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ПРЕДГОВОР
Настоящата Девета Национална конференция „Образованието и
изследванията в информационното общество“ се проведе непосредствено
след честването на 24-ти май – светлия празник на българската писменост и
култура. Идеята за провеждане на конференция, ориентирана към изследване
и обсъждане на проблеми на информационното общество, при това с широко
участие на дейци от различни сфери – наука, образование, култура и бизнес,
принадлежи на нашия незабравим учител и колега проф. Петър Бърнев.
Съорганизатори на конференцията са Асоциацията „Развитие на
информационното общество”, Институтът по математика и информатика при
БАН и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски”. Работни езици на
конференцията са български и английски. Запазването на българския като
работен език, според нас, спомага за утвърждаване на българска
терминология в областта, а така също дава възможност на колеги, които не се
чувстват уверени при оформяне на научен текст на английски език, да
публикуват на български.
В двудневната програма на конференцията бяха включени почти тридесет
доклада, в които участниците – представители на науката, образованието,
културата и бизнеса, преподаватели и докторанти, представиха нови
резултати, свързани с изследвания и приложения в областта на дигиталните
технологии, методи и средства на информационното общество.
В програмата на конференцията с доклади по покана участваха утвърдени
учени, а всички представени доклади бяха рецензирани от поне двама члена
на Програмния комитет. Утвърдилата се практика на рецензиране с изискване
направените бележки да се отчетат от авторите в окончателните редакции на
техните доклади, приети за публикуване, е особено полезна за по-младите
участници в конференцията и способства за подобряване на качеството и
техническото оформление на Сборника на конференцията.
В сборника са включени двадесет и седем доклада, от които: два по покана
– на общозначима тематика, седемнадесет – с определени научни приноси и
осем – ориентирани към научно-приложни теми.
По традиция, в рамките на конференцията се проведе и сесия, на която
ученици от средни училища представят свои разработки в областта, за които
получават подкрепа, доброжелателни съвети и препоръки.
Благодарности дължим на членовете на Програмния комитет за техните
добронамерени и полезни рецензии, на авторите – за проявения интерес и
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атрактивни презентации, а на участниците в дискусиите – за изказаните
съдържателни мнения.
Специални благодарности изказваме на Организационния комитет и на
неговия председател Георги Врагов – за положените усилия и труд за
подготовката, организацията и провеждането на конференцията.
Основен принос за подготовката и своевременното издаване на настоящия
сборник имат нашите колеги Милена Станева, Стойка Играчева, Стойка
Недкова и Веселин Играчев.
Надяваме се, че споделянето на опит от проведени изследвания,
обсъждането на научни резултати и участието в организираните дискусии –
така характерни за всички издания на конференцията, са били особено
полезни на по-младите изследователи, преподаватели и учащи се.
Несъмнено установените контакти, обсъждания и дискусии, свободният
обмен на опит и мнения ще допринесат за творческото и професионално
развитие на участниците в Деветата Национална конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество“.
До нови срещи!

30 май 2016 г.

Аврам Ескенази, Георги Тотков, Иван Койчев
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CYBER THREATS IDENTIFICATION IN THE
EVOLVING DIGITAL REALITY
Zlatogor Minchev
Institute of ICT/Institute of Mathematics & Informatics
Bulgarian Academy of Sciences,
zlatogor@bas.bg
Abstract: Modern web technologies have already become an indispensable part of our
everyday life, shaping a new, overlaid tech-social reality. This however generates numerous
cyber opportunities & threats, produced as a result of the evolving human-machine and
machine-to-machine interactions. The paper outlines a comprehensive, practical solution for
meeting these problems from the cybersecurity perspective. A fourfold methodological
approach to digital reality cyber threat landscape understanding is presented through: (i)
Cyber Threat Landscape Definition, (ii) System Modelling & Analysis, (iii) Hybrid Simulation,
(iv) Results Validation & Verification within multiple successful case studies.
Key words: cyber threats, proactive identification, digital reality, web technologies

1. Introduction
Proper and adequate securing of the new progressive tech-social reality is
inevitably producing a significant challenge to modern cyber world. The dynamically
evolving digital realm is presently overlaying the social reality, using web
technologies and services, ranging today from smart mobile social communications
to assisting avatars and behavior monitoring systems.
This defines a naїve user attraction towards innovative technological e-lifestyle,
providing opportunities with multiple e-services and smart technological gadgets.
Numerous unknowns from the security perspective are also produced in this new
and complex mixed digital reality.
Achieving a suitable reaction in this sense is a quite challenging task. Taking
into account the new understandings for ‘privacy space’ and hybrid phenomena like:
‘Advanced Persistent Threats’ and ‘Compromised-by-Design’ the new cyber world
looks rather ambiguous and not quite certain [1], [2]. This directly reflects to a fast
evolving cyber threats landscape for the human factor and environment of living.
Moreover, one of the most arguable problems that stay under discussion is also
related to the digital evolution and IoT AI embedding [3].
Practically this generates both – ethical and security challenges, positioning 21st
century digital users in a new, unexplored environment, requiring at the same time,
a suitable social resilience establishment [4].
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Further on, the paper will outline a fourfold methodological approach, for cyber
threats proactive exploration, encompassing: (i) Cyber Threat Landscape Definition,
(ii) System Modelling & Analysis, (iii) Hybrid Simulation, (iv) Results Validation &
Verification within multiple successful case studies, concerning the fast progressing
digital reality.

2. Methodological Approach
The graphical representation of the methodological approach for proactive
exploration of the cyber threat landscape in the evolving digital environment is
depicted in Figure 1.

Figure 1. Methodological approach for cyber threat landscape proactive exploration

It should be noted here that the presented approach has been successfully
developed and tested during the last five years in different cyber fields, ranging from
social networks to smart environments [4], implementing multiple IoT gadgets [5], [6]
and used in several security roadmaps preparation for Republic of Bulgaria, EU and
NATO [2].
The key ideas behind are accomplishing: system modelling (based on expert
knowledge), further analyzed in the discrete case and simulated in mixed reality
environment [6], [7]. The obtained results are validated with human biometrics
monitoring, probabilistic assessment and questionnaire based multicriteria
evaluation.
Finally, the validated results are also verified in different digital reality projections
(encompassing multiple scenarios, concerning real, virtual and mixed experimental
worlds) and are expected to be practically applied with overall global cyber trends
landscape analysis, achieving proactive understanding of future cyber threats
evolution.
More details of the outlined methodological approach will be given in the next
paragraph.
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3. Practical Implementation
Proper understanding of the proposed methodological framework for cyber
threat landscape identification in the evolving digital environment (see in Section 2)
with real examples, concerning the different framework components are presented
hereafter.

3.1. Cyber Threat Landscape Definition
As cyber threat context definition is difficult to be outlined, regarding its future
evolution, several high-level prognoses have been successfully implemented. To
mention: EU Roadmap for System Security Research 2020 [8] with its further
update [9] and the ongoing Cybersecurity Strategy 2020 preparation for the Council
of Ministries, Republic of Bulgaria [2].

Figure 2. Cyber threat landscape evolution up to 2020, after [2]

According to these expert beliefs (see Figure 2), the upcoming threats
landscape in the cyber space (up to year 2020) will be strongly influenced by:
Transformed Privacy, Biometric Disturbances and Espionage, regarding the
complete studied technological set (‘IoT Gadgets’, ‘Mixed Realities’, ‘Advanced
Communications’, ‘Enhanced Multimedia’ and ‘E-Trading’).
Whilst, Social Engineering and Advanced Malware are quite uncertain, Data
Breaches are expected to be weakened as threat, being already a quite exploited
one.
Being a priority for the near future technological progress a IoT threats
questionnaire based survey up to year 2020 was also recently organized among
350 students from University of National & World Economy and Plovdiv University
‘Paisii Hilendarski’.
Selected generalizations (see Figure 3), concerning IoT trends findings are
giving priorities in the following areas: Expected New Web Services (with ‘Advanced
Multimedia Entertainment’ – 35%, ‘Improving Quality of E-life’ – 30%, ‘Advanced AI’
– 20% and ‘Automated Bio Identification’ – 15%); IoT Application Trends (with
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‘Augmented Reality & Social Networks’ – 40%, ‘Virtual Entertainments’ – 35%,
‘Smart Urban IoT Services’ – 15% & ‘Drone Integrated Services’ – 10%).
Priority for the Most Expected Threats is given to: ‘Privacy & Tech Addiction’ –
35% and ‘Information Overload’ – 30%, together with: ‘Virtual, Augmented & Real
World Mixing’ – 20 %, ‘Digital Identity & Presence’ – 15%.
Concerning Possible Cyber Attack Vectors, threats of: ‘Privacy & Social
Engineering’ – 40%, ‘Malware & Targeted Attacks’ – 25%, ‘Data Breaches &
Espionage’ – 20% and ‘Compromised Devices’ – 15% are noted.

Figure 3. IoT survey results generalization for services, apps, threats & attack vectors
expectations up to year 2020

Evidently, the upcoming virtual entertainments and E-life improvements within
augmented reality IoT gadgets and social networks will generate new threats
towards: privacy, technological addiction and information overload, mainly using the
complex attack vectors of social engineering, malware and targeted attacks.
In this context, the recent broader outlook of Ponemon Institute [10] and ZDNet
[11] on cyber threats and cyber attacks should also be noted, supporting the
findings so far.
As these cyber threats discoveries are based on expert assumptions and
technical observations, a better interconnected problem coping is practically
achievable with detailed system modelling and analysis, providing more
understandable cyber threats and attacks exploration.
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3.2. System Modelling & Analysis
Proactive identification of cyber threats complex evolution requires a suitable
approach for modelling and analysis. These ideas were already successfully used in
multiple digital environments cyber threats exploration through discrete systems
modelling & analysis [4].
A practical implementation in I-SCIP-SA software environment [7] is describing
elements as related entities in the developed models. All relations among the
entities (uni- or bi- directional) are weighted and time delayed (times equal to 0
concern static models, whilst arrays of time values with certain functional – relate to
dynamic ones).
Graphically, entities are noted with labeled rectangle or circle and relations, with
arrows, marked for both weight (yellow) and time (blue).
Model analytical assessment is based on expert beliefs for the relations weight
and their dynamic trends, generalized into a three dimensional Sensitivity Diagram
(SD), using: Influence (x), Dependence (y) and Sensitivity (z) values.
SD is using a four-sector entities classification (in accordance with x, y, z
values): green – ‘buffering,’ red – ‘active,’ blue – ‘passive’ and yellow – ‘critical’.
Additional, ‘active’ (white, positive z values) and ‘passive’ (grey, negative z values)
reassessment for each of the entities in certain sector is also accomplished. This is
directly related to sensitive elements’ evaluation towards the z axis. All entities in the
model are visualized in SD with indexed balls.
A practical application of I-SCIP-SA environment for modelling and analysis of
future cyber threats potential sources, encompassing: social networks
communication environment, human factor activities and new smart technological
trends up to year 2020 was successfully developed and presented at NATO ARW
‘Encouraging Cyber Defence Awareness in the Balkans’ in March, 2015 [12].
As it could be concluded from this modelling & analysis (see Figure 4) the
resulting static model entities classification is finding as critical the following entities:
‘Future Social Networks’ – ‘2,’ ‘Social Communications’ – ‘7’ and ‘Entertaining’ – ‘8.’
These critical entities were also studied and in other similar publications [4].
Active entities are: ‘Mixed Realities’ – ‘1,’ ‘Advanced Comms’ – ‘5’ and ‘IoT Gadgets’
– ‘4.’ Passive ones: ‘Human Factor’ – ‘10’ and ‘Shopping’ – ‘9.’ Finally, ‘Enhanced
Multimedia’ – ‘3’ and ‘E-Trading’ – ‘6’ are buffering.
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Figure 4. System model (a) and resulting SD analytical assessment (b) of future cyber threats
potential sources up to year 2020 [12]

As the proposed system modelling & analysis ideas are based on expert beliefs,
questionnaires and literature data, practical results dynamic evaluation would be of
significant importance.
This was performed next via Hybrid Simulation, providing experimental
observations of already identified cyber threats.
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3.3. Hybrid Simulation
In fact, the simulation in itself is a quite useful solution that however is also
limited by modelling formalism. As far as the present approach is using, a system
interpretation, suitable dynamic simulation implementation is the interactive ones
[13]. This provides an opportunity to combine the benefits of active human factor
role with smart machine-to-machine communications.
As however the main objective of the present section is related to proactive
cyber threats understanding a mixed reality polygon (combining: real, multiple
gadgets augmented and virtual by nature) simulation with planned and unexpected
events (implemented in a scenario play script), overall reckoned as ‘hybrid’ is used.
The practical realization of these ideas was successfully organized, using the
already noted hybrid simulation approach and the experience from organizing other
full-scale Computer Assisted eXercises [14] as proven instrument for exploration
vague and uncertain security problems [15]. Here it should be noted that similar
approaches are also used by other research groups (see e.g. CCDCOE exercise
page [16]).
Two case studies will be further noted: Academic Cyber CAX 2015 & CYREX
2016 (see Figure 5). Both were organized at Plovdiv University ‘Paisii Hilendarski’
by Joint Training Simulation and Analysis Center as a successor of the ‘Security
Foundations in Cyber Space’ training course [17].

Figure 5. Hybrid simulation events CYREX 2016 (a) and Academic Cyber CAX 2015 (b)

Academic Cyber CAX 2015 [12] was with total duration of approximately three
hours. A closed group on Facebook (comprising 30 students in computer science, at
an age 23 +/- 2 years) was accomplised, together with: some augmented reality
multiple smart gadgets (tablet, smartphone, i-pod, ultrabook), regular desktop PCs,
LAN Wi-Fi router (for easy private network establishment and events
logging/storing), private mail server and standard SMS notifications. A social
engineering complex cyberattack, using: multimedia, data encryption, malware,

18

IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

insiders and data breaching were trained. The experiment in practice covered most
of the social network APTs evolution prognostic trends [2].
CYREX 2016 [18] was an extended version of Academic Cyber CAX 2015,
using international scale with industrial, IFIP & NGO support, taking approximately
four hours duration time and using more complex hybrid simulation reality. Phablets,
QR codes, video mobile streaming, Zoobe avatar messaging together with Skype,
Viber and Dropbox cloud services were extending the hybrid simulation
environment. Additional DDoS on selected participants IPs were implemented in an
industrial espionage and hacktivism based simulation scenario.
What however stays important to note here is the measurements of the effect of
mixed virtual reality on the trainees results in order to properly evaluate the digital
influence from cyber threats perspective.
In the next section this vast problematic area will be briefly outlined, together
with some useful achievements.

3.4. Results Validation & Verification
Effective validation of the obtained so far results is in fact a quite challenging
task, especially concerning future cyber threats evolution. Moreover suitable results
verification requires multiple scenarios & environments implementations and
production comparison.
Practical support in this sense was achieved via monitoring of user multiple
biometrics, Balanced Score Card post simulation assessment and probabilistic
machine simulation of cyber attacks [12], [19].
Below these three approaches will be given with more details, regarding some
successful implementation examples.

3.4.1. Biometrics Support
Both psychological and physiological assessment of user complex
characteristics, like: emotions and behavior was organized for reliable hybrid
simulation evaluation within different situational scenarios.
Personality assessments of temperament, depression and sensation seeking
evaluation of motivation have been also applied. Additional stress assessment has
been studied through monitoring trainees’ response times. This is in close relation
with human neural dynamics observations of different training process aspects in
digital space [12].
Some illustrations of selected successful psychophysiological correlates usage
are provided in Figure 6.
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Figure 6. Selected psychophysiological correlates for validation of user response within
hybrid simulation environments, after [12]

3.4.2. Balanced Score Card Assessment
The approach is extending the Balanced Score Card – BSC tool with
questionnaire-based assessment and Delphi filtering, similar to other security
exercises assessment [20].
During this process practical organization an important note is the participant
motivation for proper questionnaires treating. Unfortunately it is difficult to be directly
measured and checked, together with correct question understanding. This naturally
generates noisy data results from the user response monitoring perspective.
A useful support in this sense could be the combination with indirect user
feedback, based on stored activities biometrics analysis (see Section 3.4.1), or other
bench mark machine simulation results (see Section 3.4.3).
Selected post-simulation results from CYREX 2016 are provided (see Figure 7)
for both organizational and technical aspects.
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Figure 7. CYREX 2016 post simulation selected BSC assessment results

3.4.3. Probabilistic Machine Simulation
Another rather flexible validation & verification approach, concerning cyber
threats future prognosis is achievable through probabilistic cyber attacks machine
simulation [21].

Figure 8. Probabilistic machine simulation example in Matlab R2011b environment with ‘a
priori’ (a) and ‘a posteriori’ (b) beliefs for cyber threats identification, after [21]
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A combination of system analysis entities of interest and a suitable probability
distribution, implementing expert beliefs for ‘a priori’ assessment is initially used.
These are further validated through agent-based cyber attacks probabilistic closed
loop simulation (see Figure 8).
The approach is providing ‘a posteriori’ probabilities simulated assessment,
using hypothetical evolution scenarios and somewhat neutral (concerning the
subjective human factor role) machine results cyber threats verification.

4. Discussion
Obviously, todays’ digital reality is constantly evolving and producing enormous
new opportunities and threats towards both users and technologies. The presented
methodological approach for proactive identification of new cyber threats possible
sources and influences is based on noisy expert beliefs and literature data input.
Thus, a rather complex analysis, validation and verification have to be further
applied for effective treating. What however stays uncertain is directly related to the
development of general overall trend assessment approach.
Being a rather ambitious task, the practical solution in this context could be
achieved with mathematical techniques for trends analysis with suitable time delays
and joint dimension scales matching.
Hopefully, the evolution of machine-to-machine AI interaction will also provide
an added value towards proper coping of this problem area. The necessity for
establishment of predictable technological environment with autonomous context
dynamics (fitting to a reasonable extent the future technological users’ needs,
emotions and feelings) is a real challenge in the new digital age.
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2Минно-геоложки

“Knowing is not enough; we must apply.
Willing is not enough; we must do.”
—Goethe

Резюме: Предназначение – да представи теорията и практиката при
комерсиализиране на научните изследвания. Методология – основана на обширен
преглед на литературата, анализ и синтез на литературните източници и опита
на авторите от последните години при обучение и консултиране на стартиращи
студентски компании. Добавена стойност – представени са процеса и екосистема
на комерсиализация, както и добри практики от развитите страни и стратегия за
комерсиализиране на технологиите. Практическо приложение – Представените
цели могат да улеснят заинтересовани страни да формулират и измерват
основните изгледи на стратегията за комерсиализиране в конкурентна среда.
Ключови думи: комерсиализиране на научните изследвания, процес и екосистема на
комерсиализация, стратегия за комерсиализация

1. Въведение
През последте години сме свидетели на възход на икономика на знанието
и талантите, която използва основно нематериални ресурси и човешкия
талант. Например през 60-те години в САЩ при 50-те топ компании се вижда,
че всички те са базирани на материални ресурси (с изключение на IBM). През
последните години повече от половината от топ 50-те водещи фирми са
базирани на нематериални ресурси, включително водещите Apple, Microsoft и
Google. Развиващата се икономика се отличава с иновативни бизнес
предприятия и необходимост от развитие на пазари, с обединяване на
публичния и частния сектор в хармония, със създаване на глобални
конкурентни фирми, които създават добавена стойност не чрез използването
на ниското възнаграждение на труда, а чрез икoномика на знанието и
иновациите [8, 10]. Добри примери са водещи инновативни фирми, като найголямите в: информационна област Facebook, която няма собствено
съдържание; транспортна Uber, без собствени таксита; Airbnb, без собствени
хотели.
Научните изследвания и икономиката на бъдещето са все по-малко
ограничена от географията на университетите, научните органиизации,
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предприятията и потреблението [5, 9]. Развитието на съвременните
информационни
и
телекомуникационни
технологии
подобрява
интердисциплинарно сътрудничество и коопериране чрез намаляване на
институционалните и географски бариери. Науката и технологиите винаги са
един от основните източници на икономическо развитие, но знанието само по
себе си не е достатъчно [17]. Крайната
райната цел е прехода към пазара и създаване
създав
на стратегически технологии за индустрията и бита, които да доведат до
добавяне на стойност и създаване на богатство за обществото и държавата [6,
11, 21]. Веригата за добавяне на стойност започва от образование,
образование
продължава с научни изследвания и развитие и е необходимо те да доведат
до комерсиализацията и потребление на продукта или услугата – фигура 1.

Образование
Съдържание

Научни изследвания

Процеси

Теории

Педагогика

Модели
Експерименти

Комерсиализиране
Оценка на
технологията

Потребление

Стартиращи
предприятиятия

Фигура 1. Процес на добавяне на стойност и създаване на богатство

Драматичното нарастване през последните години
одини на научнонаучно
изследователските дейности в университетите и изследователските центрове
е тенденция, но трябва да се отбележи, че до крайния етап на внедряване на
изследването това често не се получава. За съжаление комерсиализацията не
е сред приоритетните
те дейности на раборещите в нашите университети
специалисти,, които основно се занимават с обучение и научни-изследвания,
научни
който завършват на етап публикация [4]. Необходими са иновативни и
предприемачески компетенции, които да допълнят основните компетенции на
учените. Докато научно-изследователските постижения не доведат до
удовлетворяване на изискването за нуждите на общността, чрез
производството на добавена стойност и интелектуална собственост чрез
продажбата и предлагането на пазара на тези активи, те нее са ключов фактор
за развитието на икономиката. Необходимо е да се предприемат различни
мерки и инициативи за улесняване на комерсиализацията на научните
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изследвания, защита и ползване на интелектуална собственост и развитие на
технологиите.
Съществуват различни
азлични разбирания за понятието „комерсиализация“,
описани в множество от научни и популярни статии и докладите на различни
институции. Търсене в Гугъл на 5 май 2016 г. с ключова дума
„Commercialization“ дава около 13 100 000 резултата (0,32 секунди).
Определянето на понятието "комерсиализация" очертава няколко важни
концептуални предизвикателства. Подобно на много очевидно прости понятия,
комерсиализацията става все по-трудна
трудна и сложна, когато е подложена на попо
внимателно проучване. Например обхватът на понятието може да включва:
включва
• комерсиализация, която включва само определени видове продажби например, продажби на отделен продукт;
• комерсиализация, която включва само продажби или получаване приходи
от лицензионни такси и финансиране за по-нататъшно развитие;
тие;
• комерсиализация, която включват продажби на лицензополучатели, които
могат да бъдат многократни, като приходи от роялти (аренда
(
или
възнаграждение - компенсация за използване на нечия собственост, основана
на договорен процент от дохода, придобит в следствие на употребата).
За целите на доклада ще използваме следното работно определение:
Комерсиализацията е процес на внедряване и използване на резултати от
научни изследвания за добавяне на стойност и икономическо развитие –
фигура 2.

R&D

Прототип

Комерсиализация

R&BD

Зрялост

Фигура 2. Етапи на развитие на предприятието

Целта на доклада е представи основните направления за
комерсиализиране на научните изследвания и стратегия, основана на
балансирани показатели за комерсиализиране на технологични изследвания.

2. Причини и фактори за комерсиализация
изация на научните и
промишлени изследвания
Цикълът на иновации и комерсиализация на иновациите включва две
дв
фази, създаване и съхранение на стойност и е показан на фигура 3.
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1.
2.

Създаване на стойност - науката преобразува финансовия ресурс в
знания.
Технологичната комерсиализация преобразува знанията във
финансов ресурс.

Пари

Знания

Технологична
комерсиализация

Фигура 3. Цикъл на на иновации и комерсиализация

Сред основните причини за комерсиализация могат да се посочат:
•
Удовлетвореност от научното изследване и споделяне на
постиженията от учените;
•
Преследване на конкурентно предимство от бизнеса;
•
Създаване на нови продукти и услуги от бизнеса.
Обобщено категориите, концепции и измерители на иновациите и
комерсиализацията са представени в таблица 1 [18].
Таблица 1. Концепции и измерители на иновациите и комерсиализацията
Категории
Вход
(инвестиции)
Изход (продукти)

Резултат

Концепции
• Човеко-години
• Оборудване-години
• Идеи, открития
• Изобретения
• Човешки капитал
• Предимство в знанията
• Нови продукти
• Подобряване
на
производителността
• Нарастване на приходите

Измерители
• Разходи
•
•
•
•
•
•
•

Публикации, награди
Патенти, споразумения
Дипломи, сертификати
Публикации,
цитирания,
експертиза
Патенти,
цитирания,
иновации, продажби
Метрики за подобряване на
производителността
Възвръщане
на
инвестициите
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При анализа и проектирането на иновации и използването на параметрите
на "входа" и "изхода" на процесите е важно да се има предвид, че
итерактивния характер е едновременен и се повтаря на много от
компонентите.
Терминът "входовете към иновации" обикновено се отнася до средствата,
свързани с иновациите, включително инвестиции в изследване и развитие
(R&D), изследване и бизнес развитие (R&BD) и интелектуален капитал. "Изход
от иновациите" се отнася за произведени нови продукти или услуги и процеси,
като накрая се очаква на "изход" или въздействие на иновациите върху
икономиката и обществото като цяло. Връзката между входовете и изходите
или резултати дава информация за производителността или ефективността на
R&D и други инвестиции. От съществен интерес в този процес са факторите и
условията на еко системата, които определят стимулите за успеха или
провала на иновационни инвестиции и целия процес.
Анализът на общите разходи за иновации задължително трябва да
включват не само тези за R&D, но и разходи като разраборване на прототип,
тестване, технологията за производство, стартиране и управление на бизнеса
и маркетинга. Разходите може да се отчетат и чрез статистически данни за
патенти, документиране, участия в състезания и конференции, награди,
изобретения, а резултатите да се отчитат и чрез брой патенти и цитати,
експертни оценки, броят на иновации, нови продажби на продукта, измерена
на растежа на производителността и оценки скоростта на възввръщане на
инвестицията. Трябва да се отчита, че голяма част от резултатите от
иновациите се натрупва в обществото като странични ефекти, които
представляват значителни предизвикателства за измерване. Оценката и
анализа на измерителите на иновациите и комерсиализацията могат да
помогнат съществено за решаване на основните проблеми, като:
•
коригиране на пазарните неуспехи и насърчаване на
комерсиализация на технологиите;
•
нужда от полезна алтернатива за подпомагане на недостатъчната
инвестиционна култура на стартиращи предприятия и технологично
иновативни МСП;
•
необходимост от ефективен скрининг и метрики за обещаващи
технологии на стартиращи фирми.
Ахмад Чагоши и колектив след задълбочено проучване и анализ на
литературни източници в периода 2003-2008 година са идентифиципали
следните фактори, които влияят на процесите за комерсиализация на научни
постижения в областта на научните и промишлени изследвания [5]:
•
Държавно финансиране;
•
Инвестиции в научните изследвания;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Компетенции на научните кадри;
Бюрократични процедури и структури;
Взиамодействие между научно-изследователските
изследователските центрове;
центров
Стратегически и нормативни закони и документи;
Културни различия между индустрията и научните институции;
Взаимно доверие между индустрията и научните институции;
Културата и знания за интелектуалната собственост;
Мотивация или знания за нуждите на пазара.

В резултат на анализа си, те класифицират факторите в мартица с
координати и техните
хните възможности за направляване и зависимостта им при
комерсиализацията. Изследването им показва, че повечето фактори имат
високи зависимост и големи възможности,
и, т.е те са в зависима мрежа.
Изводът е, че чрез позитивни промени и мотивация на заинтересованите
страни за всеки от факторите, може да се помогне за подобряване на другите
фактори и по този начин се ускори и улесни процеса на комерсиализация на
научни постижения.

3. Процес на комерсиализация на научни постижения
Комерсиализацията започва от генериране на нова идея или иновации за
пазара, последвани от проучване на пазара (ресурси, клиенти, конкуренти),
извличане на нуждите на пазара, изследвания и изпитвания,
ания, подготовка на
прототип, стандартизацията на процес на разработване на продукта/услуга и
управление, за да се доставят те на заявителя или на пазара и се изгражди
бизнес.

R&D
Проектиране

•Инженеринг на
продукта/услуга
та
•Маркетинг
•Разработване на
клиентите

R&BD

•Адаптиране
Адаптиране
и оценка на
новата
технология
•Обучение
Обучение и
менторство

Фигура 4. Нелинеен процес на развитие на иновации с много итерации
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Комерсиализацията и в часност индустриалната иновация, водеща до
комерсиализация на изследванията в индустрията, се развива по нелинеен
процес с много, често вградени итерации – фигура 4.
Основните подпроцеси са следните:
• Научни изследвания и развитие (R&D)
• Приемане и адаптиране на нови технологии
• Дизайн
• Обучение, свързано с иновациите
• Инструментална осигуреност и стартиращи дейност
• Защита на иновацията
• Маркетинг
• Инвестиции в машини и оборудване
• Производство и инженерство
• Мониторинг на процеса

4. Екосистема на комерсиализацията
Съществуват редица институции, които правят проучване и публикуват
резултати за еко системата на предприемачеството в света като глобалният
предприемачески мониторинг (GEM), Организацията за икономическо
сътрудничество и развитие (ОИСР), Програмата за предприемачески
индикатори на Кауфман, Глобалното проучване на Световната банка,
Евробарометър. Водещите публични и часни институции, университети по
света предлагат разнообразни академични инициативи, програми и курсове за
развитие и подпомагане на екосистемата. Само като пример може да се
посочат студентски инкубаторни и/или акселераторни програми в Cornell са
отделени 364 000 квадратни фута; в Penn – 200 000; в Berkeley - 108 000; в
Harvard – 30 000; в Stanford – 12 000; в Yale - 7700; в N.Y.U. – 6 000; в
Колумбия – 5 000 и в Princeton " само“ 1500 квадратни фута" (1 кв. фут =
0,09290304 м2 или 1 м2 ≈ 10,76391 кв. фута) [4]. Силициевата долина е
безпрецедентен специална зона, в която има всичко в изобилие за всички
бизнес начинания. Достатъчно финансов капитал, разнообразени VCs в
различни сектори и специфичната експертиза, изобилие от талантливи
предприемачи. Всичко това подпомага много благоприятния бизнес цикъл и
определя САЩ като лидер на иновациите. В тази отлична екосистема,
талантливите хора са склонни да се събират, да разраборват стартиращи
предприятия, които след това да продават или излизат на борсата.
Темповете на научните изследвания и технологичното развитие се
ускоряват през последните години, защото постижения в компютърните науки
и информационните технологии намаляват съществено разходите за търсене
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и сътрудничество между учените и институциите. Показател за тази тенденция
е, че организациите вече не разчитат единствено на тяхната вътрешна научноизследователска дейност [1, 7]. Няма организация, която да притежава
достатъчно човешки талант и да може самостоятелно да покрие всички
дисциплини на науката, които допринасят за иновации на предлаганите
продукти или производствените процеси. Фирмите увеличиват капацитета си в
R&D, като работят съвместно и отворено – чрез покупка, лиценз и съвместно
разработване на открития, изобретения и иновации от други учени и
институции [8]. Тази тенденция се стимулира и от растежа на отворени
иновационни мрежи, като Yet2.com (http://www.yet2.com/), InnoCentive
(https://www.innocentive.com/), TekScout https://www.ideaconnection.com/outsourcing/tekscout-11.html
и др. които свързват промишлени и академични институции, публични и
нестопански организации с глоабална мрежа от учени, за да управляват
интелектуална собственост (IP) и за решаване на отворени проблеми в
инженерството, компютърните науки, математиката, химията, науките за
живота, физиката и бизнеса. Yet2.com свързва купувачи и продавачи на
технологии, докато клиентите на InnoCentive или TekScout публикуват своите
предизвикателства на уебсайт-портал и тези, които решат проблемите получат
парични награди.
Все по-често частни, обществени и други организации с нестопанска цел
също предлагат неизползвани и недостатъчно експлоатирани открития,
изобретения и иновации на свободния пазар. Комерсиализацията на нови
знания, които са основа на приложни научни изследвания, технологични
пробиви и научни разработки изграждат екосистема на научните изследвания
и технологията на комерсиализация [1, 22]. Тази екосистема е единен пазар,
който включва съвместни научни предприятия, стратегически съюзи и
клъстери, лицензионни споразумения, включващи университети, научни
паркове и фирми, както за създаване на стартиращи фирми, които се
фокусират върху науката и технологиите. Казано по друг начин, свидетели сме
на появата на нови организационни форми и функции, които насърчават
изследвания, знания и технологии за комерсиализация, трансфер на
технологии, научни паркове, инкубатори, както в индустрията, така и в
университетски изследователски центрове – фигура 5. В България също има
нормативни документи за планиране и развитие на предприемачеството и
иновационна стратегия за интелигентна специализация [2, 3].
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Академични

Публични

Частни

Фигура 5. Публични, частн и академични заинтересовани страни

Натрупаният опит в страните с усъвършенствана система показва, че
правителството обикновено не е добър капиталов инвеститор и прякото му
участие често води до изкривяване на пазара. Ролята на правителството
трябва да бъде ограничена до възпитаване и обучение на нововъзникващите
предприятия и предприемачите, да са привлекателни за частния и рисков
капиталист.
Еко системата на продуктивното предприемачество включва динамични,
институционално вградени взаимодействия между предприемаческите нагласи
(оценка и възприятие на възможности, умения за стартиране на предприятие,
липса страх от провал, културна подкрепа), дейности (приемане на
конкуренцията, високо качеството на човешките ресурси, развити сектори в
областта на технологиите, възможности за работа в нововъзникващите
предприятия) и стремежи (търсене на рисков капитал, интернационализация,
амбиции към високи растежи, нови технологии, нови продукти) от физически
лица, който осъществяват разпределението на ресурси чрез създаването и
развитие на нови предприятия – фигура 6 и фигура 7.

нагласи

дейности

стремежи

Фигура 6. Публични, частни и академични заинтересовани страни
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Фигура 7. Еко система на продуктивното предприемачеството (Erkko Autio, Imperial
College Business School, National Systems for Entrepreneurship Implications for Policy
Design [20]).

5. Финансиране на технологиите и стартиращите предприятия
Подпомагането на стартиращите фирми, които ще се превърнат в
движещата сила за бъдещото икономическо развитие е жизненоважно
измерение на иновационната политика, особено на малките и средни
предприятия (МСП). Това важи дори и в развитите икономики като САЩ и
големите такива в ЕС.
Финансирането на стартиращите предприятия се осъществява от различни
институции на различните етапи от развитието им чрез поделяне на
собственост или заем. В началните етапи на развитие повечето основатели
финансират със собствени средства или заеми от приятели и роднини. Рискът
е много голям и той се поема лично от тях. След първоначалните резултати и
разраборване на бизнес план и прототип се търсят малки инвестиции от
бизнес ангели и инкубатори. На следващите етапи се получава финансиране
от рискови капиталисти (VC, Venture Capitalists) и частни фондове. Тези
инвестиции се гарантират обикновено с поделяне на акции от предприятието и
рискът се поделя от акционерите. Възможен източник на финансови средства
са и банките, но те дават заеми при фиксирани условия и срокове.
Рисковите капиталисти предпочитат да подкрепят стартиращи
предприятията със значително въздействие и възможности за възвръщаемост
на капитала и глобална реализация. За да бъде финансирано от рисков
капитал предприятие, то трябва да бъдат изпълнени три важни условия
[13,14]:
1. Бизнес моделът и технологията трябва да предоставят профил на
предприятието с възмжност за голяма възвръщаемост.
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Управлението трябва да има капацитет да развиват своя бизнес,
които за да бъде скалируем/мащабируем и глобален.
Управлението трябва да докаже убедителен план за бъдещето
(излизане на пазарите) и възможност да го изпълнят.

6. Модели за трансфер на технологии
Основните методи за трансфер и комерсиализация на технологиите са
следните:
1. Патенти, ексклузивни или неограничаващи лицензи. Дори когато един
патент е защитен, има голямо разнообразие от начини, по които
центрове за трансфер на технологии (ЦТО) могат да използват
патентована или лицензирана технология, за да се ускори и
оптимизира внедряването на технологичното откритие.
2. Непатентни методи, които включват неформалните взаимодействия
между страните, публикации и създаване на стартиращи фирми.
Трансфер на технологии се осъществява по много различни начини,
включително
спонсорирани
изследвания,
публикации
в
изследователски списания, създаване на стартиращи фирми, и
взаимоотношения (професионални или неформални) между
изобретатели и представители на промишлеността.
3. Лицензиране без възнаграждения. Основното съображение за
лицензиране на патент е сумата от роялти, които ще се получи.
Полезен модел може да е отлагане на възнаграждения на
университета като компенсация за разходите за патентоване, с покъсни количества роялти, които да се разпределят между ученияизобретател, ЦТО и други отдели на университета.
Брадли и колектив твърдят, че използвания линеен модел на трансфера
на технологии (патенти) вече не е достатъчен, за да се отчетат нюансите и
сложността на процеса на трансфер на технологии, което характеризира
продължаващата комерсиализационна дейност на университетите [19].
Недостатъците на традиционния линеен модел на трансфера на технологии
са опростяване на процеса, прекаленото акцентиране върху патенти,
неотчитане на неформални механизми за трансфер на технологии, като
влиянието на организационната култура, системите за възнаграждение и
университетските рамки на модела. Като алтернативни методи на трансфера
на технологии, които по-добре да отчитат развитието на университета към
предприемаческа и динамична институция са описаните непатентни методи.
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7. Примери за добри практики при комерсиалоизация на научните
изследвания.
Като примери за добри практики от жизнения цикъл при комерсиализация
на научните изследвания ще разгледаме опита на водещи институции в
развитите държави:
1. Националната научна фондация на САЩ (NSF) е създала
програмата I-Corps (http://www.nsf.gov/news/special_reports/i-corps/),
като една от най-характерните правителствени програми, насочени
конкретно за комерсиализация на технологиите за малки и средни
предприятия, включително стартиращи компании [16]. Тя е набор от
дейности и конкретни програми, които подготвят специалисти и
инженери, за да разшири фокуса си извън лабораториите, за да
подпомогне финансиранине от основните изследователски проекти.
Комбинирането на опит и насоки от утвърдени предприемачи с
целенасочена учебна програма, чрез публично-частно партньорство се
учат стипендиантите да идентифицират ценните възможности на
продукта или услугата, които могат да се доведат от академичните
изследвания до реализация. Програмата се състои от екипи от
академични изследователи и преподаватели, студенти предприемачи и
бизнес ментори, които участват в учебния план на I-Corps и
катализират и други предприемачески възможности, които са
натрупани в областта на фундаменталните изследвания.
за технологична комерсиализация на
2. Програмата
Университета в Тексас, Остин, която се предлага от Global
Commercialization Group (GCG) at the IC2 Institute, a think tank at the
University of Texas at Austin, (http://ic2.utexas.edu/. Институтът IC² е
основана през 1977 г. с цел технологичните иновации да катализират
регионално икономическо развитие чрез активното сътрудничество
между университета, правителството и частния сектор [9]. Той е
изследвал в теорията и приложил на практика възможностите на
предприемаческите предприятия да създават богатство за обществото
и има основна роля в растежа на Остин като иновационен и
технологичен център и в развитието на икономиките, основани на
знанието в над 30 страни. Важният извод от програмата е, основният
фактор за успех е обучението на предприемачите. Ключови програми
включват:
технологичен
инкубатор,
група
за
глобална
комерсиализация, бюро за бизнес изследвания, както и екип за
изследвания и публикации – фигура 8.
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Фигура 8. Публични, частни и академични заинтересовани страни

3. KTRS система (Kibo Technology Rating System) в Корея,
разработена от KOTEC (Корейска технологична финансова
корпорация), която подпомага избора на иновативни МСП и
стартиращи
ащи фирми и гарантиране на програма за заеми – фигура 9.
Системата за оценка на комерсиализация на технологията се фокусира
върху потенциала на технологията и реализуемостта й. Тя включва 34
критерия, групирани в четири модула за оценка – компетенции в
областта
астта на управлението, технически възможности, пазарни и бизнес
възвръщаемост.

