчита, че те съществуват в информационното пространство, което е своеобразен 
контейнер на информационни обекти, групирани в информационни системи. 
Събитийно-ориентираните комуникационно-информационни системи се разглеждат 
като съвкупност от свързани в мрежа елементи на информационното пространство. 
Характерно за тях, е че информационните обекти в голяма част от времето съществуват 
в комуникационната инфраструктура и се характеризират със слаба свързаност. Поради 
ограничени ресурси на системата събитието, като информационен обект след 
възникването си, ги споделя с други обекти (принципът на опашките), получава 
последователна обработка (модификация) като услуги от агенти или сървър. Това 
събитие съществува до доставката на получателя, като инициира действия и 
“освобождава” ресурсите за следващи събития. Задачи на теорията на 
телекомуникациите, свързани с оптимизация на параметри и структура на сигнали или  
за обработка в приемната част в зависимост от параметрите на комуникационния канал, 
за такива събитийно-ориентирани комуникационно-информационни системи се 
свеждат до задача за оптимизация на комуникационната инфраструктура на системата в 
зависимост от динамиката на информационните обекти. Крайните цели са успешна 
адаптация към динамиката на комуникационните потоци и към външни въздействия за 
осигуряване устойчивост и надеждност. Подход за решаване на задачата е създаване на 
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модели на системата, сравняване на поведението й с модела и следващи въздействия 
върху параметрите и структурата чрез информационни операции за привеждане в 
съответствие с информационната динамика. 

Динамиката на информационният поток )t(s , възприет като поредица от 
събития се описва с уравнението: 

(1) )t),t(s(F
dt

)t(ds
 . 

Моделиране на потоците от събития, като времеви редове без отчитане на 
информационното им съдържание с корелационен, честотен  или  wavelet-анализ, e 
подход за откриване на феномени, налагащи оптимизация на комуникационната 
структура на системата. Комбинирането им дава възможност, както да се откриват 
тенденции, типични за антропогенни системи (например, аномалии в периоди на 
денонощие или седмица), така и да се прави оценка на пикове в кратки интервали от 
време. 

Динамиката на информационния поток за системи с постоянен брой количество 
съобщения за единица време е постоянна величина, като има тематичен баланс: 

(2)  TNdt)t(s
T M

i
i 

0 1

 , 

където )t(si  e количеството събития за единица време по тематика „i” , M – общо 

количество на темите. 
За събития с различна тематика, се прави анализ в рамките на поток от събития, 

свързани с тематичен канал: 

(3)   )t(s.)t(s.r)t(s.p
dt

)t(ds
ji

sN

j
ijii

i 



1

 , 

където sN  – брой на темите (информационните канали), ip  - вероятност за поява на 

тема, ijr  - коефициент за връзка между теми. 

Използват се различни модели на комуникационната структура на 
комуникационно-информационни системи – теория на графите, теория на масовото 
обслужване, марковски процеси. За моделиране на задачи, анализиращи динамика на 
процесите или за топологична оптимизация, се използват мрежи на Петри, които са 
насочен граф с възли от позиции и преходи, свързани с насочени дъги. Поведението на 
мрежи на Петри изразяват релациите на маркировки, дефинирани във възлите. 
(4)   M,O,I,T,PN   , 
където N  e мрежа на Петри с множество позиции P , множество преходи T , входна I  
и изходна функция O , отразяващи релацията на маркировки M . 

Реалните процеси в събитийно-ориентираните комуникационно-информацинни 
системи имат вероятностен характер и са обект на стохастичен анализ. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Събитийно-ориентираните комуникационно-информационни системи са 
разгледани като съвкупност от свързани в мрежа елементи на информационното 
пространство. Характерното за тях, е че информационните обекти в голямата си част от 
времето съществуват в комуникационната инфраструктура и се характеризират със 
слаба свързаност. Изяснени са подходи за моделиране на системите като динамичен и 
стохастически процес, зависещ от взаимодействието на събития с различни 
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вероятностни характеристики с цел адаптация на комуникационните параметри на 
системата и запазване на работоспособността и в динамична информационна среда. 
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Abstract: In recent years, communications and information systems associated with the 

provision of publicly-relevant processes such as monitoring and notifying disasters, accidents, fires, 
providing public peace and rescue, weather phenomena with greater dynamism must be adapted to the 
requirements of a mobile communication environment or public communication infrastructure. 
Standing in front of systems of this class there is an important task concerning reliable transport and 
processing of data streams flowing continuously and randomly in time, generated by different sources 
with different network connectivity. In addition, the detection of changes in the temporary distribution 
of the data requires adaptation of the structure of the communication system, especially in situations 
where the volume of information increases in orders of magnitude and the loss of information is 
critical. In critical situations where there is repeated increase in traffic in them or when they generate 
unlikely, but significant events, with a high rate of entry, adaptation to changing dynamically the 
structure of the network connectivity and to the mechanism of processing the information content can 
achieve the objectives set out in their creation. 
An object of analyze are the requirements for models of communication and information 
systems and different approaches to modeling related to both states and transitions between 
them and the temporal dynamics of events. The approaches are clarified to modeling such 
systems as a stochastic process which is dependent on the interaction of various events having 
probabilistic characteristics. Other considered models are those such as queuing systems and 
the presentation of communication and information systems as an automat with a finite 
number of time states. 

 
 
 