Фигура 9. Роля на KTRS в подкрепа на целия жизнен цикъл на технологиите
комерсиализация на малките и средни предприятия [15]
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4. Изследователския център IVC на Израел хай-тек индустрията
(http://www.ivc-online.com/). IVC е стартираща компания, прерастнала в
център за бизнес анализ и изследване на рисков капитал и фондове за
дялово участие, предприемачи, високотехнологични компании и
доставчици на услуги. IVC е специализирана в осигуряване на
надеждната информация, за да улеснят бизнес целите на еко
системата. IVC подпомага стартиране на фирми чрез предоставяне на
информация за рисков капитал, частен капитал и инвестиционно
финансиране в специфични сектори на индустрията, което позволява
на стартиращи компании да бъдат в крак с най-новите тенденции в
инвестициите и привличане на капитали. Фирмата осигурява онлайн
пространство за свързване на инвеститори и стартиращи компании,
като инвеститорите се възползват от възможността да търсят
жизнеспособни алтернативи и нови сделки. Доставчиците на услуги се
възползват от лесен и пряк достъп до много израелски
високотехнологични компании и талантливи кадри, отличен ресурс за
потенциални партньорства и потенциални клиенти. IVC-онлайн база
данни включва подробни обяви за хиляди израелски
високотехнологични компании, рисков капитал и фондове за дялово
участие, ангели, инвестиционни дружества, технологични инкубатори,
доставчици на услуги, предприемачи и ключови ръководители. Базата
данни предлага навременни новини и съобщения, съобщения за
пресата и проучвания. IVC екипът включва екип от квалифицирани и
опитни анализатори, изследователи и отдел за професионални
продажби и маркетинг, подкрепени от екип за управление на експерт.

8. Стратегия за комерсиализиране на научните изследвания
В резултат на направените проучвания и анализи е предложен начален
вариант на стратегия за комерсиализиране на научните изследвания –
фигура 10.

Фигура 10. Стратегическа карта за комерсиализиране на научните изследвания
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Тя е разработена чрез използване на метода за балансирани карти с
показатели и включва следните цели, групирани по направления [12].
1.

2.

3.
4.

Обучение и развитие
a. Човешки капитал
i. Капацитет на Университети и научни институти
ii. Компетенции на научните кадри
b. Информационен капитал
i. Мотивация или знания за нуждите на пазара
ii. Културата и знания за интелектуалната собственост;
c. Организационнен капитал
i. Бюрократични процедури и структури
ii. Стратегически и нормативни закони и документи
Комерсиализационни процеси
a. Търсене
i. Вътрешни ресурси
ii. Външни ресурси
b. Научно изследване
i. Технологични иновации
ii. Иновация на бизнес модел
c. Стратегии
i. Взаимодействие
между
научно-изследователските
центрове
ii. spin-offs
iii. start-ups
Клиенти
a. Взаимно доверие между индустрията и научните институции
b. Културни различия между индустрията и научните институции
Финансови
a. Публично финансиране
i. Национални програми
ii. ЕК програми
b. Частни инвестиции в научните изследвания
i. Собствени средства
ii. Бизнес ангели
iii. Инвеститори
iv. Кредити

Насоки за дизайн и изпълнение на стратегията :
1. Прилагане на системен подход при проектирането на нови мерки и
метрики. Да не се фокусира върху отделни системни слабости или
изолирани мерки.
2. Фокусиране към насърчаване на по-добри представители на пазара и
пазарните условия, не към конюнктурните участници на пазара.
3. Прилагане на критерии за успешна оценка при финансиране.
4. Отчита, че винаги са необходими финансови средста, но човешките и
образователни решения като бизнес консултиране, менторинг,
обучение и друга подкрепа често са по-важни.

38

IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

9. Заключение
Използването на възможностите за комерсиализация на технологиите
може да доведе до адаптирането и разпространението на университетските
иновации за ползване от цялото общество. Университетите и у нас се
ограничават предимно в дейности по трансфер на знания и по-рядко в
трансфер на технологии, което е тясното разбиране за комерсиализация и не
отчита възможностите и критериите за оценяване, като например разработени
стратегиите за трансфер на иновации, брой на стартиращи или спин-оф
фирми. Те не развиват достатъчно по-широкия спектър от дейности, които
биха могли да доведат до успешен трансфер на иновациите на процесите и
моделите, създадени в университетите, като например отворено
сътрудничество с всички заинтересовани групи от еко системата,
споразумения за безвъзмездно лицензиране и др.
За да се присъединят към успешния подход за комерсиализиране на
научните открития и иновациите, университетските центрове за трансфер на
технологии и другите звена, трябва да разширят своите бизнес модели и да се
преструктурират в рамките на университетската йерархия, така че да са
съвместими с по-широка визия за трансфер на технологии. Но за да се случи
това има нужда от стратегии и действия на всички нива в предприемаческата
екосистема. За да изпълнят своята нова роля и като активни участници в
регионалното икономическо развитие, от университетите се очаква да
насърчават предприемачеството като цяло и в частност комерсиализацията на
знания и изследвания. Оценките на въздействието на предприемаческите
образователни програми и комерсиализацията на технологиите върху
икономическото развитие са много важни и е необходимо възможно най-скоро
да се направят задълбочени изследвания и предприемат активни действия в
това направление и за България.
Предложената в доклада начална версия за стратегия за комерсиализация
на научните изследвания използва предимства от съществуващи научни
изследвания и опит в страната и може да послужи като основа за промяна на
състоянието в нашата еко система.
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FROM EDUCATION TO TECHNOLOGY COMMERCIALIZATION
Petko Ruskov, Andrey Ruskov
Abstract: Purpose – to present the state of the art of a technology commercialization and the
experience of the authors. Design/methodology/approach – based on a deep literature
review, analysis and syntheses and the long experience in education and mentoring of the
author the big picture of the technology commercialization is described. Practical implications
– the strategy can facilitate stakeholders to formulate and implement a technology
commercialization. Originality/value – the value of the paper is in survey and practical
presentation of the leading theories and practices.
Key words: technology commercialization, BSC strategy
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АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ
НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПЪТИЩА
ЧРЕЗ АСПЕКТИ В МНОГОМЕРНИ ПРОСТРАНСТВА
Георги Пашев, Георги Тотков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
{georgepashev, totkov}@uni-plovdiv.bg
Резюме: Работата представя система за адаптивно генериране на персонализиран
учебен курс чрез избор на учебни материали, най-подходящи за постигане на
конкретни цели, зададени абстрактно чрез функции/предикати. Предлага се
алгоритъм за генериране на персонализирани учебни пътища, използващ
функционалности от система, емулираща функционалности от многомерна СУБД.
Ключови думи: адаптивно е-обучение, генериране на е-курс, акумулативен тест,
акумулиране на метаданни, ревизирана таксономия на Блум

1. Въведение
В контекста на е-обучението, равнището на персонализация е мярка за
качество и ефективност за обучението. Казано по друг начин, учебните
пътища е целесъобразно да се различават един от друг на базата на
поставените учебни цели, познанията, мотивацията и индивидуалните стилове
на учене на обучаваните. На базата на тези персонални характеристики,
обучаван може да „премине“ курса по един или повече учебни пътища. Ако е
персонализирано, учебното съдържание е по-подходящо и разбираемо за
обучавания в контекста на неговите лични цели и постижения [15, 5, 16, 14].
Подробен обзор по въпросите за персонализация и адаптация на процеси
за е-обучение и за разработването на инструменти за създаване на учебни
обекти (УО) – елемент на учебните пътища, е представен в [14, 15]. Ще
отбележим, че поддръжката на различни аспекти на персонализацията и
адаптацията на съответните инструменти не е на желаното равнище на
абстракция – много често зависи от конкретния начин, по който се предполага,
че УО ще се се комбинират, за построяване на учебен път (УП) за
„преминаване“ през е-курс, или за постигане на учебните цели. Подборът на
УО за включване в УП обикновено почива на прекалено опростени принципи,
не е съобразен с необходимостта от моделиране или следване на по-сложни
стратегии за обучение.
В системи като AHA! [5] и ELM-ART [16] подборът на поредния УО за
включване в УП, става стъпка по стъпка, чрез т. нар. „анотация на връзки“ [4].
В [2, 10], например, поредицата УО се дефинират статично. В други системи,
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като Lecomps [13] например, се използва по-сложна техника –абстрактна
машина, използваща ограничителна логика за създаване на курс и поредица.

2. Използван подход
Модел на заявка за обучение е наредената 5-орка:
    ,  , , ,
, където:
а  : име на курса;

б)     :   ,   1, , ,    е множеството от учебни цели
на курса (    ,   е учебна цел с име  и множество от функции,

   ,   1, , ,
нея;

 ! ,  :

" х $ %. . . % '

( ); )  +, свързани с

в   - : .  1, /: ., /  
е множеството от преподаватели,
 -  1234 , 34 , 5674 8е преподавател в курса с име 234 , системен
идентификатор 34  9 -  ( Т4 : Т- ( ;; ;  ; 5674 : 5674  56 );

г)
 < = : >  1, ?; >, ?  @ е множеството от обучавани в курса ,
където
=  ABC , BC , 2BC , BC , 56BC  е обучаван в курса с идентификатор ABC : = (
D; D   , факултетен номер BC , име 2BC , системен идентификатор BC ;
56BC  56
д)
  E : F  1, G; F, G:   е множеството на групи обучавани

A
идентификатор
ABHE : E ( I; I   ;
BHE , 2BHE , BHE  с
E
име 2BHE и BHE J .

e) 56  <56 3 : K   @ и 56 3 е атрибут с произволно име и стойност.
LMFN: 56O ( ; : GK?LP е име на атрибут. Изпълнено е условието за
уникалност на имената, а именно за Q., : LMFN564  R LMFN56S ,
.,  ; . R .
Моделът на провеждано персонализирано е-обучение под формата на
работни потоци от УО за всеки обучаван от гледна точка на преподавателя е
резултат на заявка за постигане на списък от определени учебни цели. Освен
това, при осъществяването на е-обучение, в рамките на формирания работен
поток, на преподавателя би трябвало да се предоставят възможности за
преглед и редакция на вече зададени цели, вкл. и за формиране на нови. При
редактиране на конкретна учебна цел възможностите са – добавяне, промяна,
или премахване на функция от множеството функции/предикати,
съпровождащо целта. Съпровождащото множество задава целта като точка в
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n-мерно пространство, в което координатните оси съответстват на
функциите/предикатите.
С цел постигане по-голяма универсалност при моделирането и в
последствие проектирането и създаването на адаптивен софтуер, в текущата
работа се създава модел на аспект в многомерно пространство. Това
позволява различни УО, представени като точки в многомерни пространства,
да бъдат разглеждани в контекста на различни многомерни пространства при
различни функции за разстояния в тях, различни измерения в тях.

Модел на аспект в многомерно пространство
TU е функция за разстояние в пространството за аспект

TU : VUWX х VUWY ( M" ; M"  +; %" R %$ ; %" , %$  1, Z VU Z; %" , %$  ;

VU е множество от точки в аспект;

VU  VU[ : L  1, K; L, K  ;

T\] е множество от измерения, като 9^  T\] ; T\]  <9^ : _  1, δ; _, δ 
@;
aU е стойност на точка в измерение, като:
aU : VU %9- ( b; ρ  +;
  1, K; .  1, d;
Модел на аспект в многомерно пространство
e  AU , 2U , TU , VU , T\] , aU , където:
а) AU : e ( f; f   е идентификатор на аспект;
б) 2U : е име на аспект ;

е

6-ката

Модел на обучаван в курс
Модел на обучаван \ в курс е наредената тройка g  
където:
а) \ J е текущия обучаван;

\ , e\ , V\

б) e\  eh : i  1, j, i, π   са аспектите, в които се разглежда

в) V\ е функция за обучаван в аспект, V\ :

\х

e\l ( m; m  VUn .

\;

Модел на учебни материали и дейности
Преподавател може по всяко време да регистрира в множество от курсове
УО. Ако желае, може да въведе и метаданни за тях. По този начин тази учебна
единица може да започне да се включва в УП, предлагани на обучаваните,
стига метаданните да се съгласуват с учебните цели, зададени от
преподавателя. В по-обща ситуация обаче, в заявка за провеждане на
обучение преподавателят може да включи учебната единица, без тя да е
съпроводена от „свои“ метаданни. В този случай е необходимо да е
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интегриран специфичен механизъм за автоматизирано генериране на
необходимите метаданни.
Примерни функции/предикати за описание на учебни цели в курса, както и
за метаданни на учебни единици са дадени в табл. 1.
Предикат
Кратко описание
Predecessor
Понятие 1. се изучава преди понятие 2.
(понятие1,понятие2)
Init_concept
Обучението започва с изучване на Понятие 1.
понятие(Понятие1)
Seen(понятие, слой, Функция, указваща, че обучаваният трябва да
ресурсна функция) = е видял учебен материал/комбинация от
стойност
на учебни
материали,
описващ/и
така
ресурсна функция
зададената цел
Learned
(понятие, Функция, указваща, че обучаваният трябва да
слой,
ресурсна е
научил
действително
учебен
функция) = стойност материал/комбинация от учебни материали,
на
ресурсна описващ/и така зададената цел
функция)
Resource(Материал)
Предикат, задаващ задължително включване
на учебен материал в УП
Author(Автор)
Предикат, задаващ задължително включване
на учебни материали от определен автор
Таблица 1. Примерни предикати

При включване на учебен обект в заявка за обучение, същият получава
предимство за включване в УП с цел, предоставяне и изучаване от обучавани,
със следващо генериране на специален УО от т. нар. „акумулативен тестов
тип“ [6]. Акумулативният УО по същество е задание за анотация от обучавани
на предявен УО от гледна точка на неговото учебно съдържание, и по
същество предоставят на обучаваните ролята на експерти в ИПО, които имат
за задача определяне на необходимите метаданни за УО. На базата на
въведените (по специален въпросник) екземпляри от метаданни,
преподавателят (или експерт в ИПО) може не само автоматизирано да
определи експертния набот от метаданни, но и да оцени степента на
познаване на същността на УО от обучаваните.
Модел на информационна единица = е двойка=   2= , o= , където
2= е името на информационната единица, а o= е крайно множество от тройки
o=   , ep , qp
със C – понятие в Изучавана предметна област ИПО,

ep  e – аспект за понятието , и qp : %ep (
функция [14].

" % $ %. . . % '

– ресурсна
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Работни потоци на обучаван в курс
Формирането на работния поток от учебни дейности на обучаван е
представен на фиг. 1. В началото обучаваният има възможност да избере
някой от адаптивните е-курсове, предназначени за него. При избор на текущ екурс се визуализират1 списъците от постигнати и непостигнати (все още)
учебни цели, както и на учебните единици от УП, по които е „работил“
обучаваният – с възможност за повторен достъп или доработка. Обучаваният
може и да избере нова учебна цел за постигане. Целите са подредени според
„близост“ до текущото състояние на обучавания, представено с точка в
многомерното пространство.
Преглед на
курсове
Списък курсове

Преглед
изпълнени
цели в курса

Преглед
неизпълнени
цели в курса
Обучаван
Преглед
преминали
учебни
дейности

Непостигнати
Цели в курс

Обучаван

Преминали учебни дейности

Определяне
най-близка
цел

Генериране
персонализир
ан път
Най-близка цел

Зареждане
определена
учебна
дейност

Постигнати
Цели в курс

Списък УД

STUDENT_HAS_SEEN_EDU_UNIT

Фигура 1. Работен поток на обучаван

В този смисъл, първата цел в списъка с непостигнати учебни цели е найлесна за постигане. Обучаваният, обаче, може да избере и по-далечна цел
като следствие от неговата мотивация за по-бързо, и в по-напрегнат режим на
учене, постигане на „по-висока“ цел. При избор на конкретна цел, се
1 Представянето на архитектурата, функционалните спецификации и прототипа на система,
реализираща разработените модели ще бъде дадено на друго място.
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преминава към генериране на персонализиран учебен път за обучавания
(съответният алгоритъм, в термините на многомерното пространство е
скициран на фиг. 3.). Генерираният персонализиран учебен път представлява
списък от нови учебни обекти, които обучаваният трябва да „премине“
успешно, за да постигне учебната цел.
Всяка една от учебните обекти в УП може да е съпроводена (или не) с
достатъчно изчерпателни метаданни, които определят местоположението й в
Пространството. Ако учебната единица е наскоро добавена се предполага, че
акумулираните метаданни, вероятно, все още не са адекватни на нейното
съдържание.
За определяне на условието за достатъчност на наличните метаданни се
използва метрика: брой проведени генериращи акумулативни тестове за
съответната учебна единица. При сравнително малък брой, на обучаваният се
предлага автоматично генериран акумулативен тест. След като
обучаваният изпълни теста, се изпраща сигнал към преподавател, че е
предложено ново решение, което трябва да бъде проверено и оценено. При
оценяване от преподавателя на отговор като правилен, той автоматично
формира функция/предикат (и метаданни), с която съответната учебна
единица ще продължи да участва в е-обучението и при автоматичното
генериране на учебни пътища.
Важен въпрос при адаптивните системи, които генерират учебни пътища
е – с какви тестове да се оценяват знанията на обучаваните. Първоначално
тези тестове не присъстват в описанието на курса, ако той се описва
абстрактно – с учебни цели за постигане.
STUDENT_HAS_SEEN_EDU_UNIT

Съобщение до преподаватели в курс
Извличане на
необходимит
е метаданни

Учебна дейност

Обучаван

NEW_SOLUTION_FROM_STUDENT
Списък метаданни

Достатъчно
Метаданни
?

yes

no

Генерирай и
покажи
статичен тест
за оценяване
Генерирай и
покажи
акумулативен
тест за
събиране на
метаданни

Отговор на тест

Фигура 2. Подпроцес „Автоматизирано генериране на метаданни“
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В тази посока е предложена методика и система за реализация на
подпроцес „автоматизирано генериране на метаданни“ (фиг. 2.), която
интегрира специфична двумерна рамка по разширената таксономия на Блум
(РТБ) [3] (наричана по-нататък „Рамката“). На всяка метаданна по тази
методика отговаря еднозначно определена клетка в Рамката, с конкретен тип
отворен въпрос. При вече известна стойност на предикат, оценена като вярна
от преподавател, се знае и верният/те отговор/и на въпроса. Следователно, от
наличните метаданни за учебна единица може да се генерира тест, с който да
се проверят знанията/уменията на обучавания на различни равнища по
таксономията на Блум (Запаметяване, Разбиране, Приложение, Анализ и т.н.).
Тази особеност се използва от адаптивната система, която (при условие, че
има достатъчно метаданни за тази учебна единица) стартира модул за
генериране на акумулативни тестови единици [6] на различни равнища по РТБ,
който генерира подходящ тест по наличните метаданни.
Понеже верните отговори са на разположение, оценката може веднага да
се генерира. При преподавателска реакция и получена окончателна оценка,
текущото състояние на обучавания се актуализира като позиция в
Пространството.

Генериране на пресонализирани учебни пътища
studPoint = RVec(SO); {Локализиране на
студентска точка в Многомерно пространство (МП) }
/*Проверка за съществуване на максимален
радиус на достижимост.*/
maxReachRadius=((a=V_L
(studPoint,[(maxReach,[SO])]))===null)
?MAX_RADIUS_VAL:a;
/*Списък от непостигнати Цели на курса (CGs)
за обучавания, подредени по близост спрямо него;*/
uncompCGs=orderTo(studPoint,searchGE(studPoint,
maxReachRadius, “isCourseGoal = 1 AND
CompletedBY(”+SO.ID+”) <> 1”))
/*Ако няма CGs, достижими от обучавания,
eLP_GA прекъсва;*/
if(incompCGs.length===0) exit(“No course goals
available right now.”);
/*Избор на първия от достижимите CGs като
текуща цел.*/
selCG=uncompCGs[0];
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/*Инициализация празен списък от УД*/
retLAs=[];
/*Проверка дали selCG съдържа задължителни
LAs за избор и ако да, попълни retLAs с тях.*/
V_L(selCG,[(obligLA,[:id_CG])]).foreach(function
(dimObject){retLAs.push(getLA(dimObject.val))});
/*Премахни всички obligLA измерения от selCG
в паметта RAM.*/
V_L (selCG,[(obligLA,[:id_CG ])]).
foreach(function(dimObject){dimObject=null});
while(1){
/*Добави/модифицирай измерения и
стойности на измерения за всички retLAs да станат
измерения на studPoint;*/
foreach(curRetLA in
retLAs){V_L(curRetLA).foreach(function(dimObject){
studPoint.addOrUpdate(dimObject)})}
/*Избор на всички УД в potentialLAs в
радиуса на достижимост maxReachRadius и studPoint
като базова отправна точка, подредени по
разстояние към studPoint. УД трябва да са били
предлагани на обучавания преди <= 3 пъти.*/
potentialLAs=orderTo(studPoint,searchGE(studP
oint, maxReachRadius, “isLA = 1 AND
prevPresentedTo(“+SO.ID+”)<3”));
C: /*Проверка дали studPoint има всички
стойности на измерения по-големи или равни от тези
на selCG, т.e. дали studPoint е постигнала
selCG;*/
if(isGE(studPoint, selCG)){
exit(“successful path
generation”, retLAs);
}
if(potentialLAs.length===0)
exit(“Error: no suitable LAs found”);
curLA = potentialLAs[0];
potentialLAs.shift();
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curLA.push(curLA);
V_L(curLA).foreach(function(dimObject){studPoint.a
ddOrUpdate(dimObject)});
goto C;
}
Фигура 3. Псевдокод на алгоритъм за генериране на персонализирани УП

Заключение
Настоящата работа представя решение в областта на адаптивното еобучение, иновативно в следните гледни точки:
• въвеждане на ново равнище на абстрактност „аспект“, което позволява
учебни обекти, включвани в адаптивно е-обучение да се разглеждат (вкл. за
различни системи от метаданни) от различни гледни точки (аспекти), което
дава възможност за постигане на универсалност на имплементациите;
• поддръжка на абстракция „учебна дейност“, която позволява
специфична имплементация на тестване и оценяване за всеки отделен тип
учебна дейност;
• не е необходимо предварително попълване на метаданни за
ползваните УО – това става част от самия процес на е-обучение (чрез
автоматизирано генериране на акумулативни тестове на базата на двумерна
РТБ и включване в УП на обучаваните);
• генериране на тестове за включване в УП на базата на акумулирани
(или по-рано създадени) метаданни с цел оценяване на обучаваните и др.

Литература
1. Anderson, L., Krathwohl, D. R. (Eds.). A taxonomy for learning, teaching and assessing:
A revision of Bloom’s Taxonomy of educa-tional objectives: Complete edition, New York
Longman, 2001.
2. Baldoni, M., Baroglio, C., Brunkhorst, I., Marengo, E., and Patti, V. “Reasoning-Based
Curriculum Sequencing and Validation: Integration in a Service-Oriented Architecture” In
EC-TEL 2007, LNCS 4753, pp. 426-431.
3. Bloom, B. Taxonomy of Educational Objectives. Published by Allyn and Bacon, Boston,
MA Copyright (c) 1984 by Pearson Education (1956).
4. Brusilowsky, P. "Adaptive Hypermedia” Journal of User Modeling and User-Adapted
Interaction, Vol. 11, 2001.pp. 87-110.
5. De Bra, P., Smits, D., and Stash, N. “Creating and delivering adaptive courses with
AHA!” In EC-TEL 2006, pp. 21-33.
6. Костадинова Хр., Тотков, Г., Благоев, Д. Автоматизирано генериране на метаданни
за Учебни Обекти, Четвърта Национална Конференция Обучението в
Информационното общество“, 26-27 Май 2011, Пловдив,стр. 44-52.

52

IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

7. Kostadinova, Hr., Totkov, G., Indzhov, Hr. Adaptive E-learning System Based on
Accumulative Digital Activities in Revised Bloom’s Taxonomy, CompSysTech'12, 22-23
June 2012, Ruse, Bulgaria, pp. 368-375.
8. Mangan, P. and Sadiq, S. On building workflow models for flexible processes. In
Proceedings of the 13th Australasian database conference - Volume 5 (ADC '02).
Australian Computer Society, Inc., Darlinghurst, Australia, 2002. pp. 103-109.
9. Пашев Г., Тотков Г.; Динамично определяне на персонализирани учебни пътища;
Национална конференция "Обучение и изследвания в Информационното
общество", Пловдив, Май, 2014; Институт по Математика и информатика
БАНАсоциация за развитие на информационното общество, стр. 161-170
10. Sangineto, E., Capuano, N., Gaeta, and M., Micarelli, A. Adaptive course generation
through learning styles representation, Universal Access in the Information Society
(UAIS), Vol. 7(1-2), 2008, pp. 1-23.
11. Shamos, M. I. and Hoey, D. J. "Closest-Point Problems." Proe. 16th Annual Symposium
on Foundations of Computer Science. October, 1975.
12. Shute, V., B. Towle, Adaptive E-learning. Educational Psychologist Volume: 38, Issue: 2,
Publisher: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 10, 2003, pp. 105-114.
13. Sterbini A, and Marco Temperini Adaptive Construction and Delivery of Web-Based
Learning Paths, 39th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, October 18-21
2009, San Antonio, TX, W1C1-6.
14. Totkov G., Somova, E., Sokolova, M. Modelling of e-Learning Processes: an Approach
Used in Plovdiv e-University, Int. Conf. on Computer Systems and Technologies (elearning), Comp-SysTech'04, 17-18 June 2004, Rousse, IV.12.1 – IV.12.6.
15. Тотков и други; Модул PUAdapt, Модерни тенденции в е-обучението, ISBN 978-9548852-46-3; Пловдив, 2014, стр. 162-173
16. Weber G., and Brusilovsky P. Elm-art: An adaptive versatile system for web-based
instruction.” Int. Journal of AI in Education, Vol.12(4), 2001, pp. 351-384.

AUTOMATIZED GENERATION
OF PERSONALIZED LEARNING PATHS
THROUGH ASPECTS IN MULTIDIMENSIONAL SPACES
Abstract: The paper presents a system for adaptive personalized generation of learning
paths in the context of defined learning goals, which are abstractly defined in the course
through functions/predicates. An algorithm for Generation of Personalized e-learning paths is
proposed, which makes use of some functionality of a system, emulating a multidimensional
database system.
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инженерен профил. Моделът е приложен за студенти от област на висше
образование „Технически науки“, степен „бакалавър“ в Русенски университет.
Разработени и операционализирани са дидактически сценарии, на основата на
които се стига до общ модел за Компютърно съпроводено обучение, където
ключово място има обучаващата роля на усвояването на синтаксиса на системи за
компютърна алгебра (CAS).
Key words: education, mathematics, Computer Algebra Systems (CAS)

Въведение
Обучението по Числени методи е немислимо без използване на компютър.
За постигане на качествено съвременно обучение ние въведохме методиката
на компютърно съпроводено обучение по Числени методи, прилагана успешно
вече над петнадесет години в Русенски университет.
През последните години се наблюдава трайна тенденция към намаляване
на аудиторните часове за изучаване на фундаментални математически
дисциплини при запазване съдържанието на изучавания материал. Този
проблем е факт и при обучението по Числени методи на бъдещите инженери в
Русенски университет. Намаленият хорариум по дисциплината наложи
въвеждане на методика на обучение с практическа насоченост, при която
обучението се провежда в компютърна зала с терминали и персонални
компютри и използване на MATLAB и SPSS.
Съдържанието на учебната дисциплина включва числено решаване на
системи линейни уравнения, нелинейни системи, апроксимиране на функции,
числено интегриране, диференциални уравнения и системи. Обучението има
за цел, чрез усвояване на изучавания материал, студентите да придобият
компетенции и практически умения за самостоятелно решаване на
практически задачи.
При обучението по Числени методи се използват учебно пособие [1] и webбазиран курс [2] по дисциплината, включващ лекции, упражнения, тестове,
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задачи, видео-уроци и други, чрез които се подпомага усвояването на
материала от студентите в извънаудиторната им работа. За проверка на
знанията на студентите са разработени тестови въпроси, публикувани в webбазирания курс [2] по дисциплината с ключ към верните отговори.

1. Дидактически сценарии
В този раздел е направен анализ на учебното съдържание и методиката на
преподаване на числени методи, посочени са трудностите, с които се
сблъскват студенти и преподаватели в процеса на обучение, анализират се
причините и подходите за тяхното овладяване [4].
Предложени са дидактически сценарии на обучение и самоподготовка в
ИТ среда. Разглеждат се основните числени методи с приложение в
инженерната практика: решаване на системи линейни алгебрични уравнения,
числено решаване на нелинейни уравнения и системи, метод на най-малките
квадрати за апроксимиране на таблично зададена функция, числено
интегриране, числено решаване на обикновени диференциални уравнения и
системи, статистика. За добро усвояване на материала от студентите, към
електронния курс са подготвени серия видео-уроци с времетраене над 5 часа.
1.1. Въведение в програмната среда
Това е въвеждаща тема, в която се прави кратък обзор на системите за
математически изчисления и в частност – MATLAB. С множество примери,
студентите, контролирани от преподавателя, се запознават пред монитора с
основните обекти и операции в MATLAB, вградените математически функции,
запис на числата, оператор за присвояване, преобразуване на ъгли от градуси
в радиани, едномерни масиви и операции с тях, матрици и операции с
матрици, различни видове графики и анимация. Всички примери се въвеждат
самостоятелно от всеки студент, който има индивидуално работно място.
Темата е въвеждаща, но затова пък много важна за бъдещата работа на
студентите през семестъра. Основните трудности тук идват от първата среща
с новата система, непознатия интерфейс и работата в директен режим, чрез
въвеждане на команди в командния ред. Тези трудности се преодоляват
неусетно през семестъра.
1.2. Системи линейни алгебрични уравнения (СЛАУ)
Темата започва с кратък обзор на теорията за СЛАУ - матричен запис,
видове, теорема за съществуване и единственост на решението. Подробно се
разглеждат точните методи за решаване на системи линейни алгебрични
уравнения. Решава се моделна задача с три неизвестни с MATLAB, като се
набляга на етапите на решаване, а именно: преминаване от матричен запис
на системата към линеен запис, проверка на теоремата за съществуване и
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единственост на решение чрез сравняване ранговете на основната и
разширената матрица, решаване по три различни метода – метод на Крамер,
метод за решаване с обратна матрица и метод на Гаус.
Някои студенти имат затруднения, свързани с това, че при изучаване на
СЛАУ по Математика – 1 не са обучени да записват системата в матричен
вид, а са преобразували директно разширената матрица на системата. Част от
студентите имат затруднения и при преминаване от матричен към линеен
запис. За преодоляване на тези трудности, след решаване на моделната
задача, студентите решават самостоятелно, при непрекъснат контрол и
помощ от страна на преподавателя, още няколко СЛАУ с различни методи,
като се разглеждат случаи на липсващи или разместени неизвестни, повече
от три неизвестни, липса на решение. За по-добро усвояване на материала се
препоръчва на студентите винаги да записват на лист матрицата от
коефициенти пред неизвестните и стълба на свободните коефициенти, като
на мястото на липсващите коефициенти въвеждат нули. В процеса на работа
непрекъснато се подчертава важността на проверката за равенство на
ранговете на основната и разширената матрица и сравняването им с броя на
неизвестните, което дава отговор на въпроса за съществуване и единственост
на решението.
Решаването на примерите става по два начина: директно от командния
ред на системата MATLAB и чрез използване на графичен интерфейс (GUI),
създаден от автора за нуждите на обучението (фиг.1). Чрез използване на
графичния интерфейс се изследват самостоятелно задачи с безброй много
решения и такива без решение.
Наблюденията на автора показват, че директният режим на работа е пополезен за студентите от използването на графичния интерфейс, тъй като по
този начин студентите по-добре овладяват синтаксиса на MATLAB и се
научават самостоятелно да изследват и да откриват решението.
Във втората част от темата се разглежда фундаменталната идея за
итерационен метод и конкретно итерационни методи за решаване на СЛАУ.
Въвежда се понятието сходящ итерационен процес като граница на редицата
от получените приближения за решението на системата. Чрез дадената
решена моделна задача се прилагат стъпка по стъпка етапите на решаване
на СЛАУ по метода на Якоби: преобразуване на системата във вид, удобен за
итерации, задаване на начално приближение и точност на изчисление,
намиране на ново приближение и проверка на условието за край на
итерационния процес. Тази проверка използва елегантно необходимо и
достатъчно условие за сходимост на итерационния процес за съвместима
система: след преобразуване на системата r%  s във вид, удобен за
итерации x  Tx v C, се проверява дали спектралният радиус на матрицата
е по-малък от единица.
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Фиг. 1: Графичен интерфейс по темата „Системи линейни алгебрични уравнения“

В края на упражнението се решават самостоятелно задачи с итерационен
метод, като за мотивираните студенти е предвиден допълнителен материал програмиране в MATLAB на Метода на Гаус – Зайдел и сравняване на
скоростта на сходимост на методите на Якоби и Гаус – Зайдел.
С мотивираните студенти се провеждат допълнителни занятия по тази
тема в рамките на подготовката за олимпиада по Компютърна математика
като се използва символния пакет Symbolic Math Toolbox на MATLAB
(MuPAD), разглеждат се задачи с параметър, системи с безброй много
решения, приложения в геометрията и други [6].
1.3. Нелинейни уравнения (НУ) и системи (СНУ)
В началото на упражнението се разглеждат двата основни етапа при
търсене на числено решение на нелинейно уравнение fx  0 – изолиране и
уточняване на корените. Подчертава се важността на графичното
изобразяване на функцията fx и намиране на пресечните
точки с
абсцисната ос, което дава информация за наличието на реални корени на
уравнението и техните приблизителни стойности. Разглежда се моделен
пример, върху който се коментира и синтаксиса на командите за изолиране и
намиране на реалните корени на НУ. Подробно се разглеждат няколко
класически методи за уточняване на изолиран в интервал корен на НУ: методи
на разполовяването, секущите, допирателните и др. Отделно се разглежда
случай на алгебрични уравнения и решаването им с командата roots.
Упражнението се състои от две части – решаване на трансцендентни и
алгебрични уравнения. И в двата случая решаването на нелинейно уравнение
започва с прехвърляне на всички изрази в лявата страна на уравнението.
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Получената функция в лявата страна на уравнението fx  0 се дефинира
в MATLAB. За това могат да се използват няколко подхода: да се дефинира
функцията във файл-функция, да се зададе като анонимна функция или да се
зададе директно при решаване на уравнението. Наблюденията на автора
показват, че най-подходящо за студентите е тя да се дефинира като анонимна
функция в командния ред. Писането на файл удължава времето за
въвеждане и крие риск за грешки.
Затрудненията на студентите по тази тема са много: преобразуване на
уравнението във вида fx  0; въвеждане само на функцията fx, без
знака „равно“; кодиране на функция на езика на MATLAB в линеен вид (ASCII
код) чрез дефиниране на анонимна функция; неразбиране на смисъла и
действието на оператора за присвояване; затруднения при определяне на
множеството от допустими стойности на функцията fx и задаване на
интервал при графичното
изобразяване; трудности при определяне на
степента и коефициентите на полином. За добро усвояване на материала се
решават контролирано множество примери на алгебрични и трансцендентни
уравнения и се препоръчва задълбочена самостоятелна работа с използване
на видео-упражненията, публикувани on-line.

Фиг. 2: Решаване на система нелинейни уравнения

Важен момент в обучението по тази тема е практическата работа на
студентите по кодиране на различни функции с цел да се научат правилно да
използват вградените функции и да усвоят технологията на писане на
математически формули в линеен вид. Акцент се поставя и на въпроса за
правилно определяне на допустимите стойности на променливата и коректно
задаване на интервал, в който да се визуализира графиката на функцията.
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Намирането на решенията на алгебрични уравнения също е свързано с
немалко трудности. Голяма част от студентите не са усвоили основни
математически понятия и теореми, не разбират добре понятията „степен“,
„коефициент“, „индекс“, „полином“. За преодоляване на тези трудности в
началото алгебричните уравнения се разписват подробно, като се обръща
внимание на липсващите степени, след което се пристъпва към въвеждане на
коефициентите на полинома в едномерен масив в низходящ ред - от найвисоката към най-ниската степен. Например, уравнението x z { x $  4 първо
се записва във вида 1. x z { 1. x $ v 0. x { 4  0. Обръща се специално
внимание на факта, че броят на корените на полином в множеството на
комплексните числа е толкова, колкото е степента на полинома. Голяма част
от студентите пристъпват към решаване на алгебрични системи чрез
командата fzero вместо roots. Затова се демонстрира до какво води
прилагането на всяка от двете процедури и се подчертава факта, че
командата fzero намира само реалните корени на НУ, докато чрез roots
се намират комплексните корени.
След добро усвояване на методите за решаване с MATLAB на нелинейни
уравнения, се пристъпва към решаване на системи нелинейни уравнения с
две или три неизвестни. За целта е необходимо системата да бъде приведена
във векторна форма fx  0 и да се кодира векторната функция fx като
анонимна функция. При това е важно векторът на неизвестните да се задава
като матрица–стълб. Голяма част от студентите се справят добре със
задачите за упражнение, решавани контролирано в часа, но част от тях
допускат често технически грешки, свързани със синтаксиса на езика и
използването на множество малки и средни скоби. На студентите, които
успешно решат всички задачи с две и три неизвестни се задават
допълнителни задачи с повече неизвестни.
За нагледност при изследване на системите НУ (фиг. 2) в случай на две
неизвестни, се изобразяват графиките на функциите – леви страни на
системата и се търсят пресечните им точки. Така се определят визуално и
координатите на началните точки, които се задават на по-късен етап в
командата fsolve. Графичното изобразяване се извършва чрез ezplot,
която има лек синтаксис и се усвоява бързо от студентите. В случай на три
неизвестни се задават в условието координатите на началната точка, без да
се изобразява графика.
1.4. Метод на най-малките квадрати
Темата е изключително важна за бъдещите инженери поради факта, че в
инженерната практика често се налага да се апроксимира таблично зададена
функция с полином и нелинейни функции, зависещи от два и три параметъра.
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Първо се разглежда теоретичната постановка на задачата и синтаксиса на
командите в MATLAB, след което се пристъпва към приближаване на таблично
зададена функция с полином от първа и втора степен, като се сравняват
грешките на апроксимация. За целта се разглежда моделен пример. Втората
част от упражнението е посветена на по-общата задача: приближаване на
таблично зададена функция с нелинейна функция, зависеща от няколко
параметъра и дефинирана от потребителя като анонимна функция. За целта
се използва командата lsqcurvefit на MATLAB.
Решава се моделна задача като за апроксимираща функция се използва
експоненциална функция, зависеща от два параметъра. Важен момент в
процеса на обучение е осъзнаването на основната цел при апроксимирането:
получаване на възможно най-малка грешка на апроксимация. За целта, в края
на упражнението, на студентите се задава изследователска самостоятелна
работа, която се провежда под контрола на обучаващия. Задачата е да се
апроксимира таблично зададена функция с четири функции - линейна,
логаритмична, експоненциална и степенна, от които да се избере найподходящата, т.е. тази, за която грешката е възможно най-малка.
1.5. Числено интегриране
Разглеждат се числените методи за решаване на интеграли, като се
набляга на практическото приложение на разглежданата тема. В началото на
упражнението се припомня дефиницията и геометричния смисъл на
определен интеграл, задава се подробно синтаксиса на командите за
решаване на различни типове интеграли, достъпни от командния ред на
MATLAB, като се набляга на важността на правилното изписване на
подинтегралната функция на езика на MATLAB чрез използване на
поелементните операции умножение, деление и степенуване. Решават се
подробно две моделни задачи, разликата между които е в начина на
въвеждане на подинтегралната функция – като низ и като „анонимна“ функция.
Тъй като студентите вече са усвоили добре работата със системата,
трудностите, с които се сблъскват, са предимно от технически характер - при
въвеждане на подинтегралната функция в линеен вид и нуждата от
използване на поелементните операции .* , ./ и .^ . Темата е благодатна и с
разнообразието от задачи по отношение на вида на интеграла и вида на
подинтегралната функция. Съответното видео-упражнение включва
приложение на интеграли за намиране лице на равнинна фигура, дължина на
линия, зададена параметрично; решаване на интеграли, зависещи от
параметър, несобствени, двойни, тройни
интеграли, интеграли в
комплексната област и други. Подчертава се, че, тъй като решаването на
интеграли е числено, не е проблем да бъдат решени и такива, които са
нерешими в елементарни функции. Студентите, които не успяват в часа да
разберат добре решенията на всички задачи или
са пропуснали
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упражнението, могат да прегледат отново видео-урока по темата
http://youtu.be/acZYF2ZCFBE и след това да направят справка как се решават
задачите за упражнение http://youtu.be/z0zgsvX9iCY
1.6. Диференциални уравнения и системи
Темата се изгражда на основата на приложни задачи от различни области
на знанието – физика, екология и др. В началото на упражнението се
разглеждат подробно числените методи за решаване на задачата на Коши –
методи на Ойлер, Рунге-Кута, адаптивни алгоритми, както и съответните
MATLAB процедури за намиране на решението. Обсъжда се с пример как
система диференциални уравнения (ДУ) от втори ред може да се сведе с
подходящо полагане до система от първи ред (канонизиране). Разглежданите
задачи са практически и са степенувани по трудност. В първата задача
функцията зависи само от времето и параметри, зададено е точно решение,
като се изисква намиране на численото решение, сравняване на точното и
приближеното решение и изобразяване на грешката. Във втората задача
дясната страна на уравнението зависи от независимата променлива и от
търсената функция; третата задача е система от две диференциални
уравнения от първи ред, а в четвъртата задача диференциалното уравнение е
от втори ред и е необходимо да се направи подходящо полагане, за да се
сведе до система диференциални уравнения от първи ред.

2. Архитектура на общия модел
Приведените дидактически сценарии в раздел 1 реализират нашия общ
модел за обучение и оценка на постиженията по отделните модули от
програмата, фиг. 3. Ключовите нововъведения са в преноса на технически
трудоемките и рутинни дейности в CAS-среда. Самостоятелната аудиторна
работа се допълва чрез самоподготовка с прилагане на облачни технологии.
Постигнатият по този начин синергичен ефект се оценява с адекватен
статистически инструментариум [3]. Моделът е приложен за студенти от
област на висше образование „Технически науки“, степен „бакалавър“ в
Русенски университет.
Разработена е диагностична процедура за проверка на знанията и
уменията на студентите. Резултатите от обучението са документирани и са
извършени експерименти в периода 2010-2014 години. Чрез статистически
анализ е доказана по-висока ефективност на новата методика спрямо
традиционната методика на преподаване [3].
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Фиг. 3: Архитектура на модел за обучение и самоподготовка в ИТ среда

Очакваните резултати от обучението по раздела „Числени методи“ са
свързани с уменията на студентите да прилагат на практика своите знания,
като използват команди и процедури от функционалния интерфейс на
компютърната система MATLAB за: решаване на системи линейни алгебрични
уравнения с точни и итерационни методи; нелинейни уравнения и системи;
апроксимиране на таблично зададени функции по метода на най-малките
квадрати; числено решаване на интеграли и приложения, числено решаване
на диференциални уравнения от първи и втори ред.
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Заключение
Разработеният дидактически модел на компютърно съпроводено обучение
по Висша математика по раздела „Числени методи“ е приложен за студенти от
област на висше образование „Технически науки“, степен „бакалавър“ в
Русенски университет. Извършен е многостранен анализ [3] на резултатите от
обучението и е доказана по-висока ефективност на приложената
експериментална методика спрямо традиционния подход на обучение.
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A DIDACTIC MODEL OF COMPUTER SUPPORTED EDUCATION IN HIGHER
MATHEMATICS
Stefka Karakoleva
Abstract: The objective of the study is the mathematics and IT competence of the students in
engineering profiles. The subject of the study is the incorporation of CAS and cloud
technologies in training university students aimed to avoid the heavy routine calculations.
This approach allows to put the stress on the qualitative aspects of mathematics applications.
The new educational paradigm stated is that mathematics education should be oriented to
the application of CAS in solving problems. The crucial point is the elaboration of the CAS –
syntax knowledge and the ability to interpret the outcomes of CAS based solutions. A didactic
model of computer-supported education is designed. The model was approbated in several
didactic scenarios in „Numerical Methods“ for the courses „Higher Mathematics 3“ and
„Applied Mathematics“, using web-based teaching materials for training and test control.
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ЗА ПОНЯТИЕТО „ЕЛЕКТРОНЕН ПАНЕЛ“
Евгения Алендарова, Георги Тотков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,
{jeni, totkov}@uni-plovdiv.bg
Резюме: В работата се дефинира понятието „електронен панел“ на обект в
произволна предметна област, полезно при създаване на методика за проектиране
на интегрирани информационни системи. Подобна методика е предложена на
базата на идея за последователно интегриране на електронни панели, моделиращи
различни аспекти (гледни точки) за отделния обект, както и за неговите
отношения с други обекти от предметната област. Полезността и
ефективността на предложената методика се демонстрира с решаване на
задачата по създаване на софтуерен модул, отнасящ се до процеса
„кандидатстване за стипендия“.
Ключови думи: електронен панел, модели на е-панел, електронно портфолио,
методика за създаване на е-панели, информационни системи за висшето
образование

1. Въведение
В Българския тълковен речник [2], значението на думата „панел“ е „табло,
плот, голям строителен стоманобетонен блок, който представлява завършена
стена от сграда“. В професионалния жаргон терминът „електронен панел“
обикновено се свързва с цифровите дисплеи на различни уреди, контролни
табла на превозни средства и др. Налага се представата, че електронен панел
(„е-панел“) е средство за визуално представяне и достъп до конкретен
информационен източник.
В настоящата работа понятието „е-панел“ се разглежда като средство за
представяне и достъп до информация на специфични групи от потребители, с
възможности за организация на тяхното включване и участие в
информационни процеси, характерни за конкретна предметна област (ПО).
Предложена е формална дефиниция на понятието „е-панел“, като на тази база
е изведена методика за създаване на компютърни модели на е-панели, която
може да бъде използвана при създаването на информационни системи в
различни ПО. Методиката е експериментирана при създаване на софтуерен
модул, реализиращ процеса на „кандидатстване на студенти за класиране за
стипендия“, като част от проект за създаване на Пловдивски е-университет [3].
Ще отбележим, че въведеното понятие „е-панел“ значително разширява
обема на понятието „е-портфолио“, въведено и разгледано в предишна работа
[1] като обобщение и адаптация на класическото понятие „портфолио“,
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използвано в образователната сфера [10] за областта на информационните и
комуникационни технологии (ИКТ).

2. Модел на е-панел
Моделът на е-панел за обект
в предметна област (означавана понататък с SD1) се изгражда последователно на базата на следните елементи:
• r – множество от аспекти (гледни точки), в които
ще бъде
разглеждан в T;
• 2 – множество от норми и критерии, включително спецификации и
стандарти в T, отнасящи се до ;
• } – изисквания на потребителите в T относно модела на ;
• V – набор от добри практики в T, свързани с функционирането на ;
Определение 1. Контекст на обект
в T ще наричаме тройката
   2, }, V .
Нека ~ е хранилище (warenhouse) с информационни ресурси (справки,
таблици и пр. документи) в конвенционален и електронен вариант за и
неговия контекст .
Създаването и ползването на хранилища от информационни ресурси ~ в
електронен или конвенционален формат е част от процеса за създаване на
софтуерни системи. Ще предполагаме, че контекста  на , представен от 2,
V и } е цифровизиран, т.е. представя се съответно от множества документи
2B , VB , }B в електронен формат, съдържанието на които е достъпно през ~.
Определение 2. Цифров контекст на в T наричаме тройката
~B   2B , VB , }B .
Софтуерният контекст на в T, който би могъл (евентуално) да бъде
използван при създаването на нови компютърни модели на , се определя от
съществуващите в T информационни системи, които моделират участие на
в различни процеси на T. Нека E = <Е :   1, 2, … L@ е тяхното
множество.
Определение 3. Нека α е аспект (гледна точка на разглеждане и
моделиране на ). Софтуерен контекст на  в  е наредената тройка
,
   K? , V? , NG
където K? , V? и NG са съответно информационните структури,
процеси и ресурси, които фигурират в
и се отнасят до α (последните
множества могат да се представят като обединения на съответните множества
за Е   1, 2, … L.
1

SD – от „subject domain“.

ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

65

Определение 4. Софтуерен контекст на спрямо r в е наредената
тройка     K? ,  V? ,  NG .
При проектирането и създаването на нови компютърни модели за е
естествено да бъде използван наготово (или адаптиран) подходящ софтуерен
контекст на в , отнасящ се до множеството от аспекти, в рамките на които
ще бъде моделиран .
Нека е обект с множество от аспекти r и софтуерен контекст  в , и ;
e аспект, относно който ще бъде създаван нов компютърен модел на .
Възможни са два случая: ;  А или ;  А.
И в двата случая е естествено новият модел да използва (ако е възможно
и целесъобразно), както и да разшири (възможно и от „нулата“, при ;  А)
софтуерния контекст на ; , т. е.    K? , V? , NG . Всеки
елемент на  се състои от 3 (три) компонента V? – съответно процеси,
които могат да бъдат използвани, адаптирани или реализирани „от
нулата“(V?, , V?, , V?,' , и аналогично от структури K?
(съответно със K?, , K?, , K?,'  и NG (с NG, , NG, , NG,' ).
Проектирането
и
създаването
на
6-те
компоненти
K?, , K?,' , V?, , V?,' , NG, и NG,' , както и тяхното
включване в софтуерния контекст на S, е съществен етап от разработването
на компютърния модел на относно аспект ;. На този етап няма как да се
автоматизира задоволително процесът на създаване на 6-те компоненти, още
повече че той зависи от твърде много фактори – технологии за реализация на
отделните компоненти на , сложност на ; и неговите отношения с аспектите
от r и т.н.
Тук ще се спрем единствено на въпроса за посоката, в която е желателно
да се ориентира проектирането на 6-те компонента, а на тази база и
следващата реализация. Според нас, тази посока на адаптиране и развитие
трябва да се ориентира към компютърно моделиране и съпровождане на
процесите, в които участва , при това – от гледна точка на аспект ;. С други
думи, развитието на компоненти V?, и V?,' е необходимо да се
ориентира към използване на технологии за моделиране и управление на
процеси, свързани с разглеждания аспект или с множество от аспекти; на
K?, и K?,' – към проектиране и създаване на подходящи за целта
информационни структури (вкл. база данни); на NG, и NG,' – към
системи за съхраняване и управление на информационни ресурси, които са
продукти (вкл. резултати) на съответните процеси, и т.н. С цел избягване на
излишно усложняване на означенията, ще ползваме отново означенията за 6те компоненти от по-горе, но с добавяне на „акцент“ над тях, предполагайки че
са адаптирани и развити именно с цел осигуряване на възможности за
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компютърно моделиране и съпровождане на различни процеси в SD, в които
участва . Така например, с V?,' ще означаваме не само съответното
множество от работни процеси, свързани с обект от гледна точка на аспект
;, но и съпровождащите софтуерни инструменти за тяхното моделиране и
управление. Разширявайки по този начин смисъла, който се влага в
означенията и на останалите компоненти (т.е. включвайки и инструментите за
тяхното моделиране и управление от гледна точка на идеята за реализация на
компютърния модел на чрез работни процеси), може да се приеме работно
определение на понятието „електронен панел“ на обект в T от гледна
точка на аспект ;, както следва.
Определение 5. Нека
е обект със софтуерен контекст  в .
Електронен панел на обект  спрямо аспект  ще наричаме 6-ката:


;   K?, , K?,' , V?

,

, V?,' , NG, , NG,'

.

Определение 6. Нека е обект с множество от аспекти r и софтуерен
контекст  в . Електронен панел на обект  относно аспект  в контекст
 на T ще наричаме 2-ката  ;, r    ;, <  ): )  r, ) R
;@ .
На фиг. 1. е представен и съответният процес по създаване на е-панел
относно аспект ; в конекста на  за даден обект в T.

Фигура 1. Общ процес за проектиране и създаване на е-панел на обект
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Като следствие от определение 6., конкретните компютърни реализации на
е-панел на обект относно даден аспект ; в контекст  , предоставят на
съответните потребители в T достъп до процеси, отнасящи се до ; и до
панелите на всички останали аспекти от r, свързани с .

3. Методика за създаване на компютърен модел на е-панел
Методиката за създаване на е-панел на обект
относно аспект ; в
контекст  следва схемата от фиг. 1. и се състои от 3 (три) основни етапа1.
Етап 1. Анализ
Адекватното моделиране на е-панел в предметна област T за един или
повече аспекти на обект , изисква предварителен анализ на в множество от
аспекти r, отнасящи се не само до , но и до други обекти, с които си
взаимодейства в рамките на процеси, характерни за T.
Анализът на съответните нормативни документи (2), добрите практики и
спецификации (V), както и изискванията (}) на потребителите в T , които
имат отношение към
завършва с идентифициране на техни подходящи
подмножества от информационни ресурси, със следващо архивиране в ~2
(т.е. осигуряване на достъп до елементи 2B , VB и }B на цифровия контекст ~B
на ).
В общия случай контекстът  е под формата на неформализирани
документи, които могат да бъдат открити в различни информационни
източници. Това би могло да доведе до ситуации, при които анализът е
необходим не само за филтриране на информация и формиране на ~B , но и
за отстраняване на противоречия или липси в представите и информацията за
. Възможността за провеждане на периодичен (асинхронен) анализ на този
етап, и като следствие – актуализиране на ~B , дава възможност, при добра
организация на процеса, създаваните на следващите етапи модели на е-панел
да са адекватни по отношение на настъпилите изменения в елементи на ~B .
Етап 2. Проектиране
На следващата стъпка се формират и изследват софтуерните контексти
 и
 . Тяхното съпоставяне дава възможност за дефиниране на
функционалните спецификации на е-панела. Решението – кои
функционалности и елементи на системите от
биха могли и ще бъдат
използвани и/или адаптирани, и кои – създавани „от нулата“, е предмет на
задачата за проектиране на съдържанието на е-панела на обекта.

Дейностите в етапите могат да се провеждат и асинхронно.
Възможно е част от тези ресурси да се разполагат във външни (за системата) хранилища, а в ~
да се съхраняват препратки към тях.

1
2

68

IX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

Етап 3. Реализация
Последната стъпка от методологията за създаване на е-панел на обект
относно аспект ; в контекста на 
е компютърното моделиране.
Реализацията на  ;, r включва изграждане на подходяща архитектура,
избор на програмни средства, програмиране, тестване и оптимизация на
системата.
Представената методика може да бъде използвана за проектиране и
създаване на е-панели за различни типове обекти относно множество аспекти
в T.

4. Пример: създаване на специализиран студентски е-панел
За проектиране на софтуерен модул „Студент“ от информационната
система на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) е използвана
предложената методика.
По-подробно ще се спрем на реализацията на процеса „кандидатстване и
класиране на студентите за получаване на годишна стипендия“. В случая, T
е предметната област на висшето образование (ВО), а в съответния процес, с
различни роли и функции участват инспектори от „Учебен отдел“, инспектор от
социално-битова комисия (СБК), студенти и др. Следвайки методиката от
раздел 3., е осъществен експеримент по проектиране и създаване на е-панел
за обекта „студент“ ( ), участващ в моделирания процес като кандидат за
стипендия. В случая, аспекта (гледната точка), от която се разглежда , е
аспект „ като кандидат за стипендия“ (озн. по-нататък с β).
На етап 1. (анализ) е необходимо да се изследва контекста на обекта в
T. В случая той се определя от множество нормативни изисквани и
стандарти [4]. След техния анализ са определени характеристики и дейности,
свързани с участието на
в процеса под формата на неформализирани
процедури за кандидатстване, класиране и получаване на стипендия във ВО
(вкл. и на специфични за ПУ).
Експериментът е осъществен в контекста на множество информационни
системи на МОН и ПУ за управление (вкл. и на учебния процес), за
провеждане на е-обучение, за осигуряване на счетоводна отчетност и др. В
нашия случай, може да се ограничим до по-тесен софтуерен контекст,
включващ информационната система на ПУ (Е" ) и системата за плащане на
семестриални такси (Е$ ). Е" „предоставя“ подходяща структура от данни за ,
както и съответни функционалности за тяхната обработка, а Е$ – средства за
проверка, дали конкретен студент е с непокрити задължения към ПУ. В този
случай Е  Е" U Е$ .
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В основата на етап 2. (проектиране) е следният контекст:
•
2B (вкл. Закон за висшето образование [5], Постановление на
Министерския съвет) [7], Вътрешен правилник на ПУ [8] и др.);
•
VB са представени в [9];
•
}B (специфични изисквания на СБК на ПУ [9]).
От контекста 2B , VB и }B следва, че право на участие в класиране за
стипендия имат всички действащи студенти, които са в редовна форма на
обучение, плащат държавна такса и имат успех по-висок от добър (4.00)
(правилото става част от ~B . В цифровия контекст е зададен и броят на
студентите, които ще бъдат класирани, както и сумите, които ще получават. В
~B (вж. табл. 1.) са определени и категориите студенти, които ще получат
стипендия (без участие в класиране), както и документите, определящи
принадлежност към дадена категория.
Категория
Необходими документи
Сирак
Смъртен акт на двамата родители или документ от дом
за сираци
Инвалид
Документ за решение на ТЕЛК с над 70% инвалидност
Чужденец
Удостоверение от инспектор в учебен отдел
Майка/баща
Акт за раждане на детето
(с дете до 6 год.)
Един родител
Смъртен акт за родител и решение на ТЕЛК за
инвалид
инвалидност над 70% за втория родител, или
Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и
решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия
родител
Двама родители Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на родител
инвалиди
и решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия
родител
Таблица 1. Категории и необходими документи за стипендия (без класиране)

Анализът на определя компонентите на  = < K? , V? , NG > с
K? , вкл. лични данни, статус, форма на обучение, тип на обучение и данни
за плащане; NG (уверение за чужденци, документи) и V? (за
регистрация и вход).
По-нататък се определят структури, ресурси и процеси от  , които могат
да се адаптират за случая: K?, данни за предимства), NG,
(удостоверение за среден успех). В случая V?, не се използва.
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Накрая се определят структури, ресурси и процеси, които трябва да бъдат
проектирани и създадени специално за случая, а именно:
•
K?,' – данни за роднини и данни за документи (тип, начална
дата, крайна дата и сума);
•
NG,' – молба-декларация за получаване на стипендия;

•
V?,' – с една единствена процедура „кандидатстване за
стипендия“.
Реализира се компютърен модел на е-панел на студент в роля „кандидат
за стипендия“, като в този случай отсъства позоваване на други е-панели
(множество <  ): )  r, ) R ;} от определение 6. е празно).
На фиг.2., под формата на работен поток, е представена процесът
„кандидатстване за стипендия“.

Фигура 2. Работен поток на процес „кандидатстване за стипендия“

На входа на процеса се прави проверка дали студентът отговаря на
условията за кандидатстване за стипендия (според ~B ). Ако не отговаря, не
получава достъп до е-панел. В противен случай получава достъп. Необходимо
е да се посочи дали студентът кандидатства за класиране на общо основание
или попада в някоя от категориите от табл. 1. След това се добавят данни за
роднини и документи, удостоверяващи доход или други обстоятелства. След
това системата валидира въведените данни (на базата на правила в ~B ). При
успешна валидация се определя дали студентът ще получава стипендия без
включване в процедура по класиране или е необходимо да бъде изчислен
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специфичен коефициент, с който по-късно ще участва в класирането.
Процесът приключва с генериране на Молба-декларация за кандидатстване за
стипендия от името на конкретния студент, придружена с оригинален входящ
номер.
Етап 3. Реализация
За основа на компютърната реализация на съответния е-панел е избрана
4-слойна архитектура, описана по-подробно в [6]. Процесът от фиг. 2. е
моделиран и реализиран с ползване на софтуерен инструмент TinyWf [6]. На
фиг. 3. е даден изглед от потребителски портал на ПУ, в който е интегриран
експерименталният е-панел.

Фигура 3. Студентски е-панел

Заключение
Въведеното понятие „електронен панел“ е в основата на методика за
проектиране на интегрирани информационни системи за различни предметни
области. Методиката реализира идея за последователно интегриране на
електронни панели, моделиращи различни аспекти (гледни точки) за отделни
обекти, както и за техните отношения с други обекти от предметната област.
Предложената методика се използва при изграждането и развитието на
интегрирана информационна система на ПУ в областта на висшето
образование.
Унифицираният подход осигурява динамичност и преносимост на
създаваните е-панели на базата на унифициран достъп до процеси и
информационни ресурси, отнасящи се до различни обекти в предметната
област, разглеждани в широк спектър от аспекти и роли.
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ABOUT THE CONCEPT "E-PANEL"
Abstract: This paper defines conceptually e-panels of entities in random subject domains,
beneficial to the methodology of designing integrated information systems. Similar method is
proposed, based on the concept of consecutively integrated e-panels. They capture different
aspects (viewpoints) of an entity, along with its relation to other entities in same subject field.
By finding a solution to the problem of creating software module for scholarship application
process, a demonstration of usefulness and efficiency of current proposal is shown.
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TEACHER’S PRESENCE AND IMMEDIACY IN E-LEARNING
CLASSES
Juliana Peneva, Delyan Keremedchiev
Dept. of Computer Science, New Bulgarian University, 21 Montevideo St. 1618 Sofia
jpeneva@nbu.bg; d_keremedchiev@bas.bg
Abstract: The final output from e-learning classes is relatively lower than in face-to-face
learning. Only highly motivated and well oriented e-learners are successful ones. The
instructor’s role in this case is obvious, mainly with the features of its personal presence.
Based on the author’s own experience and literature review, this paper discusses the
teacher’s presence and immediacy as activities aiming to avoid the risks of learnеr’s
disorientation and demotivation.
Key words: e-learning, teacher’s presence, teaching immediacy, students’ motivation

Introduction
Education, like almost all social spheres, is changed drastically by the Internet.
Distance and e-learning nowadays are synonymous, absorbing and modifying
practically the whole didactic experience. Involving the achievements of the
cognitive psychology, many educational technologies are implemented in the elearning practice in order to assure a flexible and adaptable learning process and, at
last, sound and persistent knowledge. Meanwhile, a whole new generation is
submerged in a flood of information via Internet and other digital media. Many
authors call them "digital natives", emphasizing their early addiction and special
attitude to Internet services. Digital natives are the real population that undergoes
the modern education and their habits to gain information and to build knowledge
cannot be neglected. As a result universities have to meet the expectations of this
new generation.
At New Bulgarian University both the full-time and distance forms of education
are enhanced by e-learning. Though e-learning has been mainly related to distance
education it is also transforming face-to-face teaching. The Moodle NBU platform
provides access to e-learning content for each course and supports active
communications among instructors and students in both forms of study. The shift
from traditional classroom to virtual platform may represent a real challenge for
instructors and learners. The increased use of various devices permits high
connectivity among the learners. The lack of proper communications [1] with the
course instructor leads to disorientation of students and indifference to the overall
learning process. It is up to the teacher to give the students a perception of
community.
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The role of interactivity in establishing the instructor’s presence and live
engagement in the course activities is vital to the effectiveness of e-learning.
Teacher’s visibility and immediacy brings sense of reality and seriousness and at
the same time proves their personal identity. Teacher’s presence is defined as “the
design, facilitation, and direction of cognitive and social processes for the purpose of
realizing personally meaningful and educational worthwhile learning outcomes” [2].
It is marked by the instructor’s role in e-learning class environments. Teaching
immediacy concerns instructor’s availability as perceived by the learners [3].
The goal of this study is to investigate the influence of instructor’s presence and
immediacy over students' performance in e-learning classes. The analysis is based
on our experience in delivering courses via different kinds of virtual learning
environments (VLE) both for distance and regular courses. We also carried out an
extensive review of literature. It seems that comparison of traditional face-to-face
learning with the online approach leads to identification of strategies how to engage
and motivate today’s trainees in both educational and professional settings. This
conforms to the lasting trend towards blended education. We also discuss the
diversities in digital learners’ motivation referring the instructor’s personal
involvement.

Instructor’s Presence
The relation between teacher’s presence and students’ perception of the
material is examined in literature [4, 5]. In non-supported by a VLE face-to-face
classes teachers interact with students in a straightforward manner receiving verbal
and non-verbal signs as it concerns their involvement in the learning process.
Instructors are able to take advantage of their physical presence.
Teacher’s visibility in online classes is to be interpreted in a different way. Verbal
communication with instructors is missing in online classes. The instructor must
actively be present throughout the course in order to ensure proper feedback.
Moreover online students expect an immediate feedback on any issue of interest.
Otherwise they complain and feel isolated or insecure and participate less in the
course. Every student has to feel that the tutor is always present and monitors
his/her individual efforts. The physical remoteness of online classes makes
interaction with the instructor very important as it concerns students’ satisfaction.
However reading and replying text one-to-one is much more labor intensive than the
oral exchanges in a face-to-face class. Most students email their teachers many
times and the instructors often have to respond one question several times. Usually
students do not respect the overall charge of the instructors.
Another problem might be in the absence of positive emotions. In normal class
environment, the overall appearance (non-verbal communication) might help
teachers to transfer knowledge to students. Consider, for example, the importance
of charisma – the charm. Therefore, teachers are not only expected to convey
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information, but also to excite positive emotions about the learning. Such kind of
synergy, usual for successful teachers, is nowadays plausible in e-learning due to
the network technologies. Neat encouragement to the learner can be peered in
various ways, e.g. using properly composed postings.
A three-part model of teaching presence is proposed in [2]. Its main components
are: instructional design, facilitating discourse, and direct instruction. Instructional
design deals with course organization. Facilitating discourse focuses on the
identification of areas of agreement or disagreement, seeking to reach consensus
and understanding, encouraging and reinforcing students’ contributions, setting the
climate for learning, and prompting discussion. Direct instruction centers on the
presentation of content and questions, summarizing discussion, confirming
understanding, and responding to technical questions.
Following this model before the start of every e-learning course we carefully
plan and prepare the content of each learning unit, set the curriculum, establish time
parameters for students’ activities, and determine the netiquette rules. Students are
informed that their course work is submitted to a check for plagiarism. In order to
facilitate a productive discourse we use the possibilities of the applied VLE e.g.
forums, chats, e-mails etc. to draw the participants in various discussions and to
reinforce students’ contributions. We try to stimulate learners’ engagement in the
overall process. Direct instruction deals with the presentation of the content, the
proper formulation of discussion questions and the answer to different kind of
learners’ questions. We think that ongoing interactions of teachers represent the key
to their visibility in e-learning classes.

Instructor’s Immediacy
Immediacy is defined by psychological availability. Instructor’s immediacy refers
to the behavior that takes the teachers and trainees closer together in terms of
perceived distance. Non-verbal immediacy includes behavior such as smiling,
gesturing, eye contact and relaxed body language. Verbal immediacy refers to
calling the students by name, using humor and encouraging students’ input and
discussion [6]. Verbal immediacy appears to be more relevant for e-learning classes
as the instructor is not physically apparent. Students lack non-verbal
communications with their instructors and they need a frequent support to be
involved in the different activities. To establish verbally immediate behavior we
carefully design our course content and pay attention on the written interactions with
students. Politeness, accessibility and visual cues e.g. instructors’ video lessons,
animations, cartoons, funny images, etc. are also used to attract trainees’ attention.
We initiate discussions, ask questions and give different kinds of assignments.
Teacher’s immediacy relates strongly to students’ motivation, learning, and
perception of the learning process [3]. Usually, students are more attracted to
instructors who show immediacy traits. We use the electronic communication tools
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of the applied VLE to reduce the psychological and physical distance and to
increase the level of interaction among learners and instructors. In this way we try to
achieve social interaction similar to that in face-to-face classrooms.

Learners' habits and the role of instructors
A positive feature of digital natives [7] is their high adaptability without any prior
preparation in an unknown environment. Access to web resources and computer
games form habits and develop intuition to recognize the interface through
experimentation. This approach to acquire knowledge somewhat neutralizes the
school routine utilization of ready formatted knowledge. Nowadays learners
approach pragmatically the course material and acquire selectively the content they
estimate as useful. No considerations about curricula integrity are taken into
account. There is a universal principle - efforts saving - that is widely applied by
nowadays learners with sad consequences to the overall educational process.
When students are not very motivated some changes occur in their behavior. One of
these changes refers to delay of the memorization. Despite the announced
educational goals students accept the learning unit, but they expect to acquire
general knowledge on a given topic. Next change relates to the attempt to get a
notion of the subject, by connecting separate facts understood by analogy. This can
represent a serious obstacle for further deepening in details and acquiring the
knowledge as previewed in the curriculum. Often students try to do their own
compendium of the theme, thus reducing memorization and avoiding other learning
activities associated with higher cognitive levels.
The above discussed peculiarities of the students' behavior express a
spontaneous strategy for information handling. These peculiarities have to be
considered, not just interpreted during the planning of learning activities. Not
accidentally modern concepts of cognitive levels include meta- knowledge [8] and
the development of cognitive skills.
So, instructor’s presence and immediacy affect not only students’ motivation
and performance in e-learning classes, but also their awareness of the overall
educational goals and strategies.
New technologies permit considerable educational communication with the
students. Interaction in e-learning classes is immanent and it is up to the instructor
to stimulate discussions thus establishing presence and immediacy. The active
teacher’s participation and engagement in the course activities motivates students’
learning. To stimulate participation we apply some practices:
• the syllabus presents the rules of participation in discussions;
• any discussion lasts for a week;
• ask learners to use the provided learning content;
• ask learners to comment on other postings.

ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

77

Communications with students, e.g. directing class discussions, positive and
constructive timely feedbacks, emotional responses, etc. increase students’
motivation and contributes to effective learning.

Conclusion
In this paper we explore the role of instructor’s presence and immediacy in elearning classes. Ongoing interactions that occur within the course are central to the
students’ motivation and engagement in the learning process. The active
involvement of teachers in course activities benefits students’ effective learning and
cognition.
Quantitative and qualitative studies have to be performed so as to verify our
statements. In order to enhance understanding of pedagogical processes in elearning classes we intend to develop a proper questionnaire and to carry out a
survey research to measure teacher’s presence and immediacy.
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ПРИСЪСТВИЕ И РЕАКЦИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ЕЛЕКТРОННОТО
ОБУЧЕНИЕ
Юлиана Пенева, Делян Керемедчиев
Резюме: Крайните резултатите от електронното обучение са относително послаби от тези на присъственото обучение. При електронното обучение успешни са
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само високо мотивираните и добре ориентирани обучаеми. Ролята на
преподавателя в този случай е очевидна, основно посредством възможностите за
лично общуване. Въз основа на личен опит и преглед на литературата, в този
доклад авторите дискутират присъствието и реакцията на преподавателя като
въздействия с цел избягване на рисковете от дезориентиране и демотивиране на
обучаемите.
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АВТОМАТИЗИРАНО ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВИ ЕДИНИЦИ
ЗА ОЦЕНКА НА КОГНИТИВНИ УМЕНИЯ И ЕЗИКОВИ ЗНАНИЯ
Тодор Ангелов1, Георги Тотков1, Ваня Сивакова2
Пловдивски университет „П. Хилендарски”
по математика и информатика, 2Педагогически факултет
angelov.todor@gmail.com; totkov@uni-plovdiv.bg, vaniasivakova@mail.bg

1Факултет

Резюме: В работата се представя уеб-базирана система за поддържане на
динамична база от данни (БД) и автоматизирано генериране на тестови единици
(ТЕ) за оценка на когнитивни умения и езикови знания. При създаване на записите в
БД, някои техни полета се попълват автоматично с използване на алгоритми за
фонетична транскрипция, отделяне на римоформи и срички на български думи. Чрез
заявки към БД с вариране на определени атрибути могат да се генерират
фонетични ТЕ от различен тип.
Ключови думи: когнитивни умения, когнитивни задачи за оценяване на езикови
знания, модел на когнитивна задача, автоматизирано генериране на тестови
единици

1. Въведение
Широкото разпространение на информационните и комуникационни
технологии създава условия за приложение на нови методи и форми на
обучение, диагностика и развитие на различни когнитивни умения и на
дидактически тестове като цяло. С най-различна цел се използват онлайн
форми на анкети, проучвания и др. Успоредно с това компютрите и други
електронни устройства са навлезли широко в ежедневието на хората, както и
достъпа до Интернет. Увеличило се е многократно и използването му.
При деца в предучилищна възраст при обучението им се използват
активно тестове със задачи за развитие на когнитивните умения. В началото и
в края на всеки етап от обучението им се прилагат тестове за диагностика на
когнитивните им умения. При завършването на предучилищната подготовка се
прилагат тестове за готовността на детето за училище. При деца в
предучилищна възраст и ученици се използват и когнитивни тестове за ранна
диагностика на забавено развитие.
Когнитивните тестове се използват най-масово в обучението, като
тенденцията е да се генерират чрез използване на информационни
технологии.
Създаването на когнитивни тестове за развитие, диагностика и оценяване
е трудоемка задача. Съществуващите системи за онлайн генериране на
тестове са например Google Forms, SurveyGizmo, Wufoo, Pro Profs и др. [2], но
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с тях не могат да бъда реализирани повечето типове задачи от тестовете за
диагностика и развитие на когнитивните умения.
Въпреки разнообразието от софтуерни системи за генериране на тестове и
разнообразието от типове тестови единици (ТЕ), които предлагат, малка част
от тях се фокусират върху създаването на когнитивни тестове, и по специално
за развитие и диагностика на езикови знания (в частност фонетични).
Повечето фонетични ТЕ в този тип тестове не могат да бъдат реализирани с
тези системи. Освен това, тестовете създадени от едни потребители не могат
да бъдат използвани от други. При тях обикновено липсват ТЕ с възможност
за добавяне на графични, аудио и/или видео ресурси.
Създаването на тестове за оценяване на когнитивни умения и езикови
знания е трудоемка задача. Това, както и липсата на съответни софтуерни
приложения за създаване и управление на когнитивни задачи, поставя на
дневен ред въпроса за създаване на методи и приложения, които да
предоставят подобни задачи за развитие и диагностика на когнитивни умения
и езикови знания.
Основна цел на работата е създаване на уеб-базирана система за
поддържане на динамична БД и автоматизирано генериране на ТЕ,
използвани за диагностика и развитие на когнитивни умения и оценка на
езикови знания.
За постигане на целта е необходимо: да се разгледат и класифицират
различните типове ТЕ, използвани за диагностика и развитие на когнитивни
умения и езикови знания; да се създаде модел на фонетични ТЕ, който
‘покрива’ най-често срещаните подобни задачи; да се реализират специфични
алгоритми, като напр. за фонетична транскрипция на текст, сричкоделение и
римуване; и накрая – да се проектира и реализира софтуерна система за
автоматизирано генериране на ТЕ за оценка на езикови знания. Фонетиката на
българския език, както и правилата за сричкоделение и римуване са
разгледани в [2].
Като начало ще уточним понятието ‘когнитивни умения’, кои са базисните
когнитивни умения.

2. Когнитивни умения и езикови знания
Познанието е това как човек разбира и опознава света. То е съвкупност от
способности, умения или процеси, които са част от почти всяко човешко
действие.
Когнитивната наука изследва познанието от различни аспекти, как то се
извършва и как “работи”. Терминът “когнитивно” се използва за “всякакъв вид
мисловна операция или структура, които могат да бъдат изучавани в точни
термини” [7].
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Когнитивните процеси са познавателни процеси (изпълнение на сложни
познавателни действия), в основата на които не лежи само реакция на някакви
стимули, но и създаване и използване на идеални форми в отношение към
събитията и връзките между тях. Те реализират възприемането,
съхраняването и обработката на информацията от човека [7].
Следователно базисни когнитивни процеси са: възприятията,
мисленето, разсъждения (търсене на причини убеждения, заключение и
действия), тълкуване (интерпретация), организиране намисли и идеи, паметта
(с три свързани подпроцеса: фиксация, ретенция (задържане), репродукция
(възпроизвеждане) на информацията), учене, език (вербализация),
дискриминация (различаване на дразнители), символично представяне,
изобразяване, категоризиране, класифициране, аперцепция (процес на
възприемане на обекти, свързани с миналия опит), вниманието, вярата,
интуицията (нерационално знание), умозаключения, вземане на решения,
предпочитания за нещо, решаване на проблеми и задачи.
Когнитивните умения (познавателната способност) е термин, отнасящ се
до менталните процеси, свързани с придобиване на знание, включително на
мислене, разбиране, запаметяване, преценяване и решаване на проблемни
ситуации и др. [12]. Когнитивните способности са повече от придобиване на
знания, те са способност да се осъзнава и осмисля нова информация, да се
обработва и прилага към друга, вече придобита информация.
Има разлика между когнитивни умения и когнитивни способности според
Радев [7]. Обикновено уменията винаги се придобиват чрез обучение или
самообучение, докато способността се развива, особено ако е заложена.
Умението е комбинация между знания и способности. Способностите са
повече с тенденция към качества, които позволяват да се реши или да се
извърши определена задача. В сравнение с уменията, способностите са много
по-стабилни и трайни. Способностите са индивидуални свойства на личността,
които са субективни условия за успешното изпълнение на определен вид
дейност. Способностите не се ограничават до съществуващите отделни
знания, умения.
Когнитивна слабост, в която и да е от категориите когнитивни процеси
може да направи живота по-труден от колкото всъщност е. Хората могат да
подобряват своя когнитивен капацитет.
Изучаването или ученето включват дейности, извършвани с цел разбиране
на значението на обект или процес, които водят до забележима промяна в
поведението и познанията на съответните обучаеми.
Ученето е целенасочен и рационално организиран процес за усвояване на
социалния опит в неговата обобщена и систематизирана форма, като запазва
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своето основно свойство да води към прогресивни и относително трайни
промени.
Разбирането за това къде и как когнитивните умения участват в процеса на
учене може да разкрие важността им и една критично важна истина, че те
могат да се развиват (променят).
Когнитивните умения за учене могат да бъдат подобрени, засилени и
разширени, независимо от възрастта на индивида. Всеки може да развие
своите умения, според своите способности.
Основния извод, който може да си направи е, че дори едно от тези умения
да е слабо развито, може да възпрепятства общата производителност на
човека.
Ученето през целия живот интегрира всички процеси на взаимодействие
(формални и неформални), които развиват детската индивидуалност с цел
стимулиране на представи, умения и компетенции [5].

3. Типове задачи за оценка на когнитивни умения и езикови знания
Езиковите знания (или компетентности) са част от когнитивните умения.
‘Фонетични задачи’ са тези, които при съставянето им се използват
сведения за фонемната система, фонетичната транскрипция и други правила
в българския език (БЕ). При това съответните думи/текстове могат да бъдат
придружени с изображения, а като ресурси да се ползват различни типове
речници - честотен, римен и др.
Когнитивни задачи са тези, с чиято помощ се развива конкретна когнитивна
област. Когнитивните задачи биват няколко вида в зависимост от областта,
която се тества/развива. Задачите свързани с развитието на възприятията
могат да варират спрямо възприятието, което развиват.
Всеки тест за развитие или диагностика на когнитивни умения включва
набор от ТЕ от различен тип. В рамките на изследването са разгледани
използваните когнитивните тестове при диагностика и развитие в
предучилищна възраст (от 3 до 7 години). Разгледани са държавните
образователни изисквания (ДОИ) за предучилищното възпитание и
подготовка, както и създадени методически ръководства за реализиране на
образователното съдържание в детската градина относно когнитивните
умения и възрастта, на която се развиват.
ДОИ и методическите ръководства подлежат на промени. Затова са
разгледани и множество дидактически материали, включително и съдържащи
фонетични ТЕ, използвани за: усъвършенстване на речта (произношение,
анализ, синтез и фонетично представяне, сричкова структура, речник,
граматически строеж, самостоятелност на речта), развитие на логиката и
информатиката [8, 9, 10]; педагогическа и психологическа диагностика [3],
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изследване на готовността на детето за училище [4, 6]. психологически
тестове [1]. Разгледани са и дидактически тестове за развитие на паметта и
вниманието, за изследване и усъвършенстване на речта, въображението, и
интелектуалните способности, както и сайтове, предлагащи игри за развиване
на различни умения [http://www.solnet.ee, http://www.ourkids.ru, http://www.abcbg.be, http://logopedia.start.bg].
На базата на анализ – кои когнитивни умения се развиват и
диагностицират в предучилищна възраст, и на базата на какви точно
когнитивни тестове се установяват и развиват, е направена класификация на
типовете когнитивни задачи.
Някои от типовете когнитивни ТЕ са:
− класифициране на група предмети (класификация);
− отделяне на предмет от класифицираща група;
− сравнение;
− посочване на предмет по дадена класификация;
− асоцииране на класификация с предмет;
− посочване на правилното наименование на предмети;
− отговор на въпроси по изображение, разпознаване на предмети,
количествени представи;
− свързване на асоциации с предмети;
− подреждане в правилен ред;
− пространствена ориентация и др.
На фиг.1. е даден пример за когнитивна задача от тип „сравнение“. При
този тип задачи условието може да е от вида: „Намери предмета на
картинките, който е като първия“, „Намери двете еднакви фигури“ или
„Покажете предмета, който няма подобен измежду картинките“.
Изображението и задачата са от тест за готовността на детето за училище [4].

Фигура 1. Изображение към задача от тип „сравнение“ с условие „Коя от картинките
е напълно еднаква с първата“.

4. Модел на фонетична ТЕ и БД
Често срещани в практиката са фонетични ТЕ, които изискват търсене на:
звук (или група от звуци), които присъстват/отсъстват в думата със/без
значение на позицията в думата; римуващи се думи; думи, съдържащи
определени срички или определен брой срички; думи с определена сричкова
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структура; думи – различни части на речта (съществително, глагол,
прилагателно); думи с определена дължина.
След проучване за типовете когнитивни и в частност фонетични ТЕ е
създаден модел на фонетична ТЕ и съответните таблици в БД. Моделът на
фонетична ТЕ в повечето случаи се свежда до следните елементи: текст на
условието, звукова инструкция, изображение/я, дума/и, фраза/и или
изречение/я към изображението, тип, възраст (за която е подходяща ТЕ).
На фиг.2. са дадени таблиците от БД.

Фигура 2. Част от таблиците в БД
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Една от важните таблици в БД е речник с думи, която съдържа 1 174 607
български словоформи [11] с поставени ударения и техните характеристики
използвани при фонетичната транскрипция (глагол, клитика и абревиатура).
Чрез заявка към БД се генерират фонетични ТЕ.
От друга страна, за улесняване (и автоматизиране) на въвеждането на
обекти в така проектираната БД, подходящи за включване във фонетични ТЕ
от даден тип, е необходимо да се реализират и редица софтуерни средства,
напр. за определяне на фонетичния състав на думата, представяща
съответния обект, сричковата структура). Други, често срещани в практиката
ТЕ изискват автоматично търсене на:
− думи с наличие или отсъствие на определена буква, звук (група звуци)
от дадена група (звучни, беззвучни, сонорни, съскави, шушкави) или
съчетания на съгласни в началото, средата, края на думата или на
конкретно зададена позиция;
− дума с определена дължина;
− думи, различаващи се по звук или буква;
− думи, получени от други чрез обеззвучаване (или озвучаване на звук);
− думи, при които във фонетична транскрипция се извършват
определени процедури като регресивна асимилация, редукция на
конкретна гласна на конкретно място, обеззвучаване на звучни от
следходни беззвучни, озвучаване на беззвучни от следходна звучна,
изпускане на съгласни;
− думи, съдържащи определени срички или от определен вид (отворени,
затворени, със струпани съгласни) и/или определен брой срички,
сричкова структура или низ от съгласни/гласни;
− думи, които се римуват;
− думи, различни части на речта – съществителни, глаголи,
прилагателни и др.
За генериране на ТЕ, в които участват няколко обекта от БД се налага
обектите (представени чрез думи и изображения), да бъдат свързани и с
определена онтология (представяне на света на обектите на принципа на
наследяване от тип ’клас-обект’, и задаване на някои основни техни
характеристики). Въпреки че съществуват и онтологии с общо
предназначение, широко практикуван подход е да се използват онтологии,
тясно свързани с моделираната предметна област и приложение. В този
случай резултатът е тематично-ориентирана и по-малка база данни − лесна за
създаване и използване от специалисти в областта.
WordNet е лексикална база данни, която асоциира с понятията синонимни
множества от думи (synsets), като осигурява кратки общи дефиниции и записи
за най-важните семантичните връзки (напр. is_a, hyponym, и др.) между тези
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синонимни множества, като е реализирана за множество европейски езици
(http://www.ceid.upatras.gr/Balkanet/). За целите на настоящата разработка, в
таблица на БД, се използва вариант на WordNet за БЕ, съдържащ повече от 20
000 синонимни множества, който ще бъде добавян с нови обекти интересни за
фонетичните задачи. Информацията в онтологичния речник ще бъде
въвеждана в системата по три начина: потребителите „ръчно“ добавят нови
записи и дефиниции; импорт на вече съществуващи онтологични речници;
превод и запис от чуждоезични онтологични речници.

5. Реализация
Системата е изградена от 2 части - сървърна част и потребителски
интерфейс. Сървърната част представлява RESTful ядро, което прави
връзката с базата данни, съдържа основната бизнес логика и предоставя API
за взаимодействие със системата. Ядрото е писано на програмния език PHP.
Изграденият потребителски интерфейс (UI - user interface) представлява уеббазиран Javascript, който генерира HTML, като интерфейса е от типа
едностранично приложение (single page application). Eдин от основните
компоненти, които се използва е HTML5 елемента 'canvas', който предоставя
на потребителите да нареждат графични елементи в различни конфигурации,
в зависимост от типа на задачата, която бива конструирана.
За база данни се използва системата за бази данни MySQL, като поконкретно се използва InnoDB.
При реализацията на софтуерната система, както и за автоматизирано
въвеждане на обекти се използват алгоритми [11] за:
− фонетична транскрипция на текст – заменя графемите в текст с
фонеми и редуцира гласните;
− сричкова структура на текст – заменя текст с редица от С за съгласна и
Г- гласна;
− сричкоделение;
− определяне на римоформа на дума с ударение.
Определихме характеристиките на изображенията, които трябва да се
попълнят при въвеждането на изображение в БД. Част от тези характеристики
са свързани с онтология. Някои от характеристиките за изображения са: стил
(формат на файла), форма на обекта от изображението, описание на обекта
от изображението. Характеристиките на изображенията се въвеждат в
системата по определена методика. След въвеждане на изображение в БД, то
се включва в процедура за оценяване на метаданните. В момента
процедурите са в процес на разработка, като едновременно се анализират
подходящи онтологии за метаданните на изображенията.
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Системата е предназначена за два типа потребители: специалисти
(учители, педагози) и потребители. В зависимост от вида на потребителя ще
се предоставят различни роли за достъп до системата. Ако потребителят е
дете с него работи родител или специалист.
Специалистът след регистрация може да: ‘качва’ изображения, които да се
използват за фонетичните задачи; съставя фонетични задачи, използвайки
вече ‘качени’ в БД изображения, създава тест с вече създадени ТЕ. При
’качване‘ на изображения се задават техните характеристики, а при липса на
подходяща характеристика да се въведе от потребителя. При съставянето на
задача могат да се търсят изображения в БД, които притежават определени
атрибути. Например може да се търсят изображения, съдържащи в
описанието си буква „р“ , или имат определена форма (например квадрат).
След извеждане на обектите отговарящи на зададените критерии,
потребителят може да избере тези обекти, които да съставят задачата.
След като изображенията, влизащи в състава на фонетичната задача са
избрани трябва да се въведат условието на задачата. Трябва да се избере и
начина на подреждане на обектите. Избира се и типът на отговора, брой точки
при правилен отговор и правилния отговор. Използват се основните типове ТЕ
– множествен избор и множествен отговор. На следващата стъпка на
потребителя се показва готовата ТЕ и той може да я запази за по нататъшно
ползване.
Системата е уеб-базирана и въведените обекти (изображения), както и
създадените фонетични задачи и тестове в проектираната БД могат да се
използват от повече специалисти.

Заключение
Проектираната система позволява въвеждане и редактиране на обекти и
от различни експерти и специалисти в областта. С нейна помощ автоматично
се генерират често използвани в практиката фонетични ТЕ, ориентирани към
деца в предучилищна възраст
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AUTOMATED GENERATING OF TEST UNITS FOR EVALUATION OF
COGNITIVE AND LANGUAGE SKILLS.
Todor Angelov, George Totkov, Vania Sivakova
Abstract: This research presents web-based platform for development of dynamic database
and automated generation of test units for evaluation of cognitive and language skills. When
inserting new records into the database some fields are automated filled by algorithms for
phonetic transcription, rhyme form and syllables segregation for words. Through combination
of various attributes, different search queries are generated and different types of unit tests
are created.

ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

89

ПОРТАЛ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ
Светослав Енков, Денислав Лефтеров
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”,
Факултет по математика и информатика, 4003 гр. Пловдив, бул. България 236,
катедра Компютърна информатика,
enkov@uni-plovdiv.bg
Резюме: През последните години въпросът за социалната адаптация на хората със
специални образователни потребности е особено актуален. Една от най-важните
задачи на социалната адаптация е предоставянето на тези хора възможности за
пълноценно и качествено образование. В настоящата научна публикация се описват
начините и методите за реализиране на статия за електронно дистанционно
обучение на деца със специални образователни потребности и дислексия и се
представя разработеният от авторите портал. Направен е обстоен анализ на
достъпността и е описана реализацията на проекта.
Ключови думи: дислексия, е-обучение, лица със специални образователни
потребности, Интернет портал, достъпност, социална адаптация

Въведение
Използването на новите технологии при обучението на хора с увреждания
е от полза за кодирането на информацията в кратковременната памет на тези
лица със специфични образователни нужди (СОП) чрез различен кодов
материал. Прилагането им дава възможност за по-добра организация и подобри резултати при обучението им в общообразователните училища, като по
този начин се улесняват начините и методите за представяне на словесния
материал. Предоставя се възможност за индивидуалното развитие на всеки
един от тях и за изграждането на по-сложни мисловни процеси, като по този
начин по-напредналите могат да достигнат до по-високо ниво в реалнопознавателното си развитие - интерпретация на проблемите в тази област
[Левтерова-Гаджалова’02].
В настоящата публикация основната цел е проучване на нуждите на
лицата със специални образователни потребности, решаването на редица
проблеми при дистанционното обучение на деца в неравностойно положение
(вкл. с дислексия) и разработването на Интернет приложение, предоставящо
възможност на тези деца достъп до по-качествено обучение чрез методите и
средствата, предоставяни от съвременните информационни и комуникационни
технологии.
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За децата със специални образователни потребности и дислексия
Специални образователни потребности е обобщаващо понятие за
различни категории деца и възрастни, за които е необходима специална
подкрепа в определени етапи или през целия период на училищното
обучение. Специалната подкрепа е насочена към професионалното и
социалното функциониране, поради условия на затруднение на сензорно,
моторно, интелектуално ниво [Левтерова-Гаджалова’02].
Специалистите от различни сфери на научното познание представят
диференцирано изучаване и интерпретация на проблемите в тази област
[Тотков'10].
Интегрирано обучение на деца със специални образователни
потребности е такова обучение, при което детето, независимо от вида на
увреждането, е включено в общата образователна среда. Това се осигурява
чрез индивидуалните образователни програми, екипи от специалисти,
дидактически материали и помагала. [Цоков’07].
Понятието „специални образователни потребности” е определено в
нормативните актове на Министерството на образованието и науката.
Специални образователни потребности могат да имат деца и възрастни,
които срещат различни затруднения в обучението си, поради: сензорни
увреждания (нарушено зрение или увреден слух), физически увреждания,
умствена изостаналост, комуникативни нарушения, специфични обучителни
трудности, емоционални или поведенчески, хронични заболявания, които
водят до специфични образователни потребности и множество увреждания.

Фигура 1. Различни дефицити при наличие на дислексия

Състоянието дислексия засяга най-дискусионните, динамични и развиващи
се области на човешкото познание (фиг.1). Засилващият се интерес на
изследователите е катализиран от наблюдаваната световна тенденция за
нарастване броя на децата с трайни затруднения в процесите на учене и
научаване. Явлението се обяснява с по-прецизната съвременна диагностика и
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„промененото разбиране, че интелектуалното развитие определя училищните
постижения“ [Тодорова‘07]. Поради тази причина изследването на децата с
дислексия е свързано с индивидуалните различия на индивида,
демонстриращи дефицити в разбирането и усвояването на устната и
писмената реч, при съхранено общо интелектуално функциониране.

Етапи при разработването на портала
1. Проучване на различни модели на онлайн учебници, публикувани в
Интернет.
2. Проучване на учебното съдържание и държавно образователните
изисквания за разглеждания портал.
3. Анализ на технологиите за разработка на онлайн специализиран
учебник предоставящ дистанционно обучение.
4. Описание на реализацията на разработката. Установяване на връзка
със специалисти в сферата на лицата със специално образователни
потребности.
Внедрен е тест, който дава възможност на родители и учители да направят
преценка от получените резултати за необходимостта от консултация със
специалист. Като гранични стойности за наличието на някакво състояние на
специфична образователна потребност може да се приеме суров бал от 5
точки. Децата, получили повече от 5 точки по въпросника за учители и
родители, е добре да бъдат насочени към специалисти (психолог, логопед и
др.) за провеждане на индивидуална оценка и коректно диагностициране. Найголяма точност на оценките има при съвпадение на родителските и
учителските оценки. Следва да имаме предвид, че самостоятелните учителски
оценки се оказват по-надеждни и точни от самостоятелните родителски оценки
[Тодорова‘07]. Автори на теста са: д-р Йън Смайт и д-р Аманда Кърби
(Великобритания).
В последните няколко години се разработват много нови методики за
диагностициране на деца в ранна възраст със специфични нужди от
образователни потребности. Като ключова част, с цел улесняване на
откриването на подобни състояния, това са тестовете, при които се определя
дали детето отговаря на дадени критерии и държание, след това се
задълбочава в по-специализирани и конкретизирани тестове и диагностика,
провеждана от специалисти [Тодорова‘07].
Активни специалисти, използващи системата, са:
•
Логопед Станислава Кодева, работеща в Ресурсен център за деца в
град Бургас.
•
Логопед Дафинка Видева - собствен кабинет в град Бургас.
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Проектиране и реализация на системата за онлайн обучение на
деца с дислексия
Проектът „е-обучение
обучение на деца с дислексия“ е Интернет приложение, което
има за цел да подпомага и подкрепя деца със специфични образователни
трудности, породени от състоянието дислексия, както и техните родители и
учители. Приложението цели, чрез използването на иновативни подходи в
обучението на деца, засегнати от състоянието на дислексия, да се постигнат
пости
възможно най-добри
добри резултати и тези групи от хора да бъдат максимално
улеснени [Енков‘13].
След обстоен анализ за сравнение с други чуждестранни системи се
стигна до следното заключение: повечето системи от подобен характер имат
за цел предимно информативна
ативна и социална дейност. Интернет приложението
за обучение на деца със специални образователни потребности предоставя
възможност за дистанционно обучение, в него да са включени дидактически и
логически игри с цел преодоляване и подобряване на конкретното състояние.

Фигура 2. Изписване на букви с помощта на мишката

Фигура 3. Логическа игра с елементи
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В проекта е разработен подходящ тренинг за активна работа относно
развиването на креативни умения и социализирането на всяко дете с
дислексия в общността и подготовката му в училище (фиг. 2 и 3). Също така е
обърнато внимание на комуникирането между училищата и учителите в тях.
За програмната реализация са използвани следните технологии: PHP 5.4,
MySQL, JavaScript/JQuery и CSS, използван е нормален web-хостинг. За
разлика от популярните среди за е-обучение, като Moodle, тук обучителните
материали използват по-пълноценно всички възможности за достъпност и
гъвкавост, за да са подходящи за деца със специфични образователни
потребности.
Архитектурата на портала за е-обучение предоставя функции за
обслужване на 4 групи потребители:
• Гост;
• Потребител;
• Преподавател (специалисти: психолог, логопед и др.);
• Администратор (супер администратор, модератор на секции, редактор).

Фигура 4. Use Case UML диаграма на реализиран сценарий при използване на Интернет
приложението за онлайн обучение на деца със специални образователни потребности
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Сайтът е разделен логически на четири части – потребителска (гост и
обикновен потребител), модераторска (специализирана) и административна,
като спрямо техническата реализация са добавени различни дейности и
задачи: На фиг. 4 е показана UML диаграма на примерен сценарий на
използване на портала.
За всяка целева група е предвидена публична информация, а за
регистрираните потребители (потребител, преподавател и администратор) –
персонални страници с интегрирани услуги.
Работата по проекта може да се раздели на няколко етапа: проектиране на
софтуера на уеб приложението, уеб сървъра и намирането на информация,
статистическия модул и уеб-базирания редактор за обекти и създаването на
галерията със снимки и рисунки, също така и новини с препратки, както и
разработването на дидактически и логически приложения с цел дистанционно
специализирано обучение. Най-важният модул е модулът за дистанционно
обучение - чрез този компонент се обслужват всички налични състояния,
свързани с потребителските групи.

Описание на потребителските роли в Интернет приложението
Гост. Посетителите на средата разглеждат началната страница на сайта и
позволените от администратора страници: Начало, Симптоми, Тест, Обучение,
Новини, Забава и Материали. Също така имат възможност да свалят дадените
материали в PDF (Portable Document Format) файлов формат и директно да
направят заявка за принтиране в самата среда. Тези секции могат да бъдат
модифицирани за различни изгледи в зависимост от потребителския достъп.
Потребителска част. Тя е активна веднага след влизане в интернет
приложението. С едно „щракване” на бутона „Регистрация” всеки един
потребител може да се регистрира, което улеснява работата на
администраторите, така и подобрява престоя на потребителите в сайта.
Потребителят може да редактира профила си, да чете уроци, да публикува
коментари; да редактира своите коментари; да изпълнява тестове към
уроците; да следи своите резултати от тестовете и своя прогрес, също така да
води кореспонденция както с други потребители така и да има налична
директна връзка с активните специалисти регистрирани в системата.
Преподавателска част. Преподавателят е потребител с ранг на учителспециалист, не може да променя данни за потребители; да може да променя
своите данни; да създава предмети; не може да редактира предмети; не може
да изтрива предмети; да създава и редактира уроци; да може да изтрива само
публикувани от него уроци и глави към тях; да публикува, редактира или трие
коментари, независимо от кого са публикувани; да създава, редактира и трие
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тестове към уроците; да следи резултатите от тестовете на различните
потребители.
Администраторска част. След успешно въведени потребителско име и
парола, администраторът има достъп до администраторския панела –
системата за управление на съдържанието, както и пълен достъп до всички
секции от приложението за електронно обучение. Администраторът може да
променя данните на всеки потребител; да създава, редактира и изтрива
съдържание независимо от кого е публикувано; може да създава, редактира и
изтрива уроци, независимо от кого са публикувани; да публикува, редактира
или изтрива коментари независимо от кого са публикувани; създава тестове
към уроците; следи резултатите от тестовете на различните потребители.

Функционалности на системата
1. Свързване на потребители – след като вече сте се регистрирали в
сайта. Потребителите имат потребителски панел, в който могат да правят
различни промени и „добавки” по акаунта си, като например: промяна на име,
промяна на парола, добавяне на снимка, кореспонденция чрез лични
съобщение: изпращане-получаване-изтриване-сортиране на тези съобщения.
2. Секция за новини – след успешна регистрация потребителите могат да
качват новини и да пишат коментари. В раздела новини потребителите имат
пълен достъп да качват, изтрият тяхната новина или да коментират вече
съществуваща новина. Всяко качено съдържание се проверява от
администраторите, преди да се публикува в секция „Новини“.
3. Секция за игри – това са логически и дидактически игри, чрез които,
психолози, учители и родители могат лесно да подпомогнат обучението на
детето, като част от методиката е да се постигне дистанционно обучение или
така нареченото обучение в домашни условия само с помощта на компютър и
Интернет [Web-Игри].
4. Обучителни материали – в тази категория са добавени уроци и полезна
информация за деца в неравностойно положение, за специалните
образователни потребности под формата на презентации или текстово
съдържание. За преглеждането на уроците не е нужна регистрация.
5. Галерия – има добавени различни снимки от мероприятия и рисунки на
децата от различни конкурси и участия. За използването на галерията не е
нужна регистрация.
6. Сподели с нас – това е секция за широк кръг от мнения на учители,
психолози, родители и дори самите деца. Тук всеки един може да сподели
своята лична история, препоръка или мнение.
7. Линк с контакти – добавени са важните центрове за обучението на деца
със специални образователни потребности и техните официални интернет
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страници. С цел широка връзка и бърз контакт между потребителите при
обучението.
8. Фейсбук профил, страница и група на приложението - чрез
рез социалните
мрежи е по-лесно разпознаваем и използваем от нуждаещите се хора.

Достъпност
пност на интернет приложението и помощ за потребителя
Интернет приложението е предназначено за широка аудитория. Децата в
неравностойно положение в българското общество са много. Липсва методика
за разработване на обучителни материали и специалистите сами ги подготвят,
като се съобразяват с проблемите и потребностите на всеки човек (дете или
възрастен). Интернет приложението има за цел да предостави полезна
информация на всички, които имат интерес и работят
тят професионално с деца
със специални образователни потребности както и с други ментални
увреждания – учители, родители, ученици, ресурсни учители (логопеди и
психолози). Целта е да се подсигури удобен начин на работа и обмен на
обучителни материали, новини, дидактически и логически игри. Приложението
е действащо
тващо и успешно се използва от широк кръг потребители в различните
градове и центрове в България.
За следене на посещаемостта на сайта беше създаден акаунт в Google
Analytics. Предоставения код е интегриран успешно в header-аа на системата и
нейната мобилна версия. Google Analytics предоставя подробни
подробн отчети за
населените места откъдето идва трафика, най-посещавани
посещавани страници и анализ
на посещаемостта по дни, седмици и месеци с отчитане на спадове и
покачвания. На фиг. 5 за изобразени статистически данни за използваемостта
из
на приложението.

Фигура 5. Статистическа извадка от Google Analytics за използваемостта на
системата за периода: 01.01.2015 г. – 04.05.2016 г.
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Към системата беше добавен и профил в Google Webmaster tools, през
който може да се следи за възникнали грешки на страниците в сайта,
например, невалидни линкове. Чрез Google Webmaster tools могат да се
проверят ключовите думи на сайта, да се добавят sitemap и текстови файлове
с настройки robots.txt за правилното обхождане на сайта от търсещи машини.

Заключение и насоки за бъдещо развитие
Средата за е-обучение има голям потенциал за развитие и
усъвършенстване, защото е модулно ориентирана и сравнително лесно могат
да се изграждат и добавят нови модули и функционалности. Използването на
Joomla PHP Framework за реализиране на тази система предоставя
възможност на всички с познания по PHP лесно да добавят функционалности
към нея и в същото време да се унифицира кода и да се запази стила на
писане.
Порталът е работещ и е достъпен на адрес: www.sopbg.org.
Част от функционалностите, които могат да бъдат добавени, са:
• Възможност за настройване на интерфейса на приложението според
нуждите на потребителя, цветове, позиция на елементи и контейнери;
• Създаване на работни групи, с цел улесняване на работата в екип;
• Създаване на речници към уроците;
• Възможност за следене на урок и курс. Ако бъдат направени някакви
промени върху урока или курса, потребителят да бъде уведомен чрез лично
съобщение или e-mail;
• Система за оценяване на уроци, която да дава възможност на
потребителите да оценят даден урок по десетобалната система по различни
критерии като трудност, яснота и др.
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ONLINE PORTAL FOR EDUCATION OF CHILDREN WITH DYSLEXIA
Svetoslav Enkov, Denislav Lefterov
Abstract: Recently the social adaptation issue of people with particular/specific educational
needs has been in the spot light. Providing these people with the potential of adequate and
quality education is one of the most important issues the social adaptation has been involved
with. The methods for realization and fulfilment of a virtual education project for children with
SEN and dyslexia have been dealt with by the current study and the authors' developed
portal is presented. The comprehensive analysis of the accessibility and the project
realization has also been dealt with.

ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

99

HOW TO ELABORATE A DEMONSTRATOR IN INSPIRING
SCIENCE EDUCATION PLATFORM
Radoslav Yoshinov, Monka Kotseva
Laboratory of Telematics – Bulgarian Academy of Science, Sofia, Bulgaria
yoshinov@cc.bas.bg, mkotseva@cc.bas.bg
Abstract: Inquiry based approach in the classroom is the modeling of the real scientific
research skills of investigation, critical thinking, imagination, intuition, playfulness, and
thinking for a real world problem. For the realization of an ISE Demonstrator, we adhere to
the scenario template and step-by-step guidance for planning the lesson using the five step
scenario template.
Today, because of the Rosetta Stone, we can interpret many ancient texts and inscriptions of
Egyptian hieroglyphic and demotic scripts found on sheets of papyrus and monuments
throughout Egypt. The Rosetta Stone Demonstrator enables teachers to use in their lessons
factual material that is related to Egyptian culture. The purpose of this demonstrator is
students to become aware of the interactions between different languages and their structure.
Keywords: Inquiry based science education, Demonstrator, Rosetta Stone assessment,
problem solving skills, technology-based learning, eLearning Tools, Egyptian script learning,
eLearning Tools, Egyptian script

1. Introduction
The ISE project funded by the EU aims to develop key competencies. Each
competency should be seen as a combination of three elements (knowledge, skills
and attitudes) knowledge of which varies depending on the context requires.
ISE Demonstrators are part of service-oriented architecture where learning
experiences are dynamically constructed taking into account user profiles and
pedagogical templates based on inquiry based science methods.

2. Inquiry based science education
Traditionally, learning was organized in lessons and courses covering
predefined objectives. Inquiry based approach in the classroom is the modeling of
the real scientific research skills of investigation, critical thinking, imagination,
intuition, playfulness, and thinking for a real world problem.
The best way to communicate the characteristics of scientific inquiry is through
examples from your research, demanding evidence, application of logic and
imagination, predicting and explaining the phenomena, avoiding bias, using codex
of professionalism and accepted ethical principles.
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Fig 1 Inquiry based science education

Usually it is used through the ISE Learning Portal,
tal, where the material (a
Demonstrator, learning course, learning scenario, etc.), stored in the ODS/ISE
repositories is broken into smaller independent pieces named learning objects that
can be used as they are or in combination with other materials, covering
cov
the
learning needs of the users on demand any place and at the right time[1].
time
There two main ways for creating the Demonstrators, used in the ISE Portal.
The first step is to create it with the authoring tools of the ODS/ISE environment
and the second
nd way is to embed externally maid Demonstrators in the ISE/ODS
environment.
The second way raises two questions.
What content is proper to be embedded and how technologically it should be
done.

Fig 2 Importing External Resources

Technical maturity
Meaning “how ready” is the repository to be integrated into the ODS/ISE content
infrastructure. Is the Metadata support IEEE LOM or Dublin Core compliant etc.
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Relevance of resources to the ODS target audience and goals.
Target audience
Topics covered, reusability of resources in various educational contexts or
outside their country of origin, the pedagogical approaches
Other parameters such as: Availability of the resources; IPRs and copyright
licenses, Multilingual support, Quality procedures etc.
Different pedagogical approaches may be used, requiring different
implementations of learning objects. Many times the pedagogical approach is strictly
bound with the learning object, reducing the possibilities for reusing this object in
different contexts.
Technologically they should be done using the web protocol based approach in
implemented, for the systematically communications between the eLearning Tools
and ISE.

Fig 3 . Web protocol based approach

To define the steps
eps of elaborating a new Demonstrator in the ISE/ODS
environment, we need to clearly state base definitions to be used.
The proposed definition to be used for learning object is a collection of digital
materials — pictures, documents, simulations — coupledd with a clear and
measurable learning objective.
The proposed definition to be used for learning scenario is a priori description of
a learning situation, independently of the underlying pedagogical approach. It
describes its organization with the goal of ensuring the appropriation of a precise set
of knowledge, competences or skills. It may specify roles, activities and required
resources, tools and services[2].
The proposed definition to be used for lesson plan is instructor’s road map of
what students need to learn and how it will be done effectively during the class time.
Based on these three definitions the authors bring out the following definition for
ISE demonstrator: Realized learning scenario, based on appropriate lesson
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plan(s), consisting of learning objects, elaborated using inquiry based science
methods.

3. What are the steps to elaborate a new ISE Demonstrator?
For the realization of an ISE Demonstrator, we adhere to the scenario template
and step-by-step guidance for planning the lesson[5].
The authors used the five step scenario template for the ISE Demonstrators:
Identifying the target audience and analyze their needs was the first step for
elaborating the demonstrator. The important part was to define the competence
level of the targeted auditory for the subject of the ISE Demonstrator and their
expectations on the outcomes. In the second step was important to identify the
learning needs of the target group and the expected outcomes of the ISE
Demonstrator. (When the target audience is well known, one can determine their
wants accurately and formulate the ISE Demonstrator outcomes accordingly). The
learning outcomes shaped the goals of the ISE Demonstrator. They were to be
achieved by means of objectives, formed like tasks implemented in the ISE
Demonstrator accordingly. To pick the most relevant ones determining the learning
outcomes a DIF (using Difficult, Important, Frequent parameters) analysis was
done. The third step included choosing the situation for the ISE demonstrator
forming the appropriate level of interaction. Choosing the appropriate type of ISE
Demonstrator (Skill-Based, Problem-Based, Issue-Based, Speculative, or Gaming)
formed the forth step. The fifth step included the design of the ISE Demonstrator
from Identification of a realistic trigger event, through creating a believable and
relatable protagonist toward turning feedback into effective instructional tools.
Specifying concrete objectives for student learning helped to determine the kinds of
teaching and learning activities to be used in class, while those activities defined
how to check whether the learning objectives have been accomplished.
In addition to keep ISE Demonstrator Quality standards on every step we had to
take into account the following criteria. The elaborated ISE Demonstrators should be
well-defined, inquiry based, working (with all links and material available), simple to
use, adopt and change. They should be relevant, inspiring and motivating to
learners and teachers, connected with real world problems and to a Big Idea of
Science. The last, but very important step was the evaluation process of the ISE
Demonstrator.

4. How did we apply these steps on the “Rosetta Stone” ISE
Demonstrator?
At some point during the fourth century, all knowledge of ancient Egyptian
scripts was lost, leaving no method available to decipher the language of
hieroglyphics which had been richly preserved on ancient Egyptian monuments,
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stone tablets, and sheets of papyrus. Fortunately, while on an expedition to Egypt in
1799, Napoleon’s army discovered an artefact which has become known as the
Rosetta Stone. This stone contained the inscription of a decree issued in 196 BC by
Ptolemy V Epiphanes. The decree was repeated three times in two languages,
Greek and Egyptian, with the Egyptian version appearing twice, once in
hieroglyphics and once in demotic, a cursive form of the hieroglyphic script.
Fortunately, there is an abundance of information on ancient Greek dialects and
therefore, the stone’s Greek version of the decree contained the key to decipher the
meaning of the ancient Egyptian texts. Today, because of the Rosetta Stone, we
can interpret many ancient texts and inscriptions of Egyptian hieroglyphic and
demotic scripts found on sheets of papyrus and monuments throughout Egypt.
One of the big challenge in crafting a learning experience is figuring out how to
engage the learners. All groups of learners are different from one another – they all
learn in a different way – they have different styles of learning. There are many
ways to create engaging and interactive learning. The key is to engage the learner
and create an experience that is memorable and enjoyable as well as educational.
Moreover, taking into account the previous knowledge (background) of Learners can
significantly reduce learning time, since learning activities that are intended to fulfill
learning goals that have been already fulfilled at a satisfactory (for the Learner) level
in the past could be excluded from the learning experience. All these factors have
to be decided by the teacher himself. Keeping in mind the objective and subjective
factors, the teacher can change the lesson in depending education level.
The first step before we start the implementation of the scenario was to
determine the age category to which is directed the educational material.
Ancient Egypt is of interest to small and large pupils, since today is difficult to
explain how the Egyptians have reached such heights of development of society,
culture, art and construction, more than 3500 years BC. Restricting the age category
helps in determining the depth of facts interpretation. Determinant of putting age
limits are the national requirements for the education program in “history and
civilization” of the Bulgarian school, where the 7-th class is determined.
Since the material is not completely historical, as it relates to language learning
and linguistics and art and methods such as induction, analogy etc, it can be used in
optional courses and compulsory classes.
For the realization of the demonstrator, we adhere to the scenario template and
step-by-step guidance for planning the lesson taking into account the requirements
of the education program in “history and civilization” of the Bulgarian school for the
7-th class.
Formulated were some questions to verify the general level of knowledge of the
material related to the history of Egypt. Before answering questions students were
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asked to track video to recap the most important elements related to the power of
Egypt and the building of the pyramids.
The teacher was facilitated to draw the attention of students to the main purpose
of the lesson - Egyptian script and its main characteristics and elements of the
shaped letter - pictograms and ideograms
Proposed were several tasks illustrating these concepts. The main objective of
these tasks was to connect shaped letter use in everyday life e.g. signs, road signs
and emoticons. In the proposed and elaborated tests was provided a field where
students could record their answers. It was elaborated with the Google form tool,
which allows the teacher to collect and analyze the submitted responses. These
tests were designed to test the observation abilities of students in reading unfamiliar
circuits or signs, which was an important prerequisite for orientation in real life.
In the next step of the scenario, the teacher gave factual opening and attempts
to read the Rosetta Stone. He directed students to the main findings, which had
made Champollion in his discovery. A hypothesis was raised what could be done to
match hieroglyphic writing to the Latin alphabet and thus planning the investigation
how students could express their thoughts by the means of Egyptian hieroglyphs.
While resolving the proposed tasks students themselves had to make the correlation
between the Latin alphabet and hieroglyphic writing.
Important part of the demonstrator was oriented toward analysis and
Interpretation. In this phase of the lesson students were given the opportunity to
decipher and code texts. To achieve this ability it was necessary to translate the
texts written in hieroglyphic letter in English and then in Bulgaria and vice versa.
This exercise was very similar to the deciphering of the Rosetta Stone, as
Champollion did, based on his knowledge of Greek and Coptic languages and
alphabets (the languages in which the Egyptian inscription was done)[3].
With the help of questions the teacher facilitated reaching the conclusions that
on this principle of change of the letters with hieroglyphs or with other characters
was based the encryption of texts and as application the digital codes of computer
code tables and characters.
Taking into account the level of competence of the students the teacher could
show the table with the character set in the computer. He could create an example,
using the Code function in Excel, which displays the codes of the characters[4].

5. Evaluation and assessment of the “Rosetta stone” Demonstrator
Many current teachers have limited experience with DEMONSTRATORS
software from the learners’ perspective and may be novices as well using this
technology for teaching. Unlike textbooks, software structure of Demonstrator is
often not transparent and can be difficult to “skim” for both content and program
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operation. Additionally, it could be difficult to get a fully operational version for
evaluation.
So evaluation of the Demonstrator referred to the process of investigating it to
judge its appropriateness for a given subject learning setting, identifying ways it may
be effectively implemented in that setting, and assessing its degree of success and
determining whether to continue use or to make adjustments in implementation for
future use. We could think of these three stages respectively as selection,
implementation, and assessment. Considerations of implementation could and
arguably should be an integral part of the selection process. Assessment was
carried out by the target group for which the Demonstrator was elaborated. It was
invincibly made by teachers/tutors - professionals who should use it in the
educational process and by learners - direct users of this content. The evaluation
was done as traditional assessment using conventional methods (driven by
checklists or forms, guided by appropriate methodological frameworks or linked to
theory and research-based criteria) and as performance based assessment,
measuring student’s creativity and the level of application of the obtained knowledge
in real-life contexts. The key in evaluation was to determine whether the teaching
presence in the Demonstrator (that either do not involve tutorial software or
represent blends of tutorial and tool-oriented applications) in combination with the
content was effective for the given objective[6].
The authors used the modified Jamieson, Chapelle, and Preiss (2004) criteria
which was operationalized for a judgmental analysis of the Demonstrator. The
following parameters were accounted:

•

learning potential of the Demonstrator: The degree of opportunity present for
beneficial focus on form;

•

Learner fit of the Demonstrator: The amount of opportunity for engagement
with the Demonstrator under appropriate conditions given learner
characteristics;

•
•
•

Meaning focus: The extent to which learners’ attention was directed toward
the meaning of the Demonstrator;
Authenticity of the Demonstrator: The degree of correspondence between the
learning activity and target activities of interest to learners out of the classroom;

•

Positive Impact: The positive effects of the Demonstrator activities on those
who participated in it;

•

Practicality: The adequacy of resources, supporting and being used in the
Demonstrator.
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Conclusions
The Demonstrator has lower cost, high availability of equipment, elaborates
economy of time, provides less hazard from dangerous materials, guides the
direction of the thinking process. The benefits of creating a Demonstrator are in the
following directions. It makes the activities easily visible, shows personal excitement
over the event that is taking place, engages the students in making observations,
suggestions, predictions, evaluations, and in assisting.
The Rosetta Stone Demonstrator enables teachers to use in their lessons
factual material that is related to Egyptian culture. The purpose of this demonstrator
is students to become aware of the interactions between different languages and
their structure. To boost their motivation for learning new languages by revealing the
unity in diversity, and the common features of various cultural and linguistic forms.
In the demonstrator, the comparative method by which the Rosetta Stone has
been translated was used. This is the basic method for solving linguistic tasks as
they are presented to students. Linguistic tasks are essentially logical tasks. They
help us to look more closely at the symbols displayed, and search for matches, for
explanations of what we see, to connect it with our previous knowledge, and
develop our observation skills. As a "added effect" we expand our knowledge and
the relationship between the various disciplines taught in school.
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Резюме: Статията представя изследване на резултатите на експериментален
модел за обучение по аналитична химия. Направен е сравнителен анализ на
самооценките и външните оценки върху отделните компоненти на знанията и
академичния опит, които се разглеждат в контекста развитие на уменията за
заетост, очаквани от бизнеса в сферата на химическата индустрия.
Ключови думи: обучение по аналитична химия, умения за заетост, клъстерен
анализ

1. Въведение
Преструктурирането на химическата промишленост, въвеждането на нови
технологии налага и нови стандарти за работа в сектора за системата на
висшето образование - това се превръща в нови изисквания към бъдещите
инженер-химици. Те трябва да проектират, да предлагат нови идеи и да ги
прилагат в практиката, което налага опериране и боравене със сложни
системи и апаратура при производствените процеси в екипно-базирани среди.
Младите специалисти трябва да могат да участват в производствения процес,
да развиват нови технологии и продукти, да прилагат и подобряват
професионалните реализации [3], [6], [8]. За България, изискванията към
випускниците, се поставят от професионалните организации и индустрията,
които определят основните компетентности на начинаещите инженери по
професионални области. В сектор химия, Българската стопанска камара има
разработени 75 ключови компетентности за 30 длъжности, които са
структурирани в групи функционални /технически/, общи, лидерски и
личностни умения. Така че, от академичните програми се очакват значими
резултати по отношение на знания и умения на дипломираните студенти [13].
Тези нарастващи изисквания към висшето образование са наложили
създаването на нови образователни програми, които представляват
взаимно обвързани дисциплинарни курсове с планирано развитие на
личностни и междуличностни умения в съответните научни и технически
области, са едно решение на новите цели на висшето образоване [1], [4].
Подобни програми включват оценяване на: учебните дейности, придобития
опит на студентите за овладяване на предметни знания и прилагането им в
професионалните дейности [5], [7], [15].
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2. Изследване на уменията на студентите за обучение по
аналитична химия
Съвременните аналитични методи са приложими в много дисциплини:
химични науки и технологии, медицина, биология, опазване на околната среда,
промишлени сектори и човешката дейност. Почти 50% от законите и
регламентите на ЕС изискват строги аналитични измервания за да се следи
съответствието. Областите на действие непрекъснато се разширяват:
разработват се нови методи и анализи, създават се системи за измерване и
сензорни технологии, внедряват се нови процеси и материали, осигурява се
контрол и управление на качеството, консултират се и обучават служители и
клиенти. Аналитичната химия (AХ) като фундаментална и приложна
дисциплина изисква задълбочени знания и добри междудисциплинарни
познания като: физика, химия, математика, икономика, право [11], [12].
Първият модел за хармонизиране на образованието по аналитична химия
като химическа субдисциплина е обсъден и приет от отдела за аналитична
химия Division Analytical Chemistry, DAC, на Federation of European Chemical
Societies, FECS – Eurocurriculum, кoйто отговаря на препоръките на
Eurobachelor по химия. Освен основните и специфичните знания по
дисциплината, се очаква студентите да развият широка гама от различни
способности, умения и компетентности. Те могат да бъдат разделени в три
основни категории:
- химически, свързани с познавателните способности и компетентности,
- технически/химически, свързани с практически умения,
- общи компетентности.

3. Оценяване и анализ на умения на студентите при обучение по
Аналитична химия
Знанията и уменията (технически и личностни) по АХ са изследвани в
лабораторната практика, упражнения и извънаудиторните дейности. Целта е
да се подпомогнат студентите да развиват умения в трите категории, като са
приложени изискванията на Eurocurriculum II за Аналитична химия,
препоръчани от DAC, FECS и European Chemistry Thematic Network (ECTN).
В рамките на курса, освен задължителните дисциплинарни знания, се
включват и развитието на способности, известни като умения за
заетост/пригодност (employability). Тези, които в най-голяма степен
удовлетворяват нуждите на лабораторната дейност, са класифицирани в
четири области: знания и академичен опит, комуникационни умения,
личностни умения и работни умения.
Изготвена е карта на тези умения с контролен лист за самооценка,
партньорска оценка и кооценка на преподавателя. Критериите за оценяване и
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нивото на владеене са подробно описани и са на разположение в началото на
семестъра. Решаването на проблеми и развитието на критично и аналитично
мислене са заложени в задължителните упражнения като хипотеза/концепция
за анализ; контролиране на процеса, като се обосновават факторите и
параметрите му, и задължително (в края на упражнението) се анализират
резултатите. Особено внимание се обръща на допуснатите грешки, техния
произход и начин за минимизиране. Подготвени са задания/задачи с различни
нива на трудност по таксономията на SOLO [2]. Свързването на теория и
практика се реализира с case study. Разработват се реални проблеми, близки
до интересите на студентите, но не реализирани на упражненията.
Докладването на резултатите (изискване на GLP) е чрез устна презентация
пред позната и непозната аудитория (колеги и преподаватели), за да се
развива комуникационната компетентност и да се подобряват личностни
качества като увереност и способност да се убеждава.
През 2013-2015г. са анкетирани 40 студента (бакалавърска степен) и
преподавателят по АХ по следните компоненти на резултатите от ученето:
знания и академичен опит (въпроси 1-5); комуникационни умения (въпроси 68); личностни умения (9-11) и работни умения (12, 13), виж Таблица 1.
Таблица 1: Компоненти на знания и академичен опит в обучението по АХ

1. Математика, технически дисциплини, аналитична химия
2. Критично и аналитично мислене
3. Способност за свързване на теория с практика
4. Решаване на проблеми
5. Способност за създаване на блок схема на процес в АХ
6. Устен отчет
7. Писмен отчет
8. Презентационни умения
9. Способност за работа в екип
10. Способност за учене
11. Надежност (изпълнение и ангажираност)
12. Управление на времето
13. Умения за работа с прибори и уреди
Всеки студент си прави самооценка по всички въпроси от анкетата и прави
оценка на останалите си колеги от групата. Самооценките по въпросите са
означени с променливите от x1 до x13, а оценката на преподавателя по
същите въпроси за съответния колега са означена с y1 ,…, y13.
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Отговорите на въпросите са по 5-степенна скала на Ликерт (Likert) като
оценките означават знания/умения/постижения: 5-високи (много добри), 4 –
добри, 3 - средни, 2 - задоволителни, 1 - незадоволителни (слаби).

4. Анализ на получените резултати
Изследвани са данните от сравнителен анализ между външната оценка и
самооценките на 40 студента. Направена е първична статистическа обработка
на оценките. Дескриптивните статистики (средно, минимална и максимална
стойност, стандартно отклонение) са дадени в Таблица 2.
Таблица 2: Дескриптивни статистики за самооценката на студентите и външната оценка
y1
y2
y3
y4
y5
y6
y7
y8
y9
y10
y11
y12
y13

N
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

Mean
2.850
1.975
2.450
2.250
2.525
2.375
2.250
1.850
3.100
3.350
3.925
3.375
3.875

Min.
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1

Max.
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Std.Dev.
0.892
0.947
0.815
1.006
0.960
0.979
0.927
1.051
0.955
0.893
0.888
1.125
1.017

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13

Mean
3.025
3.250
3.300
3.425
2.925
3.250
3.425
3.300
4.200
3.500
3.975
4.000
3.950

Min.
1
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2

Max.
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Std.Dev.
0.832
0.954
1.018
0.958
1.118
1.056
0.958
1.043
0.823
1.013
0.947
0.961
0.932

Използвани са стандартни процедури от клъстерния анализ за групиране
на отговорите от анкетата [9], [10], [14]. Данните от външната оценка и
самооценките на студентите с йерархични агломеративни процедури по
методите пълна връзка и Вард с Евклидово разстояние са групирани в
клъстери, Фигури 1 и 2.

Фигура 1. Дендрограми на оценката на преподавателя

ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

111

Фигура 2. Дендрограми на студентската самооценка

Визуалният анализ показва стабилна тенденция при групирането на някои от
компонентите на знанията и академичния опит, които попадат в обекта на
изследване в експерименталната методика. Илюстрация са клъстерите:
- оценка от преподавател: A1={1+5, 9+10}, A2={11+13, 12}, A3={2+4, 8;
3+6,7};
- самооценка студент: B1={1+2, 10; 5}, B2={3+8, 4; 6+7}, B3={11+13, 12; 9}.
Различават се по групирането на следните пет въпроса: 2, 5-7, 9.
Те ясно показват, че при външното оценяване и самооценките в обща
група от умения попадат работните умения „Управление на времето“ и
„Умения за работа с прибори и уреди„ и личностното „Надеждност
(изпълнение и ангажираност)“. Съвсем адекватно в тази група студентите
поставят и „Способността за работа в екип“. Детайлите на съвместната
дейност очевидно остават незабелязани за преподавателя.
Комуникационните умения за „Устен отчет“, „Писмен отчет“ и
„Презентационни умения“ също определят обща характеристика от палитрата
на умения в учебната работа по аналитична химия. Има някакви различия
между преподавател и студентски самооценки в степента на значимост по
отношение на представянето и успеха.
Преподавателят, при оценяването чрез отчета, получава пълна представа
за техническите умения: „Критично и аналитично мислене“, „Способност за
свързване на теория с практика“ и „Решаване на проблеми“, докато студентите
не виждат проявата на „Критично и аналитично мислене“ при представяне на
резултатите си. Това е лесно обяснимо със стереотипите за прилагане на
стандартни форми при комуникация – протоколи, форми за отчет, темплейти
за презентации и не се насочва към оценка на изграждане на съдържанието.
Така се разкрива едно поле за работа по развитие на компетентност в
следващи учебни задачи.
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Най-отчетливи са връзките между компоненти на уменията „Знания и
академичен опит“. За студентите „Математика, технически дисциплини,
аналитична химия“ и „Критично и аналитично мислене“ практически по всички
методи на клъстеризация са най-отчетливо обвързани. Преподавателят
логично поставя „Критично и аналитично мислене“ и „Решаване на проблеми“
и приложните умения в клъстер (група), която му позволява да го
идентифицира и оценява, посредством представяне, т.е. при
комуникационните умения. Очевидно това е свързано и със съдържанието на
задачите в експерименталната методика, които са ориентирани към развитие
на критично мислене.
Студентите обединяват „Математика, технически дисциплини, аналитична
химия“ и „Критично и аналитично мислене“ със „Способност за създаване на
блок схема на процес в аналитичната химия“, което още веднъж показва, че те
се стремят към формализирането на резултатите, което е естествено предвид
стандартните форми и методи на оценяване.
Способността за свързване на теория с практика и решаването на
проблеми, те не идентифицират като умение в сферата на знанията и
академичния опит. Това дава ориентири за работа по дизайна на курсовете и
системата от задачи, която трябва да развива потребност у студентите да
учат, за „да могат“.

Заключение
Изследването на специфичните умения, които студентите формират при
изпълнението на учебните задачи по различни дисциплини може и трябва да
се използва за оптимизиране на стратегиите на преподаване и дизайна на
академичните курсове. В традиционните представи дисциплините дават
фундаментална и специализираща подготовка и на фундаменталните (от
първите семестри на обучението) като че ли се отрежда да осигуряват
усвояване на някакъв обем от знания, който в следващите години да осигури
развитие на умения за прилагането им. В настоящото изследване се разкрива
възможността още на старта на обучението в университета да започне
развитието на уменията и компетентностите, които практиката очаква.
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ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ЧРЕЗ
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА
ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ
Веселин Дзивев
Катедра „Обучение по математика и информатика“, ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски”
vdzivev@gmail.com, dzivev@fmi.uni-sofia.bg
Резюме: В статията се описват нови възможности в обучението при прилагането
на система за автоматизирано създаване на учебници, сборници със задачи,
справочници и др. учебни пособия, в зависимост от потребностите на учениците и
педагогическите цели на преподавателя. Посочват се преимуществата от
прилагането на такава система, а също и проблемите, свързани с нейното
прилагане.
Ключови думи: Компютърни системи и технологии, Бази от данни, Методика на
обучението, Образование, Електронно обучение

1. Въведение
Учебните програми на МОН са насочени към овладяване на базисни
знания, умения и отношения, свързани с учебните дисциплини. Тези базисни
компетенции са задължителна част от грамотността на съвременния млад
човек и създават условия за пълноценното му реализиране в живота. [10].
Като се изключат учениците със СОП, в програмата не се прави
разграничаване между учениците, имащи различен потенциал да бъдат
обучавани или в това, че много училища имат различна учебна база
(компютърно оборудване, мултимедийни и аудиовизуални средства и др.).
Въпреки тези разлики във възможностите на учениците и условията за тяхното
обучаване, в общите изисквания към съдържанието на учебните помагала [7]
не е предвидено разграничаване на учебните пособия (УП) за ученици с
различни способности (с изключение на учениците със СОП) и различна
материална база.
Учителите разполагат със свобода сами да избират подход на
преподаване, но материалната база, учебниците, а в много случаи и
квалификацията им не позволява да намерят най-ефективния начин на
преподаване, така че учениците да могат да получат максималните знания и
умения. Голямото разнообразие на ученици с различни способности и на
условията, при които се провежда обучението, не рефлектира с разнообразие
на учебници и УП, чрез които да се провежда ефективен образователен
процес.
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Това несъответствие между потребности от разнообразни учебни
материали (УМ) и тяхното удовлетворяване, а също и възможностите, които
предлагат съвременните информационни технологии, провокира създаването
на прототип на система за създаване на персонализирани УМ. Целта на
разработката е:
• Да покаже, че новите технологии предлагат съвършено нов начин за
обезпечаване на учениците с УМ;
• Да покаже, че система за създаване на персонализирани учебни
материали (ССПУМ), ще даде нови методически възможности в
обучението.
• Да покаже преимуществата и проблемите, които съществуват в
прилагането на такъв вид система.

2. Описание на система за създаване на персонализирани УМ
В процеса на развитие на технологиите за обработка на информация
съществува тенденция за унификация и обособяване на информацията в
самостоятелни модули, които да могат да се ползват самостоятелно в
различни, независими едно от друго приложения. Например:
• През 70-те години на 20-век М. Мински [2] за представяне на знанията
в изкуствения интелект използва понятието фрейм, което е модел или
минимално възможно описание на същността на обект, явление,
събитие или процес. Свързаните фреймове образуват семантични
структури, които при комбиниране описват сложни обекти.
• В почти всички съвременни структурни компютърни езици, процесът на
компилиране, представлява извличане от готовите библиотечни
файлове машинен код, който се свързва с останалите части на
програмата и генерира изпълнимо приложение. Този подход на
програмиране се развива още повече с обектно ориентираните езици
за програмиране, където и самите програмисти капсулират части от
програмите си в класове, които да се използват като готови модули при
създаване на различни програми.
• Продуктът Microsoft OneNote дава възможност за обединяване на
разнородни източници на данни и да ги отпечатва като общ документ.
• В съвременните дигитални печатници готовият текст се подава като
отделни файлове, съдържащи различни текстове или графични
елементи, машината свързва тези файлове в процеса на печат и
крайният продукт е готово печатно произведение. Възможностите на
тези печатници позволяват на всяка отделна книга да има различни
части или графични елементи.
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Могат да се посочат и много други примери за модулен подход при работа
с информация, които са свързани с бизнес, наука и технологии. За разлика от
тези области, практиката в изготвянето на учебници и други учебни пособия е
на нивото на Гутенберговата технология - книгата все още се приема като
константа, която не подлежи на промяна. Това състояние на изготвянето на
УП не способства за развиване на методиката на обучение в съгласие със
съвременните технологии.
За да се изследва възможността за промяна на методиката на обучение,
чрез ползването на УП, които да са в съответствие с индивидуалните
изисквания на ученици, учители, учебна програма, учебна база и др., бе
разработен прототип на системата за създаване на персонализирани учебни
материали. Системата е разработена на Microsoft Access и има интерфейс за:
• Въвеждане на УМ;
• Въвеждане на детайли свързани, с уроците или задачите;
• Въвеждане на теми, знания и умения, които трябва да се постигнат;
• Експорт на готовите материали в HTML формат.

2.1. Въвеждане на УМ. УМ - уроци, упражнения или самостоятелни задачи,
които се използват за съставяне на учебници, сборници от задачи или друг
вид УП се въвеждат в HTML формат. Таговете на HTML могат да се изписват
директно във формата на ССПУМ или целият текст да се подготви в
специализиран HTML редактор и след това да се копира във формата на
ССПУМ. Отделно се дава кратко описание на УМ.

2.2. Въвеждат се детайли, свързани с УМ. УМ се описват подробно по
всички възможни параметри: клас, предмет, теми, знания и умения, които се
усвояват или се упражняват в УМ, автор/и, трудност, изисквания за знания или
умения, които трябва да се притежават, за да се пристъпи към урока или
упражнението. Въвежда се и номер на УМ в цялостното УП. Номерата може да
не са поредни, за да се оставят свободни номера, с оглед по-късно да се
включат други УМ.
2.3. Въвеждане на теми, знания и умения, които трябва да се
постигнат. Това могат да са изискванията от учебните програми на
МОН [10] или да се поставят по-завишени изисквания.
2.4. Експорт на готовите материали. След подбор на нужните УМ, те се
експортират като окончателно УП във формата на готов HTML файл. На
следващ етап от развитието на системата - web базирана, материалите могат
да се експортират и в друг формат, например PDF.
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3. Преимущества от използването на ССПУМ
3.1. Създават се учебници и други УП в съответствие на
конкретните потребности на преподавателя. В момента на пазара на
учебници, например за бази от данни (БД), могат да се разграничат поне 4
типа учебници. Те могат да се разграничат в следните условни категории:
академични, корпоративни, справочни и палиативни. При учебниците от
академичен и корпоративен тип се използват множество фундаментални
термини, които не могат да се имплементират към налични в момента знания
на учениците, което пречи за формиране компетентности за работа с БД. В
повечето случаи, това е литература, която е подходяща за ползване, когато
вече има една добра първоначална подготовка и тя служи за надграждане на
знанията. Учебниците от справочен тип са структурирани по някакъв
показател: по азбучен ред, по функционалност, по категория модули. Този вид
литература е удобна за ползване за уточняване и допълване на знания и
умения, които учениците имат. Учебниците от палиативен тип не притежават
достойнствата на никой от изброените типове. Термините често са
дефинирани извън контекста на примерите, които се показват. Самите
примери са под формата на поредици от команди, които довеждат до
определен резултат. Този вид представяне на учебния материал е съобразен
с определен програмен продукт (ПП), с определена версия на ПП, с
определена настройка на интерфейса на ПП. Учебникът не е полезен, когато
се работи с друг ПП, с друга версия на ПП или с друг интерфейс на ПП.
Ползването ССПУМ би премахнало голяма част от изброените проблеми,
както по отношение на липсата на подходяща литература, така и по
отношение на наличната материална база. Биха били възможни:
• Включване само на УМ, съответстващи на нивото на подготовка на
учениците, които се обучават;
• Представяне на понятията в достъпна за учениците форма;
• Включване на задачи за проверка на знанията в съответствие с обема
и съдържанието на съответния урок.
• Включване на обяснения в съответствие на ПП, версията, интерфейса
и хардуера, с който разполагат учениците. Възможност за включване
на УМ, съобразени както с най-популярната версия на даден ПП, така
също и с ПП, който е достъпен за свободно ползване, без заплащане
на лицензионни права.
• Представяне на уроците, ползвайки УМ от различни автори или
авторски колективи, в зависимост от предпочитанията на
преподавателите, учениците и техните родители.
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• Включване на допълнителни УМ към даден урок на учениците с поголеми възможности за изучаване на предмета, както и УМ, които са в
по-достъпна форма за учениците с по-малки възможности по даден
учебен предмет.
• Ако в УП има обръщения към мултимедийни материали - филми, звук,
презентации и др., тези материали се извличат от БД и могат да се
запишат като съпровождащи УП CD/DVD материали.
• Възможност за подборка на УМ, подходящи за ученици със СОП.
Например, полученото УП да е съобразено с деца с увредено зрение и
да могат да се отпечатат на Брайл или да е съпроводено със звуков
файл.

3.2. Създават се условия за:
• Качествено оценяване на знанията по отделните теми. В катедра
„Обучение по математика и информатика“, ФМИ, СУ„Св. Кл. Охридски”
през 2014 и 2015 година беше разработена система за генериране на
тестови материали (СГТМ), които да се използват в учебновъзпитателния процес [1]. Системата предоставя възможност да се
съхраняват задачи с множество варианти на условието с еднаква
доцимологическа стойност. Със съхранените задачи могат да се
генерират тестови материали, които за различните ученици включват
различни варианти на задачите, така че да се преодолее проблемът с
преписването по време на изпитването. Задачите, съхранени в СГТМ,
са съпроводени с данни за учебен предмет, клас, тема, трудност и др.
Тези данни са аналогични с данните за УМ, съхранени в ССПУМ, и
дават възможност за съставяне на тестови материали за проверка на
знанията, които съответстват на темата в УМ.
• Обективна оценка на качеството на УМ. Възможността да се
извърши съпоставяне на резултатите от външно оценяване и това
какви УП са използвани при обучаването на учениците би дало точна
картина за това кои УМ са подходящи за различните категории
училища.
• Обективна оценка на качеството на преподавателския труд.
Възможността да се извърши съпоставяне на резултатите от външно
оценяване при училища от една и съща категория, ползващи еднакви
УП, би дало представа за качеството на преподаване на даден
преподавател.
• Пълноценна изява на учителите, не само като преподаватели, но и
като автори на УМ. Възможността всеки учител да може да разработи
УМ, съобразен със собствения си опит, дава възможност в системата
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да се съхраняват не само цели учебници, а и отделни уроци по дадена
тема или отделни упражнения и задачи. Тази възможност може да се
превърне в мощен стимул за изява на творческите възможности на
учителите. Наличието на подобни материали в системата, които са
ценени и от много други преподаватели, може да се използва и при
атестацията на учителите.
Отговорно отношение на учителите при подготовка на УП за
учениците. Възможността всеки учител да може да съобрази
качеството и нивото на УМ със способностите на своите ученици е
предпоставка за по-отговорно отношение в работата на учителя.
Наличието на добри учебници ще доведе до добри резултати в
постиженията на учениците.
Преодоляване на неточното формулиране на изисквания в
учебните програми. Има случаи, например в програмата за
обучението по „Информационни технологии“ (ИТ), по някои теми да се
предвижда голям диапазон между минималния и максималния брой
часове за обучение по някоя тема. Например, в програмата по ИТ, за
бази от данни са зададени 6 часа, които могат да се увеличат до 16
часа, а с допълнителни методически указания часовете могат да се
увеличават до 21. УП, които да позволяват покриване на учебната
програма и за 6 учебни часа, и за 21 учебни часа, не са представени в
списъка на одобрените учебници. [9]
Донаучаване на пропуснат учебен материал от учениците.
Съобразявайки се с резултатите от външното оценяване на учениците,
които са показали слаб успех по определени теми, може в учебниците
за следващата година да се включат и допълнения за пропуснатите
знания и умения в по-разбираема форма, за да може да се навакса
пропуснатото.
Изработване на комбинирани УП. В някои случаи по една учебна
дисциплина се налага ползване на повече от едно УП. Например по
чужди езици се ползва учебник, тетрадка със заготовки за попълване,
речници и др. Чрез ССПУМ има възможност всичко това да се обедини
в едно цяло. Друга ситуация е на ученици, на които български език не е
роден език да се създават по-специфични учебници. В тези УП някои
обяснения могат да се дават на родния език, да има речник на
ползваните понятия или дори целият учебник да е на два езика.
По качествени УП. Възможността един автор да създаде УМ не по
целия учебен предмет, а само по отделна тема, позволява експерти в
съответната област да предложат по-качествено учебния материал по
темата.
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• Актуалност на учебното съдържание. Динамичната информационна
среда, в която се развива съвременният живот, изискват по-голяма
динамика в промяна на съдържанието на УП. В почти всички природни
науки, „Информатика“, „Информационни технологии“, част от
информацията престава да е актуална, докато се премине през всички
етапи на развитие на един учебник: написване, редактиране,
предпечатна подготовка, одобряване от държавните институции и др.

3.3. Разработката на web версия на ССПУМ би дало още
допълнителни преимущества за:
• Свободен достъп до учебни материали от ученици и учители.
Възможността за достъп до всички налични материали за ученици и
учители, ще спомогне за допълване на знанията от учениците и
допълване на УМ от учителите. За разлика от Уикипедия, УМ ще са
структурирани по точно определени теми за отделните класове и ще
има възможност да се избират различни нива на информативност за
УМ.
• Децентрализация на изработването на учебниците. Ще има
разделяне на различните видове дейности: На едно място ще се
създава научната част на учебника (запълването на учебниците със
съдържание), а на друго място ще се върши финансовоадминистративната част от изработване на учебника (финансиране,
организиране на печат и др.).
• Точен отчет на авторските права. Пращането на заявка към
системата за генериране на УП, може да се използва за генериране на
отчет кой УМ от колко ученици, от кои училища и кои специалности се
използва. Това би създало предпоставка за справедливо заплащане
труда на авторите.
• При изработването на учебните програми от МОН да има
адекватна последователност както между темите, така и в
междупредметните връзки. ССПУМ позволява да се следи
последователността на темите и на изучаваните знания и умения в тях.
Сега на някои места в учебната програма по ИТ има несъвършенства
от гледна точка на систематичното изграждане на учебното
съдържание и междупредметните връзки с другите учебни дисциплини.
• Непрекъснато подобряване качествата на УМ. Всички УМ ще са
достъпни за коментиране на web версията на ССПУМ. Така
направените бележки ще са от полза за коригиране на някои
недостатъци на УМ. МОН и другите регулаторни органи също ще могат
да дават препоръки за някои УМ, както и да отправят критики към
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други. На всеки урок ще може да се гледа като на научен труд и той ще
може да бъде рецензиран от съответните специалисти. Рецензиите
трябва да предпазват от фактически грешки и от явна неграмотност и
немарливост на автора, но да дават по-голяма свобода за формата на
представяне на материалите.
• Много гъвкави промени в учебните програми. Всички промени в
учебните програми, които се правят от образователните институции,
ще могат много бързо и гъвкаво да бъдат решавани. При промяна на
учебна програма, учебниците по новите програми ще могат да се
актуализират веднага.

4. Проблеми, които биха съпътствали използването на ССПУМ
Проблемите, които биха възникнали при прилагането на ССПУМ, не са
свързани с трудности от технологично естество или с организационни пречки,
които са непреодолими в настоящия момент. Проблемите са свързани преди
всичко с преодоляването на стереотипите в мисленето на хората и преди
всичко на тези, които имат властта да извършат промяната.
• Най-големият проблем, свързан със системата е запълването й с УМ.
За да може тя ефективно да работи, трябва да има по няколко урока и
множество други УМ по всяка тема по предметите, които се подържат
от ССПУМ. Но за системата на МОН [7] дидактическата единица урок
или друг УМ не съществува като самостоятелно единица, която може
да се одобри и използва. Това би било съществен проблем авторите
на уроци да се мотивират да създават самостоятелни УМ, които да се
ползват чрез системата.
• Друг проблем е свързан с бюрократичните практики в образователната
система. „Учебникът е произведение, създадено в резултат на
творческа дейност, което е одобрено от министъра на образованието и
науката за осигуряване на училищната подготовка.“ [7]. Всичко, което
се ползва в сферата на образованието подлежи на одобрение от
Министър.
• Издателствата, които са подсигурили за автори на своите учебници
известни учени, а също и служители в администрацията, които да
промотират учебниците им, ще окажат сериозна съпротива на
ползването на ССПУМ.
• Не на последно място по значение, трябва да се посочи ниската
квалификация на повечето учители за работа с компютърни системи.
Като изключим учителите по „Информатика“ и ИТ, всички други биха
имали сериозни проблеми да работят със системата, без да са
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преминали допълнително обучение, и то не само за работата със
ССПУМ.
• Реализирането на ССПУМ в WEB вариант ще изисква значителни
ресурси - финансови средства, софтуер и съоръжения за изграждане
на системата. Ще са необходими и постоянни ресурси за
администриране и развитие на системата.
• ССПУМ може да генерира учебни пособия, но отпечатването на
материалите трябва да е съобразено със съответните дигитални
печатащи устройства. Окончателното развитие на системата може да
се постигне, когато се изяснят изискванията на интерфейса на
дигиталните устройства, на които ще се извършва отпечатването.
Извеждането на УМ в PDF, а не в HTML формат, би решило до голяма
степен този проблем.

Заключение
Работата по създаване на качествени учебници и УМ и внедряването на
модерни информационни технологии е непрекъснат процес [3], [4], [5], целящ
повишаване качеството на обучението. Работата по ССПУМ е част от тази
тенденция. В случая не се акцентира на иновация в науката или в техниката, а
в използването на методически подход за по-качествено взаимодействие на
учителя с учениците, ползвайки подходящи качествени УМ.
Използването на ССПУМ позволява изработване на УМ, съобразени с
конкретните нужди на преподавателите. Освен това ССПУМ освобождава
авторите на уроци от посредническата дейност на издателствата, така че найновите УМ могат да стигнат до учениците по най-бърз и удобен начин.
Чрез ССПУМ се обединяват в едно цяло 3 от ключовите компетентности в
Европейската референтна рамка: дигитални компетентности, умения за
самостоятелно учене и събиране на информация, предприемачество [6]. В
резултат на това се повишава ефективността в цялостния цикъл на учебновъзпитателния процес в училище.
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DEVELOPMENT AND GENERATION OF PERSONALIZED EDUCATIONAL
MATERIALS
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Abstract: The article describes the new opportunities in education in implementing a system
for automatic generation of textbooks, tasks collections, directory guides and other
educational materials which conform with the students needs and the pedagogical aims of the
teachers. The advantages of implementing such a system, and problems for realization of the
system are discussed.
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ФОРМИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ВИЗУАЛНО
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ДАННИТЕ ЧРЕЗ
МЕТОДИ НА КОРЕСПОНДЕНТНИЯ АНАЛИЗ
Веска Нончева, Катерина Митева
Факултет по математика и информатика, ПУ “Паисий Хилендарски”
wesnon@uni-plovdiv.bg
Резюме: Тази статия се опитва да представи практика за изграждане на
математическа компетентност за визуализиране на информацията, извлечена от
данни.
Ключови думи: кореспондентен анализ, пасивни точки, каноничен кореспондентен
анализ

1. Въведение
Съвременното образование е ориентирано към усвояване на
компетентности чрез използване на нови научни методи и информационни
ресурси [1].
Засилва се ролята на информацията в живота. Информацията и знанията
се превръщат в основни продукти и определят характера на развитието на
цивилизацията.
Хората възприемат информацията предимно визуално. Използването на
визуални картини подобрява значително осмислянето на информацията.
Когато информацията се представи с графики, хората изграждат стабилни
асоциативни връзки, позволяващи дълготрайно съхраняване на получената
информация.
Една от задачите на статистическия анализ е да получи информация от
данните. Методите на кореспондентния анализ предоставят съвременни
средства за визуализация на информацията носена от данните. Но един
предварителен познавателен процес е необходим за да можем да виждаме
информацията представена чрез графиките на кореспондентния анализ.
Целта на настоящата статия е да подпомогне формирането на
компетентности за получаване на информация от данните като разкрие
възможностите на някои методи на кореспондентния анализ. Притежаването
на такива компетентности е добра основа за пълноценна професионална
реализация.
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2. Кореспондентен анализ
Математическият модел на кореспондентния анализ е следния: Имаме
променлива, която разбива популацията на краен брой подпопулации. Такава
променлива се нарича категорийна променлива. Стойностите, които може да
приема една категорийна променлива, се наричат нива или категории. Данни,
събрани от наблюдения над такава променлива се наричат категорийни
данни. Тези данни могат да бъдат измерени в номиналната или наредената
скала. Категорийните данни се представят обикновено в честотни таблици.
Множеството от относителните честоти на една категорийна променлива се
нарича профил.
Задачата на кореспондентния анализ е да визуализира категорийните
данни в едномерното, двумерното или тримерното пространство [2].
Кореспондентният анализ (Correspondence Analysis, CA) работи с честотни
таблици, като анализира разликите между относителните честоти. За да
измери различието между категориите, CA използва хи-квадрат разстоянието.
С χ2 статистиката е свързано понятието инертност. Инертността измерва
разпръснатостта на категорийни данни. Инертност всъщност е частното ( χ2
статистиката)/(обем на извадката). Тя е число от 0 до 2. Инертността е малка
когато профилите лежат близо до средния профил.
Задача: Задачата на магазините е да удовлетворяват желанията и
нуждите на своите клиенти. Изследването, проведено въз основа на
удовлетвореността на хората, има за цел да изучи поведението на клиентите
и подобри качеството на облужването им.
Нашата цел е да получим информация скрита в данните. За постигане на
целта ще използваме методи на кореспондентния анализ. Като средство за
анализа ще използваме функции на R и пакета ca в R ([4], [5]).
> library(ca)
Стойностите на променливата q20 са отговорите на въпроса Колко често
посещавате сайтовете на търговците на дребно за да намерите отстъпки и
промоции? Тази категорийна променлива има следните нива: Never,
veryRarely, Rarely, Often, VeryOften. Променливата q28 е месечния доход на
домакинството (представен в евро). Тази категорийна променлива има
следните нива: LessThan668, 668-1330, 1330-2000, 2000-2670, 2670-3340,
3340-4000, MoreThan4000 и IdonotWantToTell.
> mytable <- with(mydata, table(q.20,q.28)) # create a 2 way table
> fit <- ca(mytable)
> print(fit) # basic results
> summary (fit)
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Principal inertias (eigenvalues):
dim value
%
cum%
scree plot
1
0.016635 66.1
66.1
*****************
2
0.007949 31.6
97.7
********
3
0.000443 1.8
99.5
4
0.000132 0.5
100.0
------------------------------Total:
0.025159
100.0

Статистически извод: При проектиране на данните върху абцисната ос се
запазва само 66.1% от информацията, а при проектиране върху двумерното
пространство се запазва 97.7% от информацията. Инертността е 0.025.
Инертността може да бъде разположена като сума от положителни числа и
това представлява числовия анализ на инертността, който е полезен при
интерпретацията на резултатите.
Функцията plot() визуализира резултата от кореспондентния анализ:
> plot (fit, mass = TRUE, contrib = "absolute", map = "rowgreen")

Фигура 1. Графично визуализиране на резултатите от CA
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Получените резултати се представят графично в Евклидовото
пространство, което улеснява разбирането на данните и интерпретирането на
резултатите. С най-наситен цвят (син и червен) са визуализирани тези точки,
които имат най-голям принос при определяне на осите на координатната
система.
Масите на точките отразяват очакваните средни относителни честоти. Тези
маси са специфични тегла. CA подчертава (изтъква) нивата с по-големи тегла
върху графиката по следния начин: Големината на кръгчетата и
триъгълниците съответства на масата на точките. Инертността измерва колко
близо са профилите до техния среден профил, който на графиката от СА
съвпада с центъра на координатната система. Инертността може да бъде
интерпретирана геометрично като претеглено средно χ2 разстояние между
профилите и техния среден профил. Следователно, инертността може да
бъде интерпретирана като степен на разпръснатост на профилите около
техния среден профил, където точките са претеглени пропорционално на
тяхната относителна честота.
Интерпретация на получените резултати: От графика виждаме, че
хората имащи доход на член от семейството 668-1330 евра много често
посещават сайтовете на търговците на дребно за да намерят повече отстъпки
и промоции. Тези, които имат доход под LessThan668 евра много рядко се
интересуват от отстъпки и промоции. А тези с доход 2000-2670 евра много
рядко посещават сайтовете на търговците или никога.

3. Кореспондентен анализ с пасивни точки
Кореспондентният анализ визуализира данните в подходящо
подпространство, като се опитва да запази разпръснатостта на данните.
Когато имаме допълнителна информация за редовете или стълбовете на
честотната таблица, можем да я визуализираме чрез допълнителни точки,
наречени пасивни точки. Тези точки не влияят на решението на CA.
Добавянето на пасивни точки не променя решението на CA, а само допринася
за получаване на нова информация от данните[2].
Понякога може да искаме решението на CA да бъде пряко свързано с тези
допълнителни точки. Тогава тези точки трябва да бъдат активни в
кореспондентния анализ.
Задача: Променливата q25 представя броя на членовете от
домакинството. Нивата на променливата q25 (т.е. възможните отговори на
въпроса От колко души се състои вашето домакинство?) са One, Two,
Three, Four, Five, MoreThanFive. Ще добавим тази променлива като пасивна
точка в анализа. В този случай редовете на честотната таблица са нивата на
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активната и пасивната променлива, подредени в азбучен ред. Векторът от
пасивните точки трябва да бъде посочен във функцията ca().
> fit <- ca(mytable,suprow=c(1,2,3,6,8,9))
> print(fit)
> summary(fit)
> plot.ca(fit, mass = c(TRUE,TRUE), contrib = "absolute", map = "rowgreen",
arrows = c(TRUE,FALSE))
В графиката на Фигура 2 визуализираме активните точки със стрелки за да
ги различим от пасивните.

Фигура 2. Графично визуализиране на резултатите от CA с пасивни точки

Интерпретация на получените резултати: От графика виждаме, че
хората имащи доход на член от семейството 668-1330 евра много често
посещават сайтовете на търговците на дребно за да намерят повече отстъпки
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и промоции и това обикновено са четиричленни семейства. Тези, които имат
доход LessThan668 евра много рядко се интересуват от отстъпки и промоции и
това обикновено са едночленни семейства. А тези с доход 2000-2670 евра
много рядко посещават сайтовете на търговците и това обикновено са
двучленни семейства, или никога не посещават такива сайтове.

3. Каноничен кореспондентен анализ
Кореспондентният анализ намира основните (координатните) оси на
пространство с по-ниска размерност като се стреми да запази разстоянието
между точките. Каноничният кореспондентен анализ (Canonical
Correspondence Analysis, CCA) е едно разширение на CA, което включва и
външни обясняващи променливи, които често се наричат променливи на
„околната среда“. Тези допълнителни променливи могат да бъдат измерени в
интервалната скала. Между осите на CA и външните променливи има
линейна зависимост.
Каноничният кореспондентен анализ ограничава търсенето на
оптималните основни оси в част от пространството, наречено канонично
пространство. В каноничното пространство CA работи за да намери найдобрата размерност за да визуализира характерните особености на
потреблението на населението.
Резултатът от CCA в каноничното пространство съдържа координатите на
редовете и стълбовете от честотната таблица, както в CA. Графиката на CCA
е същата като графиката на CA. Но към графиката на CCA могат да се
добавят обясняващи променливи, които често се наричат „околната среда“ на
потребителя. Това са дадености, които ограничават потреблението на
домакинството. Такива дадености могат да бъдат месечния доход, броят на
членове в домакинството и други.
Графика на CCA се нарича триплот. Основната идея е, че в CCA осите са
свързани с обясняващите потреблението променливи.
Задача: Ще изследваме процентния дял за храни и хранителни стоки от
общите разходи на домакинствата през последния месец. Променливите
Supermarket, SmallGrocery, Specialized и Online са количествени и показват
какъв дял от тези разходи отива за пазаруване съответно в супермаркети,
малки квартални магазини, специалзирани магазини ( напр. само млечни
продукти, месни продукти и т.н.) и онлайн магазини. Променливите на
„околната среда“ са честотите на пазаруване в тези магазини и са запазени
във вектора data.env.
Като средство за анализа ще използваме пакета vegan в R [3]. Функцията
cca() реализира каноничния кореспондентен анализ.
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> library (vegan)
> env.cca <- cca(store ~ Supermarket + SmallGrocery + Specialized + Online,
data.env)
Пакетът vegan предоставя функции за отпечатване на резултатите от
каноничния кореспондентен анализ print() и summary(). Ние предлагаме
потребителска функция explanation.cca(), която обяснява статистическия
резултат от този анализ.
> explanation.cca (env.cca)
[1] "The total variation in the data is 0.27"
[1] "The sum of all canonical eigenvalues is 0.26"
[1] "All explanatory variables explain 97 % of the total variation in the data."
[1] "The first two (canonical) eigenvalues are: "
CCA1 CCA2
0.13 0.08
[1] "So the first two canonical axes explain 78 of the variation that can be
explained with all environmental variables."
[1] "But this is (the first two canonical axes explain) 76 % of the total variation in
the data."
В нашия пример каноничният кореспондентен анализ е успешен: 97 % от
общата разпръснатост на данните е „уловена“ (отчетена) от каноничния
кореспондентен анализ и 76 % от нея се запазва в равнината на първите две
оси.
За да визуализираме резултата използваме функциите plot() и title() по
следния начин:
> cca1.plot <- plot(env.cca) ; title ("Total spent in")
Интерпретация на получените резултати: В този анализ първата ос
(абцисата) е свързана с намаляване на дяла на разходите за пазаруване в
супермаркетите, а втората (ординатата) – с намаляване на дяла на разходите
за пазаруване по Интернет. От графиката се вижда, че с намаляване на
пазаруването в супермаркетите силно се увеличава пазаруването в малките
квартални магазини.
Ще визуализираме домакинствата, за които дялът (в % ) от общите
разходи, похарчени в супермаркетите е по-малък от 60% .
> points (cca1.plot, what='sites', store$Supermarket < 60, col="green",
bg="yellow", cex=0.7)
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Фигура 3. Графично визуализиране на данните и резултатите от CCA

3.1. Добавяне на категорийни променливи в каноничния
кореспондентен анализ
Всички променливи в каноничния кореспондентен анализ до този момент
са количествени и са измерени в интервалната скала. Сега към анализа ще
добавим и категорийна променлива s, която носи информация за честотата на
пазаруване в супермаркетите.
> env.cca <- cca(store~Supermarket+SmallGrocery+Specialized+Online+s,
data.env)
> plot(env.cca, type="n")
> points(env.cca, pch=21, col="orange", bg="yellow", cex=0.7)
> text(env.cca, dis="cn", cex=0.9)
> title ("Total spent in")
Новите категорийни променливи се вкючват като фиктивни променливи в
CCA (dummy variables). В графиката на CCA към тези фиктивни променливи не
сочат стрелки, както се визуализират непрекъснатите променливи. Те се
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визуализират само с текст. Всяко ниво на категорийната променлива се
представя в графиката на CCA.
Интерпретация на получените резултати: Тези, които пазаруват
веднъж на шест месеца или по-рядко в супермаркетите, обикновено пазаруват
в малките квартални магазини.

Фигура 4. Графично визуализиране на резултатите от CCA с добавяне на
категорийната променлива честота на пазаруване в супермаркет

Заключение
Методите на кореспондентния анализ успешно се използват за извличане
на информация от данните и за нейното визуализиране. .
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MATHEMATICAL COMPETENCE FOR INFORMATION VISUALIZATION BY
CORRESPONDENCE ANALYSIS METHODS
Veska Noncheva, Katerina Miteva
Abstract: This paper attempts to outline teaching practice for building mathematical
competency for visualization the information extracted from data.
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СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ГЛАСОВО РАЗПОЗНАВАНЕ –
ПРИЛОЖЕНИЯ И АЛГОРИТМИ
Светослав Енков, Хасан Гюлюстан
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, Факултет по математика и
информатика, 4003 гр. Пловдив, бул. България 236
enkov@uni-plovdiv.bg, hasan@uni-plovdiv.bg
Резюме: Гласовото разпознаване е една от най-актуалните теми в
информатиката напоследък. Идеята за гласово управление на хардуер предизвиква
огромен интерес не само от страна на научните изследователи, но и от страна на
производителите на високотехнологични автомобили, уреди, смартфони и други. В
настоящата статия са описани най-използваните гласови асистенти за
смартфони и най-актуалните алгоритми за гласово разпознаване.
Ключови думи: гласови асистенти, алгоритми, google now, siri, cortana, речев
сигнал, модел на Марков

Въведение
През последните години са направени множество опити за разработване
на гласов интерфейс, чрез който хората и машините да могат да комуникират
по по-удобен за хората начин, до голяма степен има сравнително добри
резултати. Очевидно такъв интерфейс ще е от голяма полза, защото това е
естествен и удобен начин хората да комуникират с компютрите. Разработени
са множество системи за разпознаване на ръкописен текст, но те не са
достатъчни. Направени са успешни опити да се развият гласовите асистенти и
в резултат компютър или машина да отговарят на реч с реч.
Най-общом речевата вълна може да се разглежда като аналогов сигнал,
продуциран от фонаторния апарат (устна кухина, език, твърдо и меко небце,
ларинкс, гласни гънки). Тази звукова вълна се възприема от слуховия апарат.
След това с неговото възприятие и анализиране се заема мозъка.
Речевите сигнали се състоят от аналогови речеви модели, въз основа на
които се извършва дискретизиране, анализиране и символно представяне на
речта. Под символно представяне ще разбираме графемите (букви, фонеми),
използвани за обозначаване на говорима реч.
Най-малката част на една езикова система е фонемата. Допустимата
съвкупност от няколко фонеми образува сричка, а допустимата съвкупност от
няколко срички образуват думи.
Продуцирането и тълкуването на тези звуци се определя от синтаксиса и
семантиката на съответния език.
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Вече няколко години смартфоните и таблетите разполагат с поне един
гласов асистент. Интересът към тях обаче беше сравнително голям само в
началото. След това, вероятно поради ограничените си възможности,
гласовите асистенти постепенно останаха на заден план, въпреки това
развитието им продължава. Компаниите продължават да отделят много
време, усилия и средства в развитието им и следващото поколение вече е
готово.

1. Най-използвани мобилни гласови асистенти
Едни от най-използваните гласови асистенти са Google Now на Google, Siri
на Apple и Cortana на Microsoft.
1.1. Google Now
Google Now е интелигентен персонален гласов асистент, разработен от
Google. Наличен е за устройства с Android и iOS операционни системи, както и
за уеб браузъра Google Chrome за настолни и преносими компютри. Google
Now използва човешкия език като потребителски интерфейс, за да отговаря на
въпроси, да прави препоръки и да изпълнява действия. като прави заявки към
различни уеб услуги. Освен че отговаря на зададени от потребителя въпроси,
Google Now често прави и препоръки, които предвижда на базата на извадки,
базирани от поведението на потребителя. За пръв път е въведен в
операционната система Android 4.1 Jelly Bean, която е анонсирана на 9 юли
2012 година и се поддържа от смартфона Galaxy Nexus. Услугата става
налична и за смартфоните с операционна система iOS на 29 април 2013, но с
доста ограничени възможности. Браузерът Google Chrome го поддържа от 24
март 2014 година.
1.2. Siri
Siri е гласов асистент, разработен от Apple Inc. Siri разпознава и използва
гласови команди, зададени по естествен начин, за да отговаря на въпроси и
изпълнява различни функции, достъпни в устройството. Siri към момента
работи само под мобилната операционна система iOS на Apple.
Първоначално е пуснат като независимо приложение за iOS, достъпно в
App Store. В момента Siri е вградено приложение в операционната система
iOS (5 или по-нова) и е достъпно за смартфоните iPhone 4S, iPhone 5, iPhone
5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, таблетите iPad 3, iPad 4, iPad Air, iPad
mini, iPad Air 2, iPad mini 2 и музикалния плейър iPod Touch 5.
Siri предлага много функции, всички от които са управлявани с естествени
гласови команди, като:
• Провеждане на телефонни разговори;
• Провеждане на FaceTime видео разговори;
• Отваряне на приложения;
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Изпращане на SMS или iMessage;
Планиране, промяна, премахване или питане за събития от
календара;
• Въпроси за резултати от мачове, началото им, информация за
отборите и други;
• Навигиране до вкъщи или работно място на вас или на ваш
приятел, както и до градове, държави, места, като ресторанти,
кина, болници, магазини, училища, паркове и други видове бизнес
места;
• Бързи настройки като включване и изключване на услуги и
отваряне на настройките на дадено приложение;
• Извършване на търсене в интернет чрез определена търсачка
като Bing (основна) и Google;
• „Q&A“ или въпроси и отговори посредством Wolfram Alpha и
Wikipedia от бита и ежедневието, като например въпроси за
калориите в банан, конвертиране на валута, математически
израз, разстоянието от Слънцето до Земята, население на
държава, височината на връх Еверест, дълбочината на Тихия
Океан и много други.
Новите функции в iOS 8 са:
• Търсене в iTunes за музика, филми и телевизионни предавания;
• Търсене за книги в iBooks;
• Изпълнение, паузиране, връщане или прескачане със секунди и
търсене на подкастове в Podcasts;
• Търсене за приложения в App Store;
• Разпознаване на музика, благодарение на интеграцията със
Shazam;
• Активиране на Siri чрез казването на командата „Hey, Siri“ или „Hi,
Siri“ само докато устройството се зарежда или е в приложението
на Siri;
• Поточно разпознаване на реч.
1.3. Cortana
Cortana (Кортана) е помощен приложен софтуер на Майкрософт,
интелигентен личен асистент, появил се за първи път във варианта си за
операционната система Windows Phone 8.1. Тя е подобна по функция на Siri,
гласовия асистент на Apple, и на Google Now за Android. Cortana е интегрирана
в Windows 10 за настолни и мобилни устройства.
Cortana е демонстрирана за първи път по време на конференцията на
Microsoft BUILD Developer (2 – 4 април 2014 г.) в Сан Франциско.
•
•
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1.4. Класификация на най-известните
известните гласови асистенти
Според направени проучвания Siri води пред конкурентните гласови
асистенти по брой коректни отговори (фиг. 1).. Това се отразява и на процента
на доволни потребители на гласовите асистенти [8].

Фигура 4. Резултати от направени проучвания
с най-известните гласови асистенти

2. Представяне на речевия сигнал
2.1. Кратковременно преобразуване на Фурие (Short
Short-time Fourier
Transform)
Кратковременния анализ разлага речевия сигнал на последователност от
къси сегменти, наречени аналитични рамки (analysis frames), след което прави
пълен анализ на всеки един сегмент поотделно [2].
2.2. Акустично моделиране на продуцирането на реч
Моделът на глотиса (ларинкса) определя формата на скоростта на
глотисния звук (glottal volume velocity) с отворен коефициент (open quotient),
или с коефициент на запълване (duty cycle), като съотношението
съотно
на
продължителността на импулса към периода на основния тон, и с коефициент
на скоростта (speed quotient), като съотношение от нарастването към
снижаването на продължителността на пулса [7].
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2.3. Кодиране с линейно предсказване (Linear predictive coding –
LPC)
Един от най-използваните методи за анализ на речта е основан на така
нареченото кодиране с линейно предсказване [1], познато още и като
авторегресивно моделиране (auto-regressive modeling). Популярността на този
метод се дължи на неговата бързина и опростения механизъм на използване.
Освен това е и един от най-ефективните начини за пресмятане на основните
параметри на речевите сигнали [4].
Кепстрална обработка:
• Реални и комплексни кепстрални коефициенти;
• Кепструм на периодичните сигнали;
• Кепструм на речевите сигнали;
• Първично- филтърно разделяне чрез кепструма.
Перцептуални-мотивирани представяния
• Билинейна трансформация;
• Mel-честотен кепструм: Mel-честотните кепстрални коефициенти (The MelFrequency.
Cepstrum Coefficients – MFCC) се дефинират като реален кепструм на
прозорец на кратковременен сигнал, получен от бързата трансформация на
Фурие на този сигнал.
• Перцептронно линейно предсказване (Perceptual linear prediction – PLP)
2.4. Честоти на формантите (Formant frequencies)
• Честотите на формантите представляват резонансите във вокален
(речевия) тракт и са носители на разликите между различните звуци.
Експертите са в състояние да разпознаят говорима реч само по нейната
спектограма, въз основа на предварителното определяне на формантите.
Смята се, че те са много полезни за разпознаването на реч, но към настоящия
етап не са широко използвани, поради трудността на оценката в тях [2].
• Ограничен фазов анализ (Closed phase analysis) на говорима реч се
използва само за региони, при които глотиса (ларинкса) е затворен и по този
начин не е възбуден (активен). Когато глотиса е отворен, има свързване на
вокалния тракт, белите дробове и резонансните честоти (resonance
bandwidths) са малко по-големи.
Определянето на ограничените фазови региони (closed-phase regions)
директно от речевия сигнал е трудно, така че често за тази цел се използва
ларингограф (electroglottograph - EGG).
• Статистическо проследяване на формантите.
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2.5. Ролята на основния тон
Определянето на основния тон или още височината на звука (pitch) е много
важно за повечето алгоритми за обработка на реч. Системите за разпознаване
на китайска реч използват основния тон (pitch) за проследяване на
разпознаване на тоналността, което е важно при отстраняване на безбройните
двусмислени хомофони. Основния тон е от решаващо значение и за
определяне на измененията на интонацията и патоса (ударенията) в
системите за разпознаване на текст към реч [5, 6].
• Автокорелационен метод;
• Нормализиран взаимно корелационен метод (Normalized cross-correlation
method);
• Кодиране на сигнала.
Проследяване на основния тон: Проследяването на основния тон
обикновено е безуспешно в някои от следните случаи:
• Грешки при определяне на подхармониците;
• Грешки при определяне на хармониците;
• В условия на шум;
• Резки преходи на F0 нагоре или надолу;
• Продуциране на реч примесено със силно дишане;
• Широколентово филтриране.

3. Алгоритми и начини за разпознаване на глас
Скритият модел на Марков е статистически модел, който се използва найвече в реализацията на технологиите за гласово разпознаване.
От гледна точка на теорията на вероятностите един случаен процес
притежава Марковско свойство, ако условното разпределение на
вероятностите на бъдещи състояния на наблюдавания процес, при
предварително известни текущи и минали състояния, зависи само от
състоянието към този момент, и не зависи от миналите такива. С други думи
бъдещите състояния на един процес са условно независими от миналите
състояния, при развитие на наблюдавания процес.
Процес, който притежава това свойство се нарича Марковски процес. Найпопулярните Марковски процеси са Марковските вериги.
Марковската верига е Марковски процес, който приема стойности от
дискретното множество, наречено пространство на състоянията, като
стойността му се променя в точно определени моменти от време. Тези вериги
са широко разпространени и използвани в теорията на разпознаване на реч,
тъй като заемат много малко памет за моделиране на динамични процеси и
освен това са лесни за реализация [3, 9].
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Системата, която е била моделирана, се приема да бъде
ъде Марков процес с
неизвестни параметри и целта е да се определи скритият параметър от
изследваните параметри. Извлечените параметри по модела могат после да
бъдат използвани за по-нататъшни
нататъшни анализи. Всеки определен (наблюдаван)
параметър е функция на вероятностите
оятностите на дадено състояние. Всяко състояние
може да се възпроизведе, което не позволява да се определи поредицата от
състояния до момента на наблюдение. С други думи поредицата от състояния
не може да бъде наблюдавана и остава скрита. СММ може да бъде
разглеждан като най-обикновена динамична мрежа на Бейс.
В общия модел на Марков, състоянието е директно видимо от
наблюдателя и за това вероятните състояния на промяна са единствените
параметри. В скрития модел на Марков, състоянието не е пряко видимо, но
променливите, повлияни от състоянието, са видими. Всяко състояние има
вероятност да бъде разпределено върху възможните изходни
изход
признаци.
Затова редицата от признаци, създадена от СММ, дава достатъчно
информация за редицата от състояния.
Скритите модели на Марков са особено известни с приложенията си в
разпознаването на глас, ръкопис, жестове, част от реч, музикална тема и др.
Вероятностните параметри на скрития модел на Марков са изобразени
визуално на Фигура 2, където x са състояния, y – възможни наблюдения,
наблюдени a –
вероятности на преходите между състоянията и b – изходни вероятности.

Фигура 5.. Вероятностни параметри на скрит модел на Марков (пример)
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Ограничения на скрития Марковски модел
Има редица ограничения в стандартните скрити Марковски модели, като :
• Скритите Марковски модели допускат продължителност,
следвана от експоненциално разпределение;
• Вероятността на прехода зависи само от източника и
предназначението;
• Всички наблюдавани рамки са зависими само от състоянието,
което ги поражда, без да се влияят от наблюдаваните съседни
рамки.
Изследователите са предложили редица техники за справяне с тези
ограничения, макар че тези решения не осигуряват значителни подобрения в
точността на разпознаване на реч [9]. Тези подходи са:
• Продължително моделиране;
• Предположения от първи ред;
• Условно независими предположения.

Заключение
Развитието, както на алгоритмите за разпознаване на реч, така и
използващите ги технологии е от голямо значение. Tова се счита за найинтерактивния начин за управление на машини. Въпреки че има множество
разработени алгоритми и работещи модели, гласовото разпознаване е в ранен
етап на развитието си и има нужда от разглеждане на еволюцията му.
Направените проучвания по този труд са част от разработката на
дисертационен труд по тази тематика и обхващат съвременните практически
приложения в областта. Бъдещето развитие на разработката цели
разширяването на съществуващите софтуерни рамки за анализ и
разпознаване на глас чрез имплементацията на подобрени алгоритми, като ще
се реализират и анализират практически примери.
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MODERN SPEECH RECOGNITION TECHNOLOGIES – APPLICATIONS AND
ALGORITHMS
Svetoslav Enkov, Hasan Gyulyustan
Abstract: Speech recognition is one of the most actual topics in computer science lately. The
idea of management by speech causes great interest not only from the scientific researchers
but also by manufacturers of high-tech cars, devices, smartphones and etc. The following
article describes some of the most widely used voice assistants for smartphones and the
most modern algorithms for speech recognition.
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GAME-BASED APPROACH IN E-LEARNING
Mariya Gachkova, Elena Somova
University of Plovdiv “Paisii Hilendarski”
mariq.gachkova@gmail.com, eledel@uni-plovdiv.bg
Abstract: In this article a summary is made of the use of standard electronic game’s methods
in e-learning. It shows how game-elements and game-mechanics can be applied in e-learning
environments. Different types of Serious games – Game-based learning, Gamification of
learning, Organizational-dynamic games, Simulation Games and Edutainment have been
discussed. The article introduces the game-based model for learning and 70:20:10 education
framework. There are examples for e-Learning environments that include some of the
abovementioned game-elements and game-techniques. The focus in the conclusion is on the
potential benefits of successful implementation of serious games into a learning
environments.
Key words: E-learning, Serious games, Game-based learning, Gamification, Game-based
learning model.

1. Introduction
The use of electronic learning (e-learning), electronic resources and activities in
traditional learning is growing fast. This brings to the need of new approaches and
methods in education. In the near past the electronic games were used only for
entertainment, but nowadays they are seen as a successful way for learning. The
educational games can be found in e-learning environments both as independent
programs for learning as well as additional modules, supporting the uptake of
educational content [Paunova’2013].
Development of e-learning environments bring the need of higher quality, more
accessible and interactive learning resources. Instead of only giving knowledge,
they should involve learners in taking important decisions, communicating with each
other and becoming more initiative. According to a research “Summit of educational
games” from 2006 [Wince-Smith’2006], made by the Federation of American
scientists (FAS): students remember only 10 percent of what they read; 20 percent
of what they hear; 30 percent, if they see visuals related to what they are hearing;
50 percent, if they watch someone do something while explaining it; but almost 90
percent, if they do the job themselves, even if only as a simulation.

2. Games in e-learning
The use of game-elements and game-techniques for learning in higher
education aims to make complex theoretical knowledge more approachable.
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Permanent repetition will lead to a more in-depth learning based on Game-based
education model [Connolly’2012].
Games, that are used in education, are also known as the oxymoron “Serious
Games”.

2.1. Serious games
Serious games aim at achieving educational, training and informational goals
[Abt’1987]. Serious games cannot be classified as “games”, because they are not
designed only for entertainment and enjoyment, but for other purposes, such as
education [David’2006].
By conventional definition a game is a system, in which players engage in an
artificial conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome. Key
components of games are goals, rules, challenges, and interaction. Games
generally involve mental or physical stimulation, and often both. Many games help
develop practical skills and serve as a form of exercise.
Serious games are simulations of real world events or processes, designed for
the purpose of problem solving. Although serious games can be entertaining, their
main purpose is to train or educate users, though, it may have other purposes, such
as marketing or advertisement. The serious games are focused on learners, that are
not included in traditional education. There are various types of serious games like
educational games, advert games, political games and etc.
According to [Cruz-Cunha’2012] the first serious game is often considered to be
Army Battlezone, an abortive project headed by Atari in 1980, designed to use the
Battlezone tank game for military training. In 2002 another movement had started
outside of formal educational sector that was coined as the "serious game
movement," which originated from the Woodrow Wilson International Center for
Scholars, where David Rejecsk and Ben Sawyer started the initiative. The primary
consumer and producer of serious games is the United States Military, which needs
to prepare their personnel for military movements in a variety of environments,
cultures, and situations. They need to understand their surroundings, communicate
on an international level, use new technologies and quickly make decisions
[Klopfer’2008]. Other well-known serious games, that were commissioned by the
American Army, are America's Army (2002) and Full Spectrum Warrior (2004).
The usage of serious games in various sectors, that are released on the game
market after 2002, is shown on Figure 1. [Djaouti’2007]. The education sector is
placed second in using serious games.
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Figure 1. Research of the Serious games market after 2002

The classification of serious games is something that is yet to solidify, there are
however a number of terms in reasonably common use for inclusion:
• Game-based learning – uses video and electronic games for
achieving educational goals;
• Gamification of learning – integrates game elements and techniques
with the e-learning process;
• Organizational-dynamic games – they teach and reflect the
dynamics of organizations at 3 levels: individual behavior, group
behavior and culture dynamic;
• Simulation games – games, used for the acquisition or training of
different skills, teaching effective behavior in the context of simulated
conditions or situations;
• Edutainment – presents content, designated simultaneously for
education and enjoyment (the term is a combination of the words
education and entertainment).

2.1.1. Game-based learning
Game-based Learning (GBL) is a part of serious games, which is designed to
reach certain results, based on standard education methods. The main purpose of
these applications is to combine the achievement of learning goals with the
entertainment, learners experience while they are playing games. The applications
train the ability of learners to memorize and apply theoretical knowledge in real life
[Kapp‘2012].
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GBL, according to [Diamond], is conducted with lessons that are competitive,
interactive and allow students to have fun, while achieving the pre-set goals of the
learning resources.
Short definition for GBL, given from [Benson’2014], is education through
learning resources, which are presented in the form of a game. GBL can use
standard already developed strategical electronic games, as well as games,
specially designed for that sole purpose.
[Benson’2014] expresses the view, that Game-based learning motivates and
involves learners in a way that traditional methods for learning cannot. Most
researches in this area highlight “repetition” as the main advantage in that game
approach. It is similar to the „Drill and Practice or rote memorization in traditional
teaching. Games encourage learners to go from a lower level of difficulty to a higher
one, leading to a gradual increase in their knowledge and skills (which are also
increased with the "repetition" of levels by learners, trying to get to the final highest
level of the game. For most players, this repetition is almost automatic and without
question, if the player fails to complete some level of a game, they will often practice
until they can successfully progress to the next level.

2.1.2. Gamification of learning
The gamification of learning is an educational approach to motivate students
to learn by using video game design and game elements in learning environments
[Kapp’2012]. The goal is to maximize enjoyment and engagement through capturing
the interest of learners and inspiring them to continue learning [Huang’2013].
Gamification, broadly defined, is the process of defining the elements which
comprise games that make those games fun and motivate players to continue
playing, and using those same elements in a non-game context to influence
behavior [Deterding’2011; E-learning Heroes’2014].
Learning content can be presented in a much more attractive way for the
students by using gamification. Game-elements and game-techniques, included into
a non-game content can be used to encourage the learners to follow the ultimate
goal. At the same time, they train their research abilities in achieving the educational
goals.
Gamification, according to [Kapp’2012] can be separated in two main types:
• Structural gamification – This is the application of game-elements to
propel a learner through content with no alteration or changes to the
content itself. The content does not become game-like, only the
structure around the content. The primary focus behind this type of
gamification is to motivate the learner to go through the content and to
engage them in the process of learning through rewards (for example
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using of avatars, leaderboards, awarding with badges, passing
different levels);
Content gamification - This is the application of game elements and
game thinking to alter content to make it more game-like. For
example, adding story elements to a compliance course or starting a
course with a challenge instead of a list of objectives are both
methods of content gamification.

Table 2. Examples for usage of game-elements and game-techniques in non-game context

Game-elements
and techniques
Story

Usage in electronic or
board games
Passing specially designed
sequence of events

Rules

List with instructions of what
is allowed and what is not

Research ability

Search for hidden treasures

Interactivity

Development of different
potential in players through a
variety of interactive actions

Feedback

Indication from the game that
an action or progress has
been noticed
Simulation
of
extreme
situations
The loss is twice more
motivating than the win
Opportunity to better the last
performance

Time limits
Reluctance to
loss
Repetition
of
levels (the whole
game)
Continuation
game

Opportunity to continue the
game after it has been left

Usage in e-learning
Students
learn
through
educational schedule created
by the teacher
Requirements
and
recommendations for the
course
Including extra content (more
learning resources)
Practice of various interactive
activities, leading to a higher
level of understanding and
remembering
Usage of points, badges or
other awards to show that
there is development detected
Time limits for tests and exams
Motivating
learners
with
leaderboards
Predispose to re-study the
learning resources
Continuing the learning at the
point it’s been left

In Table 1. examples for using game-elements and game-techniques in elearning are shown. The same elements and techniques are taken from the
electronic and board games.
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2.1.3 Simulation games
Simulation games (including Role-playing games) are oriented for
entertainment, but they are suitable to be used as a tool and form of learning
[Corti’2006]. Learning, based on these games, gives the learners opportunity to
solve problems and participate in situations, impossible or inappropriate in real life in
terms of cost, time, logistics or security reasons. The simulated environment or the
realistically recreated storyline of a role playing game (a bussiness meeting for
example) may allow participants to experience something that is too expensive, too
risky or even physically impossible to achieve in the real world.

3. Models for learning
3.1 Game-based learning model
Serious games are based on input-outcome game-based learning model.
The model combines learning content with game methods and triggers a cycle of
processes, leading to motivation of learners and desire for self-improvement.
First, the objective is to design an instructional program that incorporates certain
game features or characteristics.
Second, these features trigger a cycle that includes user judgments or reactions
such as enjoyment and interest, user behaviors such as greater persistence on
completing a task and more time spent on it, and further system feedback. To the
extent that we are successful in pairing instructional content with appropriate game
features, this cycle results in recurring and self-motivated game play.
Finally, this engagement in gameplay leads to more motivated achievement of
training objectives and specific learning outcomes.
This instructional model is illustrated in Figure 2. [Ahlers’2014]. There are
several benefits that this perspective offers. First, the traditional input-processoutput model of learning emphasizes “single-trial learning”, a learner performing a
task over a single trial. Although the current model adopts the input-process-output
framework, the key component is the “game cycle” that is triggered by specific
game features. The main purpose of this model is the realization of multiple
"repetition" of a gaming action, which motivates students to go over and over again
through the learning content. The game cycle is shown as an iterative process,
which is close to the one when playing standard entertainment games. It
encourages players to repeat given behaviors and decision-making processes
[Ahlers’2014].
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Figure 2. Game-based learning model [Garris’2002]

The freedom of failing and continuing with the tries without any negative
consequences, inspires students to choose the motivating elements themselves and
the ability to practice independent or collaborative decision-making, related to
educational issues after failure [Li’2013].

3.2 70:20:10 framework for education
70:20:10 framework [Lombardo‘1996] is a model for education, which
separates and describes apart the methods for assimilation of the learning content.
The creators of the model Morgan McCall and his colleagues from the Center for
Creative Leadership (CCL) express that the 70:20:10 framework is a learning and
development reference model, which captures the three types of learning
(experiential, social and formal) and explains the relationships between them. The
percentage distribution is as follows:
• 70% experiential experience - learning and developing through dayto-day tasks, challenges and practice;
• 20% social exposure - learning and developing with and through the
aid of others, including coaching, exploiting personal networks and
other collaborative and cooperative actions;
• 10% formal education - learning and developing through structured
courses and programs.
Many successful companies use this framework and integrate it with
gamification and game-based learning. The main purpose of this combination is to
improve the way they train and teach their employees and make it more engaging.
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4. Learning Management Systems that includes serious games
Some Learning Management Systems (LMS) are using methods and ideas from
serious games and most of all from game-based learning and gamification.
Examples of such systems are GENIE, TalentLMS, Frog and Expertus One.

4.1 GENIE
Through the web-based application GENIE [GENIE] of Growth Engineering
projects and courses can be created and managed. Genie includes libraries with
questions, pictures and videos and gives users the opportunity to add their own
libraries, which can be used to create projects or courses. All projects and courses
can be exported to SCORM format (the system supports SCORM 1.2 and SCORM
2004).
The implementation of elements from serious games in GENIE is done by:
• Rewarding with badges and points for achieving learning goals;
• Preparation of leaderboards for stimulating the competitive spirit;
• Putting deadlines to tasks;
• Learning through gradually passing through levels.
The users can add their own game-elements or use the already created
templates, provided by GENIE.

4.2 TalentLMS
TalentLMS [TalentLMS] is a SAAS (Software as a Service) cloud-based
platform for e-learning, which gives the opportunity to create and manage learning
resources. The learning resources can be presentations, videos (YouTube for
example), web-resources, wikis and etc. The platform supports importing learning
resources in SCORM format.
Talent LMS implements gamification through :
• Giving points for performed actions (going through learning resources
for example);
• Collecting various badges for passed tests;
• Receiving certificates and awards for finishing the course;
• Re-certificate on certain time periods;
• Leaderboards – displayed by charts and diagrams;
• Passing the course by levels.
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5. Conclusion
Learning, based on games, allows learners to get deeper into the learning
content and train themselves in tasks and situations, which would be impossible or
undesirable for their price, time, logistics or for security reasons in real life.
Potential benefits from successful integration of serious games in a learning
environment are numerous, but the most essential ones of them are:
• Increase of the entertainment and the enjoyment from doing the
learning activities;
• Opportunity to represent learning content through various levels of
education, depending on complexity or different preferences of the
learners;
• Visualizing of the learning content
• Opportunity for motivated repetition of the learning activities for better
understanding of new material and skills;
• Practice in an environment that simulates real-life experience
The successful usage of the game method in learning environments should be
differentiated [Ivanova’2007], depending on the specific needs of the learners (level
of education, competences and skills). Motivation is a key aspect of effective
education and it makes the learning process much easier.
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ИГРОВИ ПОДХОД В Е-ОБУЧЕНИЕТО
Мария Гачкова, Елена Сомова
Резюме: В статията се прави обзор на използването на подходите от
стандартните електронни игри в е-обучението. Показва се приложимостта на
конкретните игрови елементи и методики в средите за е-обучение. Разглеждат се
видовете сериозни игри: игрово-базирано обучение, Gamification of learning,
Organizational-dynamic games, Simulation games и Edutainment. Представят се игровобазирания модел за обучение и 70:20:10 модела за обучение. Дават се примери за
среди за е-обучение, в които са вградени някои от игровите елементи и методики.
В заключение се акцентира на потенциалните ползи от успешното прилагане на
сериозните игри в учебна среда.
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Abstract: The article provides a summary of collaborative learning and assessment and
presents their definition, basic elements, advantages and application. It is focused on the new
role of the learners – who carry the responsibility for their own education and to their peers’,
in which they work together, during collaborative activities. Collaborative assessment can be
regarded as an educational activity in the collaborative learning. Other advantages, besides
the academic ones, are shown – social and psychological. Particular attention is paid to the
use of this method in e-learning. E-learning environments that implement collaborative
education and assessment are reviewed.
Keywords: collaborative learning, collaborative assessment, e-learning environments,
collaborative learning in e-learning environments, collaborative assessment in e-learning
environments, collaborative assessment environments, collaboration in e-learning

1. Introduction
The traditional model for learning in middle schools and in universities supports
individualism. After the face-to-face teaching, the learners need to prepare
themselves, based on the study material, and solve tasks and problems alone. In all
forms of assessment it is absolutely unacceptable to use another student’s
knowledge. But this individualistic nature is in full contradistinction with the reality
the learners meet after completing education, in the work environment, where
collaboration and team work is on a daily basis. More of the job offers now require
skills like “team work”.
Nowadays more and more importance is given to cooperation and collaboration
in e-learning and in traditional education forms as well. Applying this approach to the
education leads to advantages in many directions, according to [2], [6] и [13]. The
learners acquire more lasting knowledge, social and communication skills, ability for
critical thinking, confidence in communicating with others, etc.

2. Collaborative learning
Collaboration, according to [13], is a philosophy of interaction, in which the
individual alone is responsible for his actions (and knowledge), while agreeing to the
opinions of others and respecting their contribution to his work. Collaborative
learning is a process, in which two or more students learn or try to learn something
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together and during this, they share resources, skills, experience, so they can
accomplish that objective.
The idea of collaborative learning originated from the concept for learning of Lev
Vygotsky, called zone of proximal development [7]. According to this concept,
there are two areas of development: one with tasks, that the learner can do and one
with tasks, that the learner cannot do. Between those areas a third area is observed,
which includes tasks that a learner would do, if there is someone to guide and help
him. This third zone defines knowledge and skills that the student have potential to
develop, but not on their own.
In collaborative learning the student is the center of the educational process and
even takes responsibility for the learnt material [13]. In this approach, the learners
are usually solving a common problem, while they rely on each other and account
for their actions [7].
As opposed to the traditional learning, collaborative learning involves various
activities like joint papers, group projects, cooperative practical assignments,
discussions and collaborative assessment.
According to Gokal [7], learners manage to achieve higher levels of knowledge
and remember information longer, when they work in a group.
Usually small groups of learners are formed in collaborative learning, which then
have to work in constant interaction with each other to realize a set goal. The
students in the group organize, manage and control their work; distribute,
synchronize and evaluate the individual subtasks; advice and assist other members
of the group and take responsibility as a whole for the achievements and failures of
the group.

2.1. Basic elements of collaborative learning
Five elements should be present, so that a group exercise can be called
collaborative learning:
1. Positive interdependence [8] [10] – the group has a clear goal and every
member of it depends on the others for the achievement of that goal. The efforts
of the learners contribute both for personal benefit and for other members’
benefit as well. The goal is considered to be achieved only if every member has
completed their part of the work successfully;
2. Face-to-face promotive interaction [10] [13] – students encourage learning
between them by activating important cognitive activities and dynamics in their
relationships (encouraging, supporting, helping and praising). Promotive
interaction can be achieved when all of the learners explain to the others how
they have reached their solution or when discussions are hold to help find the
correct way of finishing the academic goal;
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3. Individual and group accountability [10] [13] – the group as a whole should
be responsible for the results, as well as each member should be responsible
for their own work and participation into completing the group goal. Each single
learner must have personal involvement in the group work;
4. Interpersonal and small group skills [10] [13] – students build and improve
skills for: team work, effective leadership, making decisions, communication,
building trust and managing conflicts;
5. Group processing [10] [13] [22] – to boost efficiency, the group reviews the
work done, discusses the problems encountered and the important points in the
work process of each member and offers ways to evade the problems and to
improve future workflow. All of the learners comment their actions to the others
and show which of them have helped towards the achievement of the common
goal and which have not.

2.2. Advantages and application of collaborative learning
Collaborative learning offers significant advantages over the traditional
education, because not only it achieves knowledge and skills on the course
content, but also other equally important results. The authors [3], [6], [13] and [18]
highlight a number of benefits, which can be classified in the following three
categories:
1. Social (builds social support system for students, increases tolerance, creates
a positive atmosphere, creates learning communities, encourages social and
academic contacts, builds teamwork, social, organizational, leadership,
decision-making, debating and presenting skills);
2. Psychological (increases confidence and satisfaction of the learners, reduces
anxiety from assessment, creates positive attitude towards teachers and the
studied subject, builds responsibility to learning and time-management skills);
3. Academic (promotes critical and analytical thinking, active participation of
students in the process of education, increases motivation, creates an
environment of active participation and research, higher knowledge and
achievement, alternate methods of assessment, involving the learners, more
effective problem solving, develops communication and technology skills).
The application of collaborative learning does not depend on the level of the
learners (pupil, undergraduate or PhD student) [7].

3. Collaborative assessment
The purpose of collaborative assessment [9] is to integrate learning in the
assessment process and to encourage the involvement of the learners in it.
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The collaborative assessment engages the learner, the peers and the lecturer to
critically evaluate the assignments of each one of the learners. This assessment
approach creates a connection between them. The process can involve: reviews
and discussions on the work of the learner, recommendations, writing evaluations
and argumentations and other related activities. The learners and their assignments
take a central place in this type of assessment [14].
There are two criteria for assessing work – one of the students and one of the
teacher. Students can participate in the criteria and the evaluation scheme
selection. The active involvement in these decisions, according to [14], changes the
attitude of students towards their own education. The different way of evaluation
is taken as a positive and enjoyable experience and helps the students to further
understand the assessment process [14].
The collaborative assessment can be used as a learning activity [19].
Students, reviewing and evaluating each other’s’ work, acquire new skills for
understanding other perspectives, critical thinking, analyzing and assessing
particular subject area.

3.1. Models for collaborative assessment
Standard collaborative assessment generally proceeds in the following steps
[14]: discussion on the condition of the assignment with the other learners and the
lecturer; discussion on the concept, problems and methods for solving the
assignment; exchanging ideas and resources; uploading the assignment in an
unfinished state in order to obtain feedback from the lecturer and the peers;
submission of the final version of the assignment to be evaluated by the pre-agreed
criteria; and assessment and feedback from the peers with reviews of how much the
criteria was met and motivation for the set evaluation. In particular realizations some
steps may be omitted.
Another collaborative assessment method is the carousel brainstorming [5], in
which the learners are divided into small groups and each one of them is given a
topic to discuss for a given time. After that the groups interchange the topics until
they have gone thru all of the topics. The groups can see the ideas and thoughts of
the groups that have worked earlier on the topic. They can approve or remove part
of the others’ answers, as well as add their own. Thus, the learners are acquainted
with the opinions and the way other peers think and they can assess them.
360 degree feedback [9] is also a method for collaborative assessment, in
which a group of 8-12 people complete an anonymous questionnaire evaluating a
person. The assessed complete the same questionnaire, evaluating themselves.
The inquiry consists of questions with a rating scale and fields to type in comments.
This method is mostly used in companies to identify the strengths and weaknesses
of employees.
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3.2. Advantages and application of collaborative assessment
The ability to examine the assignment of other learners gives a wide number of
advantages like: establishing the strengths and weaknesses of their work,
awareness of one’s own level of knowledge and skills, which is an incentive for
further learning, seeing other perspectives on an issue and learning new study
material and skills.
The collaboration during the assessment creates a sense of group identity in
students. This assessment significantly increase interaction between the learners
and promotes higher level education [21].
Knowing that not only the teacher, but your peers will see your assignment,
further motivates students to do a better job. According to [14] collaborative
assessment causes students to set own goals about what and how much they
need to study, often exceeding the requirements of the teacher.
This method gives a more comprehensive evaluation than the traditional,
because it assesses both the processes during the collaboration work and the
results from it.
Collaborative assessment can be applied to any educational situation, but there
will some restrictions to it like increasing the responsibilities of the teacher (the
actions of the students must be reviewed), timely feedback to the learners
(comments and evaluations of their work) and limitation of the time and place of the
assessment. With the advent of ICT and the development of e-learning
environments, these restrictions can be compensated [9].

4. Collaboration in e-learning environment
Modern ICT enable the modeling of a learning environment, close to the real
one, with opportunities for education, assessment and communication and a
potential for creating a sense for community.
Computer communications between the learners allow more complete
communication than the face-to-face one, due to the lack of social tension, full
freedom and equal field for the learners to express their ideas [20].

4.1. Tools for collaborative learning in an e-learning environment
The collaborative learning in e-learning environments is achieved by using
various learning activities:
- Collaborative work on a group project (wiki) – a group of learners create and
edit document(s) in a common field of work;
- Playing a group game (serious game) – learners perform a collaborative
practical assignment in the form of a game, sometimes in a simulated
environment, similar to the real one;
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-

Collaborative accumulation of information for shared use (database) –
every student can record information (single or multiple), which then
accumulates in a common repository (database). The information can be of
different type and meaning – solutions of similar problems, example sentences,
illustrating the meaning of a given word, images of objects or events, hyperlinks
of found web resources on a given topic and etc.;
- Glossary – the learners collaboratively create a dictionary of the terms;
- Assessment of one learner’s work by other learner(s) (workshop) – the
learners do an assignment, which then is evaluated by one or more peers,
based on pre-defined criteria from the teacher (the learners can also participate
in the selection of the criteria). It is possible to implement anonymous evaluation
or self-assessment. The final mark of the learners is formed from the mark on
the assignment and the mark from the evaluation of the peers’ work(s);
- Chat – the students achieve synchronous communication between them
(including with the teacher), so they can discuss, share ideas, analyze case
studies, solve problems and share experience;
- Videoconferencing – the learners can see and hear what others do without the
need to be in the same room;
- Forum – the students realize asynchronous communication;
- White board – a board is presented to all students, on which they can share
their ideas, reflections, thoughts and information, open files, show presentations
and share their screen with the others.
These activities can be used in different combinations between them to ensure
the interaction required for collaborative learning.

4.2. Collaborative e-learning environments
There are multiple platforms, which support collaborative learning, and some of
them are briefly reviewed below: Blackboard Collaborate, Desire2Learn
BrightSpace, Instructure CANVAS, Moodle, Pearson’s REVEL and Sakai.
Blackboard Collaborate [15] is an environment that provides
videoconferencing, as long as some other functionalities, available during the actual
videoconference. The learners can use a white board, where they can share visually
their ideas and their screens to the other participants in the conference. They can
send files and record the conference, which later can be used as a study material.
Desire2Learn BrightSpace [3] accomplishes collaborative learning by using
groups, each one of them, having its’ own space, in which the group members can
hold discussions (discussion zones), send group tasks (dropbox tool) and to share
files between them (locker). To encourage assessment and evaluation between the
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members themselves the system offers the opportunity to vote for the best answer
to a question from a given topic.
The system Instructure CANVAS [4] besides the basic tools for collaborative
learning like chat and discussion forums, allows videoconferencing as well. Also
every one of the learners can assess the tasks of the other peers.
Moodle [1] offers a wide range of learning activities to organize collaborative
learning [19] – workshop, database, dictionary, wiki, forum, chat. Each one of them
is focused on communication, cooperation and collaboration between the learners.
Pearson’s REVEL [18] is an environment, which tries to engage learners in the
process of education. The study material is structured in small segments and is
represented thru interactive content. After every lesson there is a small quiz to
reaffirm the acquired knowledge.
Sakai [16] is created to help the work on collaborative projects, including the
cooperation between academic researchers. Sakai provides a rich set of
communication, collaboration and sharing tools in a single e-learning environment –
forum, chat, file sharing system, wiki, possibilities for group work and assessment of
discussions.

4.3. Collaborative assessment environments
Some of the environments for collaborative assessment is specialized in this
activity and do not provide means of collaborative learning.
NetPeas [13] is a web-based system for assessment, which allows anonymous
uploading of tasks, passing thru several assessment cycles by the other learners,
ability to give feedback and dispute the results by the assessed.
Peer Grader [8] is a web-based system for review and assessment by the
learners themselves – from a randomly selected learner or one that has been
selected by the tutor. The assessment takes place by answering questions,
provided by the tutor, with brief commentary and guidance.
OASYS [8] is also a web-based system for self-assessment and collaborative
assessment by the peers, which uses for feedback a questionnaire with preset
questions or free text, filled by the assessor.
The web-based system Group Support System [8] is mainly intended to
evaluate projects. It supports functions like discussions and negotiations by
brainstorming the actual assessment criteria, voting for best proposed assessment
scheme and defining the weight of selected criteria.
The environment for collaborative assessment PECASSE [16] is based on the
adaptive learning environment SCALE and offers: self-assessment and collaborative
assessment of tasks; up to three re-uploads of tasks, after commentary by the
assessor; evaluation of the assessors and definition of the grading methods. The
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assessment process [16] runs in three consequential phases with respective
deadlines: task upload and a short self-assessment; review of the uploaded task
and feedback by the assessor; collaborative work between the assessor and the
assessed on the uploaded task, as well as assessment of the evaluators
themselves and their reviews. The effectiveness of each one of the learners in the
separate phases is recorded by the system and helps building a learning model of
the student, which is then modified during the course of education.
In the e-learning environment Moodle [1] collaborative assessment is also
realized by the so-called workshop, which is implemented in two phases (creating
and sending of an assessment and receiving reviews and evaluations from one or
more learners, according to predefined from the tutor criteria).

Conclusion
Collaborative learning and assessment puts the learners at a central place in
the educational processes, making them the active side of it. They get numerous
advantages in comparison to the traditional method of learning, not only academic,
but social and psychological as well. A connection between the learners and group
identity is build thru the collaborative work.
Most of the e-learning environments provide collaborative education and
assessment in various forms. From one side the collaborative assessment is used
as an opportunity to gain a more complex evaluation of the learners, and from
another it is used as a general educational activity. With the different communication
tools in the e-learning environment, collaboration in the study group eliminates many
barriers to students and enables them to fulfill their potential.
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СЪВМЕСТНО УЧЕНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ В Е-ОБУЧЕНИЕТО
Мартин Такев, Елена Сомова
Резюме: В статията се прави обзор на съвместното обучение и оценяване, като се
представя тяхната същност, основни елементи, предимства и приложение.
Акцентира се върху новата роля на обучаемия – носещ отговорност за своето
обучение и пред другите обучаеми от своята група, в която осъществява
сътрудничество при реализиране на съвместните дейности. Съвместното
оценяване се разглежда и като обучителна дейност при съвместното обучение.
Показват се и други предимства на сътрудничеството освен академичните –
социални и психолигически. Специално внимание се отделя на използването на този
подход в е-обучението. Представят се среди за е-обучение, които прилагат
съвместно обучение и/или оценяване.
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TIGHTER, NEATER, SAFER C AND C++
Boyko Bantchev
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boykobb@gmail.com
Abstract: Constructs are presented for alternative — tighter, neater and arguably less
vulnerable — expression of frequently occurring patterns in C and C++ programming. We find
them useful in several ways, both in teaching and in participating in programming competitions. Working programmers can also benefit from such or similar constructs.
Keywords: program structure, preprocessing, C++ template metaprogramming

Introduction
Programmers often feel the need to adapt their programming language to
particular needs. Adaptation, when it is possible, may take different forms, e.g., creating libraries, esp. of higher-order procedures, or any sort of metaprogramming —
the choice depends on the actual scope of capabilities provided by the language.
Here we consider several instances of bending C and C++ to a more rational
use. In some of them ‘rational’ means achieving straightforward and concise expression through removing apparent redundancy. In others, constructs are introduced
that provide more suitable and versatile repetitive statements than those built in the
language.
All proposed constructs have been motivated by the author's practice of teaching programming to high and higher school students. Their implementation makes
use of the C/C++ preprocessor, as well as the operator overloading and template
programming facilities of C++.
For convenience of reference, complete definitions of all constructs under discussion are given in an Appendix at the end of the paper.

Printing values and names
Programming invariably involves debugging, and a major part of debugging is
tracing the values of all sorts of data entities. Value tracing can be automatized
when dedicated debugging software is used, but a debugger may not be available,
or, for a number of reasons, not used even if present. The programmer then has to
manually insert print statements in the program.
Print statements are of course also used for displaying the results of programs
that communicate with the user through the standard output.
In a typical situation of teaching programming to novices, the user-program
communication is indeed through the standard input and output channels. Print
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statements are used to display values and thus assure oneself that the program
behaves as intended. For example, a number is printed which is supposed to be the
result of adding some numbers, or a sequence of numbers is printed to confirm that
they are in some specific order. And in case they are not, additional values need to
be printed in order to identify the exact source of erroneous behaviour.
A teacher would want to achieve his goals regarding any particular program
example without having to bring attention to details of the language that are insignificant to the example. In addition, simple and frequently used actions should be
expressed concisely. How does this apply to printing values? Consider printing the
values of two variables in C, a character and an integer:
printf("%c %i\n",letter,num)
Powerful though printf is in the hands of an experienced programmer, to a
novice it is a nuisance. The concept of formatting strings with format specifiers and
value replacement, along with some other details, constitute a significant memory
and work load to the uninitiated, and yet are irrelevant to the algorithmic and other
aspects of the particular program.
It is somewhat better in C++, where formatting, let alone type-specific one, can
be left to a convenient default:
cout << letter << " " << num << endl
but some unnecessary detail — four instances of <<, explicit output of a space
character — is still present.
The problem aggravates when the names of the variables also have to be
printed rather than just the values (in order to make the printed information more
useful). Now we need, in addition, to specify each name twice — as a string and as
a variable — and to separate names from values. The above example can be
rendered, in C and C++ respectively, as:
printf("letter:%c num:%i\n",letter,num)
and
cout << "letter:" << letter << " num:" << num << endl
Either of these is already rather verbose and is difficult to get correct. Clearly,
with more or longer names the verbosity of such a command increases drastically,
and so does the difficulty of writing and even reading it. When the same or similar
commands have to be placed at several or more locations, the task becomes really
daunting.
The problem can be solved by introducing simple macros. In C++, we define S
to print a value of an expression and a space after it, and D to display a variable
name followed by the respective value and a space. The macro N prints a newline
character. Thus, the above examples reduce to
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S(letter) S(num) N
and
D(letter) D(num) N
In C, we are forced to define specific macros for each datatype — SC, SI, SF,
and SS, and similarly DC, DI, DF, and DS, but otherwise there is no redundancy,
e.g.
SC(letter) SI(num) N
and
DC(letter) DI(num) N
In C++, we also define DD, which lists the contents of a collection, such as a
vector, a list, etc., and then calls N. This is useful mostly for saving the user the
necessity to define the required iteration variable and for making that variable local.
The above macros are useful not only to novices and their teachers but also to
experienced programmers, as the time and attention needed to add and edit data
tracing commands to a program is very substantially reduced. A notable case where
time is a particularly precious resource and routine activities should require as little
attention as possible is participating in a programming competition. As the macros
are small and easy to reproduce, it is a good tactic to ensure they are available by
typing them at, or even before the beginning of a competition.
Using macros to define D and the similar C macros is essential, as the preprocessor has a means (the # unary operator) to obtain a string from a name, which
cannot be done at a language level. Having defined all the necessary commands as
macros has the further advantage that these commands can be made ineffective by
replacing their definitions with empty ones, which can be done with a single preprocessor command. Thus a debugging mode can be switched on and off with a
minimum program change. This can even be done separately at different places.

Stack operations on sequences
The stack data structure is one of the most intensively used in programming. As
sequential data structures, such as vectors, lists, or strings, are often used as
stacks, it is natural to ask how convenient this is.
The basic stack operations (apart from creation, checking for emptiness and
other similar), are adding and removing a value, conventionally referred to as pushing and popping. With respect to them, from practical programming point of view, we
find it reasonable to postulate the following properties desirable:
• atomicity — each operation should be expressed as a single action;
• conciseness — each operation should be denoted concisely;
• evaluability — each operation should produce a value;
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composability — this is closely related to the above and means the
ability to perform several operations of the same kind in a row;
• uniformity — each operation should have the same denotation and the
same operational properties for all kinds of sequences.
It is easy to observe that these properties do not hold in C++. For example, the
push method (named push_back) for vectors, linked lists, deques and strings is
not particularly concise, does not produce value, and therefore also is not
composable. The pop operation is not atomic. There is, for example, a back
method that produces the topmost stack value but does not remove it from the
stack. That method is also not composable. Removing the top value off the stack
can be done e.g. by pop_back, but the latter does not produce the removed value
(or any other value).
The C++'s stack container adapter is identical in the said respects (apart from
push_back, back and pop_back being called push, top and pop, respectively).
To overcome these deficiencies, it is useful to implement push and pop operations on sequences generically and ensuring the above stated properties.
We have chosen to implement push as <<, and pop in two variants, >> and ~,
each returning a different kind of value. >>, with its left argument a sequence container and right argument a variable (i.e., a reference), returns the container, as
does <<. Thus both << and >> admit composition. ~ is a unary operator on a container, returning the value that is being removed from the stack.
As an example, if s is a sequence, then
s << 3 << a << b << 10 << 15
adds several values to its end,
s >> x >> y
assigns the two last added values — 15 to x and 10 to y, and
while (!s.empty()) S(~s); N;
pops up and prints each remaining value, leaving s empty.
•

The C struct names problem
In the C language, a compound, heterogeneous type is defined according to the
pattern
struct S { ... };
where the user-selected identifier S is the name of the new type. However, to designate the type for whatever purpose, e.g. in declaring variables, struct or
union fields, function parameters and results, etc., S alone does not work; the
phrase struct S has to be used instead. This includes the very frequently oc-
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curring case when the definition of that same structure S needs to be self-referential, because it contains pointers to S. For many C programmers, having to type
two words to designate a single notion is a sign of redundance which they would
rather avoid. As this part of the language is syntactically anomalous, it is also inconvenient to teach and a source of errors for novice programmers.
The problem does not occur in C++, where any of struct S and S can be
used to refer to the same datatype. Ideally, we would like to achieve the same or as
close as possible in C, and with minimum coding and language distortion.
There are several ways to partially solve the problem which one can find in textbooks on C or on data structures — they all resort to C's typedef instruction
which serves to define aliases to type expressions. These partial solutions are analyzed in [1]. Our solution combines the use of typedef and C's preprocessor, and
for a number of reasons we believe that it is the optimal possible one (for this, again
see [1]).
The solution consists of the following definition:
#define struct(n) typedef struct n n; struct n
where the word struct becomes also the name of a macro. Now struct types
can be defined using that macro, as e.g. in
struct(S) { ... S* ptr; ... };
and variables of such types can be defined as we wished:
S x, y, *p;
This new use of the word struct does not prohibit its traditional use as a
keyword; effectively S and struct S are the same everywhere in the program.

Loop enhancement
In programming language design, loops have always been a notoriously difficult
subject. Several decades ago, the computing literature was flooded by hundreds of
attempts to find better if not ‘best’ answers to the question of what control structures
should a language provide at an intraprocedural level. Most of the research was
dedicated to loops, and one particularly comprehensive paper is [2].
This research wave does not seem to have been very influential to the design of
the widely used programming languages, as most of the then observed problems
remain. C and C++ are not exceptions.
Here we propose a set of macros that can be used to both teach and practice
designing and writing procedural code with a more elaborate structure than raw C
and C++ permit. The use of the standard preprocessor poses certain limitations and
prevents introducing really adequate syntax, but avoids the need for using other
software along with the compiler. If more ambitious macrodefinitions are to be attempted, a more accomplished tool may be needed, such as m4 [3].
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The most general loop construct in C and C++ — the for statement — allows
repetition to be structured into four different parts; let us call them prologue, condition, body, and renewal. Each of the prologue, condition and renewal can only be an
expression, which is probably justified for the condition but not for the other two. The
prologue also permits a single variable to be defined which is local to the loop. This
too seems a rather artificial limitation: two or more local variables may be needed.
On the other hand, there are at least several specific patterns of repetition occurring frequently enough to deserve simpler, dedicated loop constructs.
Exiting from within the loop is something that C (and C++) is half-equipped with:
its break statement ensures leaving the loop, but, paradoxically, it is never a body
statement — instead, it is nested at least one level deeper than the body itself. The
same holds of continue.
It sometimes proves useful if an optional finalization part — an epilogue — can
be attached to a loop. If present, the epilogue is the last point where the local variables of the loop are in use.
The above notes inform the functionality of our loop enhancing macros, which
can be summarized as follows:
• introducing specific forms of loops;
• arbitrary number of local variables (both for the general loop and for
most of the specific ones);
• arbitrary content within the prologue and renewal parts;
• providing loop epilogue;
• conditionally exiting the loop or the body's current execution from
within the body, possibly with a specific (pre)epilogue.
Finally, let us introduce the macros themselves by use of several examples.
The following code fragment reverses a vector. The variables i and j walk the
vector from both ends. Because we want to avoid mutual influence between the loop
and the rest of the program, i and j are locals of an enclosing block.
{
int i,j;
for (i=0,j=a.size()-1; i<j; ++i,--j)
swap(a[i],a[j]);
DD(a)
}
One unwanted effect here is that there are necessarily two levels of nesting, the
enclosing block and the loop itself. Another is that i and j are not initialized where
they are defined. Surely, we could have written
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int i=0,j=a.size()-1;
for (; i<j; ++i,++j) ...
instead, but thus the prologue of the loop is entirely outside it.
The following code is in fact equivalent to the above, but the loop and fin
macros hide the enclosing block and ensure that the prologue is in place:
loop (def(int,i=0,j=a.size()-1),
i<j,
swap(a[i],a[j]),
(++i,--j))
fin(DD(a))
In general, loop expects three or four arguments, namely prologue, condition,
body and removal, where only condition must be an expression, and the other three
are statements or sequences of such.
fin, when its argument is non-empty, provides an epilogue.
The def macro is useful when two or more variables of the same type must be
defined — such a definition cannot be written directly, as the commas in it would
confuse the loop macro.
The rep macro implements a loop with a given repetition count. If additional
arguments are given, they are a prologue. Thus, the code
rep (3,char c=’a’)
rep (5) S(c++); fin (N)
fin (D(c); N)
makes use of a local variable c whose value is advanced in both loops. The above
fragment outputs
a b c d e
f g h i j
k l m n o
c:p
The macro fori(t,i,a,b) represents an ‘arithmetic’ loop — one that runs
a variable i of type t through the range [a,b). The following example
fori (int,i,0,7) D(i);
fin (N)
outputs i:0 i:1 i:2 i:3 i:4 i:5 i:6.
The macro fora(a,i,n,...) walks an array a or a part of it using i as an
index variable. If given, n defines an upper bound of the index range to run through.
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If n is omitted, the entire array is walked. Possible additional arguments define a
prologue. Thus, e.g.
fora (s,k,,int s[] = {0,1,2,3,4})
S((char)(’А’+s[k]));
fin (N)
outputs A B C D E.
The macros exitif and contif are meant as a replacement of break and
continue. In fact, they are precisely break and continue, each within an if
and possibly preceded by arbitrary statements. By hiding the nesting of break and
continue, these macros improve the program readability: unlike break and
continue, exitif and contif can be immediate members of a loop body.
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Appendix: complete definitions
// general definitions (C & C++)
#define asize(a) (sizeof(a)/sizeof(*(a)))
#define def(t,a,...) t a,__VA_ARGS__;
// struct definition
#define struct(n) typedef struct n n; struct n
// displaying values, C++ style
#define S(x) (cout << (x) << ' ')
#define D(x) (cout << #x":" << x << ' ')
#define N (cout << endl)
#define DD(c) {for (const auto& x: (c)) S(x); N;}

// displaying
#define SC(x)
#define SS(x)
#define SI(x)
#define SF(x)
#define DC(x)

values, C style
(printf("%c ",(x)))
(printf("%s ",(x)))
(printf("%i ",(x)))
(printf("%f ",(x)))
(printf(#x":%c ",x))
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DS(x) (printf(#x":%s ",x))
DI(x) (printf(#x":%i ",x))
DF(x) (printf(#x":%f ",x))
N (putchar('\n'))

// iteration (C & C++)
#define rep(k,...) {__VA_ARGS__; for (int _=k; _>0; --_) {
#define fori(d,i,f,t) {d i; for (i=f; i!=t; ++i) {
#define fora(a,i,n,...) { \
__VA_ARGS__; int _ = #n[0]=='\0' ? asize(a) : n+0; \
for(int i=0; i<_; ++i) {
#define loop(a,b,c,...) {a; while(b) {c;__VA_ARGS__;
#define exitif(c,...) if (c) {__VA_ARGS__; break;}
#define contif(c,...) if (c) {__VA_ARGS__; continue;}
#define fin(a) }a;}
// stack operations on sequences (C++)
template <typename C, typename I>
C& operator<<(C& c, I x) {
c.push_back(x);
return c;
}
template <typename C, typename I>
C& operator>>(C& c, I& x) {
x = c.back();
c.pop_back();
return c;
}
template <template <typename,typename> class C, typename I>
I operator~(C<I,allocator<I>>& c) {
I x = c.back();
c.pop_back();
return x;
}

ПО-СТЕГНАТ, ПОДРЕДЕН И БЕЗОПАСЕН C И C++
Бойко Банчев
Резюме: Представят се конструкции за алтернативно – по-стегнато, по-подредено и, надяваме се, по-малко уязвимо за грешки – изразяване на често възникващи
схеми на програми на C и C++. Смятаме, че те са полезни по няколко начина при
обучение и в състезания по програмиране. Такива или подобни конструкции могат
да бъдат от полза и на професионалните програмисти.
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ОБУЧАВАЩИЯТ ПОТЕНЦИАЛ НА ЕДНА ИЗВЕСТНА ЗАДАЧА
Йорданка Горчева
Институт по математика и информатика към БАН
gorcheva@math.bas.bg
Резюме: Съобразно конкретната й формулировка задачата за охлюва, който пълзи
нагоре през деня, за да излезе от кладенец, но се хлъзга надолу през нощта, може да
се окаже неочаквано богата на математически идеи. При определена постановка
решаването й налага използване на астрономически календар. Това разширява
нейния обучаващ потенциал и я прави интересна за широк кръг ученици и учители.
Графични представяния подпомагат изследователския подход.
Ключови думи: Задачата за охлювa и кладенеца, Хуманизирано обучение по
математика

1. Увод
В часовете ми по математика с бъдещи начални учители установих, че
някои занимателни задачи, които са широко известни на математическата
колегия, са останали непознати за студентите. Оказа се, че в детството си
никой от тях не е бил „изпитван“ от роднини и съседи кога охлюв, тръгнал от
дъното на кладенец, ще успее да излезе от него след неколкодневни
последователни лутания няколко метра нагоре и няколко метра надолу.
В различни етапи от обучението по математика подобна задача по
различен начин и в различна степен интригува учащите се. Когато обаче
постановката й е базирана на техните реални знания и умения, резултатът
може да бъде изненадващо полезен.

2. Постановка: Как една лесна и известна задача поражда няколко
нови
Задачата за охлюва и кладенеца отдавна е част от математическия
фолклор и според числените й данни се среща в многобройни варианти. Тъй
като преобладаващата част от студентите по начална и предучилищна
педагогика, с които съм работила, имат интереси в областта на хуманитарните
науки, положих грижи задачата да бъде привлекателна за тях. При
формулирането й използвах принципите на хуманизираното обучение по
математика [1-3], с помощта на които текстовите задачи с нестандартни или
абстрактни математически идеи стават по-приемливи за учащите се:
• Математическият контекст да се вписва в учебното съдържание;
• Лек и увлекателен, сюжетът картинно да обрисува ситуацията;
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•
•
•
•

Героят на задачата да е симпатичен на аудиторията и да напомня за
любимите детски приказки, романи, филми;
Да присъстват елементи на хумор, които да снемат безпокойството от
учащите се и да ги предразполагат към креативност;
Числените данни да са подбрани така, че на преден план да изпъква
математическата концепция, а не изчисленията;
Както студентите, получили решение на задачата, така и онези, които
не са се справили, да останат удовлетворени от наученото.

2.1. Изходна формулировка на задачата за охлюва и кладенеца
С подбрани от мен числови данни предложих на студентите следната
формулировка на задачата, заимствана от математическия фолклор:
Охлюв се намира на дъното на кладенец, дълбок 10 метра. През деня
той изпълзява 2 метра нагоре, а през нощта се хлъзга 1 метър надолу.
След колко дни охлювът ще излезе от кладенеца?
2.2. Уточнения във формулировката
Разсъждавайки върху задачата, бъдещите начални учители не бяха
наясно дали в своя отговор да включат деня на тръгването на охлюва от
дъното на кладенеца. Възникна и въпрос дали в текста под „ден“ се разбира
светлата част на денонощието, или цялото денонощие, или и двете. За да се
избегнат недоразуменията, в следващата формулировка бе указана датата
на тръгването на охлюва и се търсеше датата на пристигането му.
В изходната формулировка на задачата не се споменаваше дали след
достигането на ръба на кладенеца охлювът е излязъл навън, дали е започнал
да обикаля отвора, или отново е започнал да се плъзга вътре в кладенеца. В
следващата формулировка и тази неяснота за студентите беше отстранена.
Изследователят K. Egan, който използва въображението като основа на
обучението счита, че събитията и поведенческите прояви са обясними само
ако заемат своето място в съответния разказ или история: „Ние, хората, сме
същества, обвързани с истории и обикновено осмисляме нещата под
формата на истории. Затова и нашият свят до голяма степен се формира
от истории“ [4].
Тези мисли подкрепят идеите на хуманизираното обучение по математика
да поднеса известната задача за охлюва като история, която да подхрани
въображението на студентите и го насочи към математическия контекст.
Същевременно тя може да служи и като примерен текст за специален час по
четене в началния курс, в който учениците да се забавляват, разсъждавайки
върху една математическа задача:
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В последната нощ на юни Малкото Охлювче се озовало на дъното на
пресъхнал 10-метров кладенец. На 1 юли призори то тръгнало от дъното
към просветващия в далечината отвор. Всеки ден то изпълзявало 2 метра
нагоре, а всяка нощ, задрямало, се хлъзгало 1 метър надолу. На коя дата
Малкото Охлювче е стигнало ръба на кладенеца?
След прочита на тази кратка и увлекателна история студентите-бъдещи
учители бързо се „справиха“ с решението. Те разсъждаваха така:
„Щом охлювът се качвал 2 м през деня и слизал 1 м през нощта, за едно
денонощие неговият общ напредък нагоре е бил 1 м. Следователно, за да
измине 10-те метра от дъното на кладенеца до неговия ръб, са му били
нужни 10 денонощия. Затова, щом е започнал пътуването си на 1 юли, го е
завършил на 11 юли.“
Дефинирайки математиката като „наука за образците“ [5], Devlin изброява
редица абстрактни образци, които са обект на математическите изследвания.
Сред тях са и образците на движение, с един от които се сблъскаха
студентите. Наред с точните и прецизно описани решения (Фигура 1) обаче
имаше и такива, в които личаха затрудненията на бъдещите учители да
установят съответствие между височината на изкачванията и слизанията на
охлюва с конкретната дата на м. юли. При по-малка дълбочина на кладенеца,
например 5 м, те може би нямаше да сгрешат в изводите си (Фигура 2).

Фигура 1. Оригинално и добре оформено решение на един от учащите се
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Решението, показано на Фигура 2, показва размислите на студента върху
безобидната на пръв поглед задача и несигурността, довела до задраскването
на верния резултат:

Фигура 2. Вярно решение, задраскано от неговия автор

2.3. Нови акценти в задачата
Видният експерт по математическо образование P. Lockhart подчертава, че
усилията в математиката трябва да се насочват както към „откриването на
образците“, така и към „създаването на красиви и съдържателни обяснения“
[6, с. 66]. При многогодишния им опит от средния курс очаквах студентите да
интерпретират по-обобщено описаното в задачата движение: то можеше да
бъде и с други числови данни, както е например в [7]. Специфичният избор на
охлюв за главен герой в сюжета е основание да се приеме, че всяко негово
изкачване и всяко негово слизане е образец на праволинейно равномерно
движение.
Непрекъснатостта е друга важна характеристика на движението в
задачата. Следващият въпрос насочва вниманието на студентите към нея:
„По цялата вътрешна стена на цилиндричния кладенец, на 4 метра от
дъното имало червена линия. Тя показвала санитарния минимум на годната
за пиене вода. Колко пъти при своето пътуване Малкото Охлювче щяло да
докосне или пресече тази линия?“
С комбинацията на геометрични фигури горното допълнение развива
пространственото въображение на учащите се ([8], с. 29) и е по силите дори на
първокласници. Разгънатата вътрешна повърхнина на цилиндричния кладенец
(Фигура 3) е полезна да си представят как червената окръжност за маркиране
на критичното водно ниво се изобразява с права линия върху 2D-чертежa.
Засягането на темата за питейната вода прави задачата за охлюва и
средство за свързване с предмета „Човек и природа“ в началния курс.
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Фигура 3. По пътя си нагоре охлювът е бил три пъти на височина 4 метра от
дъното (за по-добра видимост траекторията му е показана под наклон)

Следващият въпрос отрежда на студентите и малките ученици
творческата роля на автори на математически задачи. Той подтиква към
наблюдения как в летните горещини охлювите търсят влага не само в
изоставени кладенци, а и в короните на дърветата. Това е поредна
възможност за осъществяване на връзка между математиката и предмета
„Човек и природа“ в началния курс:
„Ако Малкото Охлювче се е качило на стъблото на едно дърво и се кани
да се върне на земята, как бихте формулирали подобна задача?“

3. Необходимостта от астрономически календар
В изходната формулировка на задачата равномерното праволинейно
движение на охлюва през деня бе по протежение на два метра нагоре, а
равномерното му праволинейно движение през нощта – по протежение един
метър надолу. Датата на неговото тръгване въведох по целесъобразност, за
да улесня студентите в записването на отговора.
Една нетривиална формулировка на въпроса на задачата, подходяща за
изявени ученици, е следната:
Да се изобрази графично във функция на времето t височината h(t), на
която се намира охлювът от дъното на кладенеца от момента на
тръгването му до достигането на ръба.
Както показват резултатите на студентите, за изкачването на охлюва от
дъното на кладенеца до неговия ръб са необходими 9 ½ денонощия. Затова
при построяване на графиката на непрекъснатата (но не гладка) функция h(t)
за удобство измервам времето t в часове (Фигура 4).
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От числените данни на задачата учащите се с лекота правят извода, че
скоростта на изкачване на охлюва е два пъти по-голяма от скоростта му на
спускане. Това тяхно заключение се базира на неявното допускане, че
светлата и тъмната част на денонощието имат равна продължителност от 12
часа. Това обаче не винаги е вярно.
Този детайл в сюжета води до неочакван обрат в решението. За да се
намери десетдневен период, в който средната продължителност на деня и
нощта е 12 часа, се налага справка с астрономически календар. Данните от [9]
и [10] показват, че в умерените географски ширини, където е разположена
България, такива периоди са 14-23, 15-25, 16-25, 17-26 март или 19-28, 20-29,
21-30 септември. Следователно, ако в задачата желаем денят да бъде равен
на нощта, е нужна друга дата за тръгването на охлюва, напр. 15 март. Тогава
скоростта му на изкачване е 2/12 м/ч ≈ 0.167 м/ч, а скоростта му на слизане –
1/12 м/ч ≈ 0.083 м/ч. Съответно, на Фигура 4 графиката на h(t) е два пъти постръмна в участъците на изкачване на охлюва, отколкото в тези на слизане.

Фигура 4. Графиката на функцията h(t), когато денят е равен на нощта

Поредно предизвикателство на математическия модел е построяването на
графиката на функцията h(t) според историята, при която Малкото Охлювче
тръгва от дъното на кладенеца на 1 юли. Астрономическите данни в [9-10]
сочат, че в периода 1-10 юли светлата част на денонощието е приблизително
15 часа, а тъмната – 9 часа. Следователно в този период от време скоростта
на изкачване на Охлювчето е 2/15 м/ч ≈ 0.133 м/ч, а скоростта му на слизане –
1/9 м/ч ≈ 0.111 м/ч. От практическа гледна точка тези две скорости са близки,
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поради което на съответните съседни участъци графиките на частите от
линейни функции са почти симетрични спрямо вертикалата (Фигура 5).

Фигура 5. Графиката на функцията h(t) в случая, когато денят има
продължителност 15 часа, а нощта – 9 часа

4. Заключение
С хуманизирания подход за поднасяне на математически идеи превърнах
една популярна фолклорна задача в ядро с разширяващи се обучителни цели:
от развиване на усета към числата и уменията за броене до прилагане на
знанията за линейна функция за описване на конкретен образец на движение.
Посочването на конкретна дата на тръгване на охлюва бе предизвикателство,
което обогати образователния потенциал на задачата поради необходимостта
от привличане на знания от други точни науки. Така интерпретацията на
заложената във формулировката текстова и числена информация илюстрира
на учащите се основната цел на математическото моделиране: построяване
на адекватен за практиката модел.
В своите размисли за обучението по математика Lockhart подчертава, че
„това, което има значение, е историята, а не нейният край“ [6, с. 65]. В
разговори с мен студентите-бъдещи учители споделиха, че на тази задача са
изпитвали и своите приятели. Това може би е най-удачното продължение на
историята за охлюва, наред с много други, започващи например с въпроса:
Как ще изглежда графиката на функцията h(t), ако кладенецът, в който
е паднало Малкото Охлювче, се намира в Еквадор и то тръгва от дъното
му нагоре към отвора на 1 юли призори?
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EDUCATIONAL POTENTIAL OF A FAMOUS MATH PROBLEM
Iordanka Gortcheva
Abstract: Although well-known, the math problem about the snail which crawls up during the
day in order to get out of a well, but slips down during the night is still full of surprises in terms
of mathematical ideas. In particular problem posing an unexpected necessity of using
astronomical calendar is justified. This widens the educational potential of the problem and
makes it attractive for both students and teachers. Graphical representations prepared in
GeoGebra dynamic mathematics environment aid inquiry-based learning.
Key words: The Snail-in-Well Problem, Humanistic Mathematics Education

ІX Национална конференция „Образованието и изследванията в информационното общество” 2016

179

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ РЕСУРСИ В
ОБУЧЕНИЕТО ПО АЛГОРИТМИ И СТРУКТУРИ ОТ ДАННИ
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Резюме: Авторите споделят своя опит в използването на отворени
образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни.
Ключови думи: алгоритми, структури от данни, обучение

1. Въведение
В съвременното образование учебните ресурси често се разглеждат като
ключова интелектуална собственост в условията на конкурентност между
университетите. Въпреки това, насърчаването на индивидуалното обучение и
ученето през целия живот подтиква много университети да използват интернет
като средство за разпространение на утвърдени практики в преподаването и
ученето чрез използване на отворени образователни ресурси. В думата
отворени се имплементира идеята за свободно разпространение на знанието
в световната мрежа.
Използването на отворените образователни ресурси повишава
ефективността на учебния процес, особено за дисциплини, в които
теоретичният материал притежава висока степен на абстрактност. В тези
случаи се изисква управление на учебния процес, осигуряващо систематичен
процес на компилация и използване на информация, знания, опит и
професионални умения за усвояване на необходимите знания.
Университетският курс по алгоритми и структури от данни може да бъде
разгледан като пример за такава дисциплина.
В съответствие с учебните програми на ACM (CS2013) [1] изучаването на
основните понятия по структури от данни и усвояването на умения за тяхното
използване при моделиране на реални процеси, са предмет на курсовете
Fundamental Data Structures (knowledge area Software Development
Fundamentals) and Fundamental Data Structures and Algorithms (knowledge area
Algorithms and Complexity). Предложеното в CS2013 време, необходимо за
представяне на учебния материал в традиционна лекция, предполага “students
to spend a significant amount of additional time outside of class”. Един начин за
управление на усвояването на знания и умения от обучаемите извън клас чрез
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подходящ педагогически дизайн е използването на отворени образователни
ресурси.
Целта на авторите е да споделят своя опит в използването на отворени
образователни ресурси в обучението по алгоритми и структури от данни.

2. Някои страни на използването на отворени образователни
ресурси в обучението.
Терминът отворени образователни ресурси се въвежда за първи път на
конференция, организирана през 2000 година от UNESCO в контекста на
осигуряване на свободен достъп до образователни ресурси в световен мащаб.
Отворените образователни ресурси се определят като цифровизирани
материали, предлагани свободно и открито за преподаватели, студенти и
самостоятелно учащи се, за да бъдат използвани за обучение, преподаване и
изследвания. Ресурсите не се ограничават само до съдържание. Те включват
следните три области:
• Учебно съдържание – курсове, модули, учебни предмети, сборници,
списания
• Инструменти – софтуер за подпомагане на разработката,
използването и доставянето на учебни материали, както и
организирането на онлайн учебни общности. Тук се включват и
всякакви допълнителни инструменти, подпомагащи учебния процес.
Пример за такива са интерактивните инструменти, използвани в
процеса на обучение.
• Ресурси за изпълнение – лицензи за интелектуална собственост за
насърчаване публикуването на отворени материали, оформяне на
правила за най-добрите практики и локализирано съдържание.
Най-често отворените образователни ресурси се използват от
образователните институции под формата на платформи за обучение, с които
се осигурява и управлява учебния процес. Образователната платформа е
набор от интерактивни онлайн услуги, които предоставят на обучаемите
достъп до информация, инструменти и ресурси в помощ на управлението на
усвояване на знания и практически умения в дадена предметна област чрез
интернет. Съществува голямо разнообразие от учебни платформи с различни
нива на сложност. Могат да бъдат систематизирани следните най-важни
функции на платформите за подпомагане на учебния процес по даден учебен
предмет:
1. Управление на учебното съдържание – създаване, съхранение и
достъп до ресурси.
2. Планиране и разпределение на учебната програма – планиране на
урок, възможности за адаптиране към индивидуалните възможности на
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обучаемия и оценка на ефективността на предоставените от платформата
инструменти за подпомагане дейността на обучаемия в учебния процес.
3. Ангажираност на обучаемите и управление – информация за
обучаемия и проследяване на неговия напредък. Генериране на адекватна
оценка за успеваемостта на обучаемия при усвояване на знания и умения.
Оценката може да има не само количествена форма, но и да се изразява в
анализ на логико-процесуалния аспект на дидактическата технология на
изпълнение на моделираните учебни единици.
4. Инструменти – текстови, графични, аудио, видео, мултимедийни и
интерактивни с обратна връзка.
5. Услуги – форуми, блогове, групови дискусии, чат в реално време и
системни съобщения.
Формите, под които се срещат образователните платформи в
практиката са виртуални среди за обучение (VLE), системи за управление на
обучението (LMS) и системи за обучение и управление на съдържанието
(LCMS). Виртуалните среди за обучение се използват за традиционните
дейности в клас „лице в лице“. Такива примери са Moodle и Blackboard.
Системите за управление на обучението автоматизират процеса на учене
като осигуряват лесно и адаптивно към индивидуалните особености обучение,
насочват обучаемите и следят за тяхното развитие и ефективността в
учебните дейности. Системите за обучение и управление на съдържанието
се фокусират върху създаването на съдържание за електронно обучение, т.е.
създават съдържание от статии, тестове, игри, видео и др.
Анализът на достъпните ресурси в интернет, които могат да бъдат
използвани в обучението по алгоритми и структури от данни, показва, че
основно се използват системите за обучение и управление на съдържанието.
Интерес представляват ресурсите, които провокират самобалансиращо
поведение на обучаемите в прооцеса на усвояване на знания.

3. Отворени образователни ресурси, ориентирани към обучението
по алгоритми и структури от данни
3.1. Алгоритми
Coursera (www.coursera.org) е образователна платформа, която предлага
огромно количество онлайн курсове на повече от 60 университета от цял свят.
Изключително полезен за нашата работа в обучението по Алгоритми и
структури от данни е курсът Algoritnms, Part II от Coursera
(www.coursera.org/course/algs4partII). Това е онлайн курс към учебника [3]. В
този курс се разглеждат графи и алгоритми за обработка на низове. В нашата
работа използваме материали от курса по теми, включващи обхождане в
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дълбочина, обхождане в ширина, топологично сортиране, алгоритми на
Kosaraju–Sharir, Kruskal, Prim, Dijkstra, Bellman–Ford, Ford–Fulkerson. Въпреки,
че акцент в курса са Java реализациите на тези алгоритми, голяма част от него
не е обвързана с конкретен програмен език. Много удачни за нашата работа са
упражненията към съответните теми. За всяка лекция е подготвен набор от
упражнения. Те съдържат по три задачи, с помощта на които студентите могат
самостоятелно да проверят доколко са усвоили основните идеи от
съответната тема. Всяко упражнение може да се прави до десет пъти, като
след всяко предаване на задачите студентът получава оценка на своето
решение и подробен анализ на решението на задачите. Тестовите въпроси са
различни при всяко следващо изпълнение, но са еднотипни като условия,
което позволява да се упражняват едни и същи алгоритми многократно, в
нашия случай върху различни графи. Така акцентът в обучението се поставя
не в наизустяване на алгоритмите, а в тяхното осмисляне. Предоставените в
курса упражнения са напълно достатъчни, както за преподаване на материала,
така и за самостоятелна работа и изпитване на студентите. Нашият опит
показа, че след включването на тези материали в процеса на обучение се
увеличиха интересът на студентите към разглежданата тематика и желанието
им за допълнителна самостоятелна работа.

3.2. Структури от данни
Системата DSLearning (www.dslearning.eu) [2] е създадена като система за
обучение с обратна връзка, използваща нелинейни алгоритми. Въздействието
върху обучаемия от страна на системата се извършва чрез входни въпроси.
Отговорът на студента отразява степента на усвояване на учебния материал.
Отговорът се формализира по подходящ начин и се подава като вход на
анализатор на грешки. В зависимост от приетите критерии за оценка на
знанията на студента се определя ответно управляващо въздействие от
страна на системата. То се интерпретира чрез подходящ информационен
модел, който се предоставя на студента във вид на проблемна ситуация.
Характерна за системата DSLearning е възможността за промяна на хода на
учебния процес чрез помощни въпроси и задачи, в зависимост от отговорите
на обучаемия. По време на работа със системата, обучаемият получава
помощ от системата чрез:
• насоки за продължаване на разсъжденията, контролен отговор или
просто визуализиране на разглеждания проблем
• система от интерактивни инструменти – с нея обучаемият може да
експериментира като моделира основните допустими операции с
конкретна структура от данни.
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DSLearning реализира три нива на въвеждане на понятията по структури от
данни. Първото ниво на организация на знанията следва класическото
определяне на едно понятие като система от признаци. Определянето на
понятията по структури от данни в DSLearning чрез техните общи и
съществени признаци насочва вниманието на студентите към съществените,
инвариантни по отношение на произволен език за програмиране
характеристики. По такъв начин системата интегрира изискването в CS2013 за
прехвърляне на тежестта от писането на код към логическа интерпретация на
понятията. Във второто ниво на организация на знанията се използва
софтуерна формализация (клас) на изучаваното понятие. В него се работи за
формиране на умения за коректно използване на софтуерната форма на
понятието. Третото ниво на организация изисква използване на знанията,
получени в първите две нива за моделиране на реални процеси. Тук се
формират умения за адаптивно прилагане на получените знания.
Ефективността на учебния процес с DSLearning може да бъде
определена в следните насоки:
- Стимулира самостоятелната работа на студента. При грешен отговор
на задача, студентът получава помощна информация, необходима за
самостоятелно коригиране на допуснатата грешка. Най-често това е
последователност от задачи с по-ниска сложност, целяща иницииране у
обучаемия на идея за правилното решение. Системата цели не количествена
оценка на верните отговори, а създаване на рефлексивна среда за усвояване
на знания.
- За изясняване на същността на всяко понятие се изхожда от
практическата му приложимост и не се налагат ограничения за необходими
знания по програмиране. Тежестта се измества от реализацията на основните
операции за една структура от данни към тяхното използване в реални
ситуации.
Oрганизацията на учебния процес в DSLearning помага за развитието
на следните умения:
• Възприемане на всяко понятие по структури от данни като цяло,
определено от неговите характеристични свойства: натрупване на факти за
структурите от данни и техните свойства в причинно-следствени връзки;
извеждане на следствия от проявата на характеристичните свойства на една
структура от данни; натрупване на факти за нови свойства при използване на
експеримент, индукция, аналогия; организация на натрупания емпиричен
материал за свойствата чрез абстрахиране и обобщаване.
• Избор на понятие, с чиято помощ може да се моделира реален
процес (без софтуерна реализация): обоснован избор на свойство на дадена
структура от данни, което имплементира спецификата на конкретен реален
процес; откриване в различни реални ситуации на характеристичните свойства
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на структурите от данни, но не изолирано, а в система; откриване в
поведението на реален обект множество от достатъчни свойства, даващи
възможност за моделиране с конкретна структура от данни; прилагане на
базови свойства за моделиране на реален процес; генериране на идеи за
структуриране на данни с цел моделиране на дадено отношение.
• Формализиране на реални процеси чрез изучените понятия по
структури от данни в термините на език за програмиране: формиране на
представа за формализиране на реален процес с конкретна структура от
данни; формиране на критичност чрез сравнение на предимствата и
недостатъците на различни реализации на реален процес (със и без
изучаваното понятие); прецизност при моделиране на процеси с изучаваното
понятие чрез акцентиране върху типични грешки; откриване на гранични
случаи за разглеждания модел и изследване на поведението на обекта в тях;
алтернативни начини за формализиране на дадено отношение чрез
изучаваното понятие; възможности за оценка на оптималност на различни
модели, използващи понятието относно зададен параметър; отделяне на
подзадачи и възстановяване на цялото по части; комбиниране на известни
начини за моделиране на нов процес; идеи за параметризиране на реални
проблеми и управление на параметрите чрез свойствата на изучаваното
понятие.
• Желание за задълбочаване на знанията: възможностите за
практическо приложение засилват мотивацията и са естествена основа за позадълбочено изучаване на тематиката.
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ПРЕПОДАВАНЕ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИИ – СПОДЕЛЕНИЯТ ОПИТ
НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
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Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
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Резюме: Информационните и комуникационни технологии (ИКТ), оказват огромно
влияние върху качеството на преподаването, особено по отношение на
традиционното обучение в класната стая. Това влияние може да бъде оценено чрез
изследване на мнението на учители относно използването на съвременни
инструменти в процеса на преподаване и учене в училище. За тази цел проведохме
проучване чрез онлайн анонимна анкета сред 190 български учители, повечето от
които редовно посещаващи конференции и симпозиуми посветени на иновативните
форми на обучение. Предмет на изследването са професионалният опит, степента
на интегриране на технологии при различните педагогически подходи и учебни
дисциплини, както и вида и произхода на използваните електронни учебни ресурси.
На база на получените резултати констатирахме, че при различните учебни
дейности учителите прилагат технологични средства съвместно с
традиционните педагогически похвати, при което се формира т. нар. технологично
обогатена учебна среда. Тя благоприятства за повишаване на интереса,
ангажираността и активността на учащите, а също и за степента на възприемане
и осмисляне на учебния материал.
Ключови думи: Технологично подпомогнато обучение, ИКТ, Мнения на учителите

1. Преподаване и технологии
В съвременната дигитална епоха напредъкът на информационните и
комуникационни технологии позволява навлизането им във всички сфери на
обществено-икономическия живот и образованието не прави изключение.
Насоки за интегрирането им са заложени в много европейски и национални
стратегии. Основни приоритети на стратегията „Европейско информационно
общество за растеж и заетост” – i2010 са изграждане на „единно европейско
информационно общество“ и насърчаване на използването на ИКТ в
образованието и обучението [1]. От същия характер са акцентите и на
„Националната стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и
науката на Република България” [2]. Дигиталната компетентност е една от
осемте ключови компетентности, дефинирани в споменатите документи.
В настоящото проучване изследваме именно ефектите от интегрирането
на информационните технологии в българското училище. Сред факторите,
които влияят върху прилагането на технологиите в учебния процес, като найсъществени могат да се изтъкнат наличието на национална стратегия,
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технологична инфраструктура, техническа компетентност и лична мотивация
на учителите както и политика на училищното ръководство.
Наложилите се постоянно развиващи се технологични средства,
подпомагащи обучението, предизвикват трансформация на образователната
парадигма. От една страна – навлизане на технологиите в образованието, от
друга – промяна на методите на преподаване и учене. Учителят, носител на
информация и знания с тебешир в ръка, се изправя пред нов тип „дигитални”
ученици, които възприемат света чрез технологиите. Традиционните форми на
преподаване стават все по-малко ефективни, еднообразието им отегчава
учащите и не успява вече да задържи вниманието им, да ги заинтригува и
мотивира към активно поведение. Съвременното поколение изисква повече –
то очаква получаването на знания и информация да се случва по динамичен,
интригуващ, интересен начин. За да се посрещнат адекватно техните
очаквания, преподавателите трябва да използват предимствата на ИКТ в
контекста на новата и по-модерна училищна среда, да осъществяват
качествена трансформация на процеса на преподаване и учене и да
предоставят едно изключително атрактивно, модерно и ефективно
образование. То може да се постигне само, ако педагозите са мотивирани, с
достатъчна компютърна компетентност, новаторски дух и при наличие на
подходящо технологично и софтуерно осигуряване.
Използването на ИКТ е неразделна част от модерното образование.
Познанията, придобити чрез новите технологии, развиват и други личностни
умения, които впоследствие подпомагат житейската интеграция в обществото.
Съвременните подрастващи живеят в силно интерактивна среда, общуват,
придобиват знания и умения в дигитален свят, като използват различни
технологични средства. Чрез своите действия се изявяват в различни роли –
не само като пасивни ползватели на ресурси, но и като активни творци и
създатели. Те от най-ранна възраст си служат с компютър и това е още една
причина ИКТ да се включат в обичайния учебен процес: и като предмет за
изучаване редом с родния език и математиката, и като средство за обучение.
Това допринася за оптимизиране и повишаване на ефективността в
образованието.
Средствата, използвани за технологично подпомагане на обучението,
които са по-широко разпространени в училищата, са много и разнообразни:
компютърни системи, мултимедийни проектори, интерактивни дъски,
мултимедийни системи, интерактивни устройства (например „Bee-Bot”)
таблети и т.н. Тяхната функционалност се допълва и надгражда от подходящ
софтуерен инструментариум: електронни учебници, платформи за създаване,
публикуване, съхранение, търсене и споделяне на електронни учебни ресурси,
системи за организиране и управление на учебния процес и др. В подкрепа на
образователния процес се включват също и възможностите за предоставяне
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на съдържание и аудио и видео ресурси чрез интернет технологиите –
социални мрежи, блогове, сайтове и др. При умелото им и целесъобразно
използване се пораждат нови методи на обучение, усъвършенстват се
традиционните, създават се по-ефективни педагогически ситуации.

2. ИКТ в училище – преподавателският опит
В съвременния технологичен свят все повече нараства значението на
образованието и в частност на компютърната грамотност. Тя играе
съществена роля за формиране на ключови компетентности, необходими на
човек за справяне в динамично развиващата се дигитална реалност. Затова
образователните институции трябва да предоставят благоприятна среда за
обучение, обогатена с най-новите ИКТ. Това ни мотивира да проведем
изследване под формата на анкета, проучваща практиката на българските
учители да осъществяват подпомогнато от технологиите обучение (technology
enhanced teaching). С други думи да се определи степента на интегриране на
технологични средства от различен характер в преподаването и оценяването,
доколко те се използват да подпомогнат процеса на придобиване на нови
знания, умения и компетентности.
Изследването има като основна цел установяване на моментното
състояние в българското средно училище по отношение на използване на ИКТ
за обучение и факторите, които му влияят – наличието на технологии в
училищата, професионален опит и подготовката на учителите да ги използват
в разнообразен образователен контекст, честотата на използването им в
класната стая, както и ефекта им върху личностното развитие на учащите.

2.1. Методика на емпиричното изследване
Методиката на направеното проучване се състои от няколко етапа:
проектиране на изследователската анкета, целенасочен подбор на
респонденти, обработка, математическо моделиране и анализ на получените
резултати. Използваният метод на анкетиране е уеб-базиран. Формулярът е
създаден с помощта на специализирания продукт GoogleForms. Избраният
инструмент осигурява количествено описание и обобщена статистическа
визуализация на събраната информация. Анкетното проучване се състои от 17
въпроса от затворен тип, които включват и допълнителна възможност за
свободно изразяване на мнение и коментиране. Достъпно е на страницата на
секция "Комуникационни системи и услуги" към ИИКТ-БАН http://css.iict.bas.bg.
Проведеното количествено изследване не претендира за национална
представителност въпреки, че обхваща преподаватели от различни по
големина региони в страната, подбрани сред участници в национални форуми
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за иновации в обучението. От поканените учители-новатори
новатори 190 проявиха
интерес и попълниха въпросника (фигура 1).

Фигура 1. Заглавна страница на анкетното
нкетното проучване

Формулирани са следните под-цели
цели на изследването: определяне на
мястото и ролята
та на ИКТ в рамките на традиционното обучение в клас; колко
често и в какви педагогически ситуации се използват ИКТ ресурси; каква е
ролята на преподавателите при въвеждане на съвременните технологии в
практиката им; какво е влиянието на технологично подпомогнатото
могнатото обучение
върху учениците и др. Изследователският фокус е насочен не само към
количеството, но и към качеството. Интересуваме се от влиянието върху
участниците в учебния процес и ефективността му.
Част от получените резултати от анкетата относно учебните
чебните дейности, в
които се използват ИКТ средства, видове ресурси и ефектите от тяхното
приложение вече са представени в [3]. В настоящотоо проучване се представят
и анализират в дълбочина различни аспекти на получените отговори спрямо
преподавателския опит, учебните дисциплини,, използване на ИКТ при
различните педагогически методи, видове електронни учебни ресурси и други.

2.2. Резултати от проучването и анализ
Участниците в анкетата са учители преподаващи в различен тип населени
места и са сравнително равномерно
авномерно разпределени: приблизително по 14% от
столицата, много голям град и малко населено място; около една пета от
голям град и малко над една трета (35.5%) от малък град.. Това ни позволява
да получим една достоверна картина показваща използването на ИКТ
И
в
българските училища. В зависимост от образователната степен превес имат
преподавателите, които работят в областта на предучилищното и началното
образование (55%), така че тяхната гледна точка е най-застъпена.
застъпена. Една
четвърт са учители в средното образование, а останалите – в основното.
Разпределението според предметната област показва учудващо малко
учители по математика и информационни технологии (20%), както и по езици и
изкуства (16%). Прави впечатление, че преподавателите по природонаучни и
обществении дисциплини са едва 4% и 5%. Преобладават началните учители,
които застъпват повече от един предмет (55%).
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Данните за професионалния опит на участниците в анкетата показват, че
преобладават по-опитните учители, с над 15 годишна педагогическа практика
– 75%., като тези с над 25 годишен опит са 39%, което свидетелства от една
страна за застаряване на кадрите в образованието, а от друга – за стремежа
им да бъдат в крак с модерните технологии. Почти една пета са тези с
преподавателски опит между 5 и 15 години, а младите с най-малък опит са
едва 5%. Тези данни кореспондират с резултатите от международното
изследване [4], според които типичният български учител е жена с 21-годишен
професионален опит, а средната възраст на учителите е над 50 години.
Класическите методи на обучение – информационен, феноменологичен и
кооперативен – в технологичната епоха придобиват нов характер. Подходящи
електронни учебни ресурси, съвместно с технологично оборудване, могат
много лесно да бъдат използвани в различни педагогически ситуации. Това
дава възможност да се показват процеси в развитие, да се правят повторения
на дадено действие и да се затвърди възприемането на учебния материал.
Данните за използване на ИКТ при различни педагогически методи са
представени графично на фигура 2. При информационния метод, където
обучението се извършва чрез инструкции, обяснения, представяне на факти,
дефиниции и доказателства, преобладаваща част от преподавателите (83.7%)
използват ИКТ. Очевидно повечето от тях намират технологичните учебни
ресурси за полезни и ефективни за тяхната практика.
При феноменологичния метод на обучение, който се характеризира с
демонстрации, симулации и наблюдение на явления, събития и процеси, също
съвсем естествено технологиите вземат превес. Провеждането на опити по
естествените науки, извършването на собствени експерименти, както и
наблюдението на природни явления, е лесно осъществимо със средствата на
ИКТ. Този начин на преподаване вече е навлязъл в практиката на доста от
българските преподаватели – 86.5% разчитат на технологиите за различни
демонстрации, а половината от тях и за симулации на практически задачи. За
съжаление много малка част от анкетираните използват най-впечатляващите
и въздействащи възможности, които предлагат съвременните технологии –
изследване чрез симулация/ виртуална реалност (18.10%) и дистанционно
наблюдение на реални събития или приключенска игра (22.80%). Последно
споменатите методи водят до усвояване, изграждане и осмисляне на знания
чрез сетивата и емоциите, което води до по-пълни и трайни резултати.
Кооперативният метод на обучение е обичаен за преподаването в клас,
където знанията и уменията се формират съвместно, в група. Често
формалният учебен процес предполага поемането на определени роли от
учителя и ученика, което съответно налага и определена дистанция между тях
– губи се непосредствеността в отношенията. Друг проблем е необходимостта
от разделянето на групи с цел по-голяма ефективност при изпълнението на
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различните дидактически задачи за постигане на определена учебна цел. ИКТ
предоставят различен инструментариум за динамично формиране на групи, за
ползване на общи ресурси и умения, за учене в сътрудничество (търсене на
информация, наблюдение и взаимно оценяване и др.). В този случай, логично,
ролята на учителя се променя и от източник
очник на информация става помощник
при обучението. Резултатите са категорични – 86% от анкетираните ползват
ИКТ при работа с целия клас, повече от половината – и при работа в малки
групи. Преподавателите споделят, че в тези случаи най--подходящи са
груповите проекти и дискусии. По този начин се оценяватт способностите за
работа в екип и лидерските качества на учащите. Все още само около една
четвърт от преподавателите успяват да предоставят активната роля на
ученика като учител при работа върху даден на проблем.

Фигура 2. Използване на ИКТ при различни педагогически методи

Според проучването едва в 40% от нашите училища използват
зползват система за
електронно обучение,, която улеснява работата с електронни учебни ресурси.
Преподавателите включват най-често (82%) взети
ти наготово учебни ресурси,
като с малка разлика, почти 78%, следват авторските (създадени от самите
тях), а 73% адаптират споделени ресурси на техни колеги, в зависимост от
нуждите си. Ресурсите, заимствани от интернет, често се обогатяват с лични
идеи и се адаптират според потребностите, правят се собствени презентации,
а някои по-компетентни преподаватели създават и обучителни игри.
Анкетираните са посочили обичайните източници
ци на използваните от тях
електронни учебни ресурси, които сме обобщили по видовее в няколко групи:
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• електронни учебници на издателства (Булвест 2000, Просвета)
• образователни сайтове – български („Уча се”,, „Уча български”) и
чуждестранни (makemegenius.com, learningapps.org, genkienglish.net,
genkienglish
ixl.com/Math, csunplugged.org, learnenglishkids.britishcouncil
britishcouncil.org)
• групи по интереси в социалните мрежи – Учители за Учители
• обучителни игри – български („Житената питка”, „Дядо вади ряпа”,
„Буквенка”, „Цифренка”, „Къща на игрите”, „Сметалко и цифрите”, „ИТИ
в детската градина”) и чуждестранни (engames.com, zondle.com)
zondle
• споделени учебни ресурси от VBOX7, YouTube, SlideShare
• специализиран софтуер – мултимедийни
ултимедийни образователни пакети на
Сирма Медия, „Envision” и „Jumpido” на Nimero, „Mike teaches English”
• софтуер за създаване на учебни ресурси – Quia, Quiz Star
• учителски портали и блогове – bglog.net/nachobrazovanie
nachobrazovanie, teacher.bg,
theteacherscorner.net.
Използването на ИКТ в подкрепа на учебния процес има разностранен
ефект, както за учителите, така и за учениците. То позволява създаването на
динамична среда
реда на взаимодействие, която дава възможност на учениците
както да изразяват уменията и компетентностите си, така и да придобиват
нови знания. В такава среда могат да се използват различни инструменти за
персонализиране на учебния процес в зависимост от предпочитанията
редпочитанията и
потребностите, степента на развитие на уменията, както и нивото на познания.
Фигура 3 показва мнението на учителите за ефектите от използването на ИКТ.

Фигура 3. Ползи от прилагането на електронни ресурси в учебния процес
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Интегрирането на ИКТ в учебния процес го прави увлекателен, творчески и
многостранен. Според анкетираните, очевидно най-голям е ефектът върху
учащите – те повишават интереса и активността си, което е в пряка връзка с
мултимедийните и интерактивните ресурси, които прибавят характеристики
към традиционното обучение, като привнасят мултисензорни елементи. Това
допринася за по-обхватно възприемане на учебния материал (неусетно учене
и повишена ефективност). Повишават се мотивацията, темпът на работа,
както и степента на усвояване на знанията, тъй като източниците на знания и
информация са по-атрактивни. Не на последно място, учащите придобиват
компютърна грамотност, което води и до самостоятелност при усвояване на
знания, разкриване на зависимости и взаимодействия. ИКТ са ценен помощник
и на преподавателите – дават възможност за нови форми и методи на работа,
за незабавно получаване на обратна връзка и особено за онагледяване,
адаптиране и персонализиране при представяне на учебния материал.
В свободните си коментари анкетираните преподаватели оценяват
положително влиянието на технологиите като средство за обучение, въпреки,
че това изисква повече усилия от тяхна страна: „Преодолява се скуката в час,
учениците стават по-мотивирани и по-активни, резултатите от конкретната
учебна работа - по-добри. Струва си учителят да е новатор, въпреки че това
изисква много часове допълнителна работа.” „Според мен е изключително
важно включването на ИКТ в училище и обучението на повече учители, които
да ги използват. За децата е атрактивно и мотивиращо, провокира
познавателна активност и прави училището желано място.”
Обучението със съвременни технологии в по-голяма степен реализира
потенциалът и на преподавателя, и на учениците. Формите на педагогическо
взаимодействие придобиват нов характер – повишават се и се променят
функциите на преподавателя в учебния процес. На фигура 4 e представена
ролята на учителя при обучение чрез електронни учебни ресурси.
Интегрирането на ИКТ в обучението не променя методите на преподаване, а
трансформира преноса на информация от пасивна в активна комуникация. По
своята същност това е промяна на парадигмата – учителят променя ролята си
от носител на информация и знания в организатор и консултант.
Технологично подпомогнатото обучение създава ново отношение към
компютърните системи – те са не само средство за игра, но и за учене; а
играта е не само средство за забавление, но и служи за придобиване на
знания. Използваната технология в Енвижън (един компютър с много мишки)
например, дава възможност на учащите да не бъдат само пасивни слушатели
и наблюдатели, а и активни участници в една обща игра, да се съревновават
помежду си и да виждат незабавно постиженията си. Преподавателят тук е
организатор и ръководител на учебен процес под формата на приключение и
забавление.
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Фигура 4. Ролята на преподавателя в учебния процес, подпомогнат от ИКТ

Анкетираните признават, че имат нова роля в класната стая технологично
подпомогнатото обучение – те главно подбират,, адаптират,
адаптира оформят и
представят подходящи учебни ресурси (над 86%) и организират,
организира ръководят и
провеждат учебния процес (81.5%). Не малка част от тях (около 75%) отделят
от времето си и за намиране на подходящи допълнителни ресурси и
предоставяне на адекватна помощ и разяснения.. Около половината учители
подпомагат и персонално
но учениците в придобиването на знания. Почти две
трети от преподавателите вече пробват и да проверяватт и оценяват знанията
на учащите с помощта на ИКТ. Задължително учителите продължават да
управляват и контролират процеса на преподаване и учебните дейности,
дейнос като
по този начин се гарантира изпълнението на заложените образователни цели.

3. Заключение
Безспорно изключително бързо развиващите се ИКТ са част от нашия
живот и поставят българското училище пред необходимостта от нов тип
обучение и прилагане на нови
ови стратегии на преподаване. Роля на обществото
като цяло и в частност на учителите е да подготвят учащите по най-добрия
най
възможен начин. За целта съвременното обучение трябва да предоставя
проблемно базирано обучение, да развива взаимната свързаност на знанията,
да стимулира активността и творческата дейност на учащите, вместо
механичното възпроизвеждане на запомненото. Повсеместното интегриране
на ИКТ като средство за обучение е един от начините за справяне с тези
актуални проблеми. За дигиталното поколение
ие от изключителна важност е да
придобива знания и умения, да получава информация по начин, съответстващ
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на развитието на света. Преимущество в тази насока носи технологично
подпомогнатото обучение. Естественият преход към педагогически методи с
умело вплитане на съвременните технологии води до създаване на
разнообразна образователна среда, в която учащият е активен участник в
процеса на своето развитие.
Това проучване показва именно какви са учителските нагласи и практики
при използване на ИКТ в българското училище. То може да послужи за
отправна точка при набелязване на мерки за стимулиране и подпомагане на
преподавателите при сблъсъка им с технологичните предизвикателства. От
изразените мнения на анкетираните може да се заключи, че интегрирането на
ИКТ съвсем правилно не се възприема като алтернатива на самото обучение,
а представлява следващо ниво на развитие му. Иновативните технологии
създават интерактивна образователна среда, отговаряща на потребностите и
изискванията на съвременните ученици и на образованието като цяло.
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TEACHING THROUGH TECHNOLOGY – THE EXPERIENCE OF
BULGARIAN TEACHERS
Valentina Terzieva, Katia Todorova, Petia Kademova-Katzarova
Abstract: Information and communication technologies (ICT) have a huge impact on the
quality of teaching, particularly in terms of the traditional classroom. This influence can be
assessed by examining the teachers’ opinions on the use of modern tools in teaching and
learning in school. For this purpose, we conducted a study through an online anonymous
survey of 190 Bulgarian teachers; most of them regularly attend conferences and symposia
dedicated to innovative forms of learning. The study is focused on the professional
experience, the degree of technology integration in different pedagogical approaches and
subjects, and the type and origin of the e-learning resources. The results are processed; a
mathematical modelling and analysis of results is made.
Key words: Technology supported learning, ICT, Teachers’ opinions
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СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПРОГРАМИРАНЕ С ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ
Галя Шивачева, Веселина Недева
Тракийски университет – Стара Загора
Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол
Резюме: Анализирането на аспектите за съвременното обучение по програмиране
в условията на бързо развитие на новите информационни и комуникационни
технологии позволява да се обогати и разшири концепцията за изграждането на
Виртуална лаборатория за обучение по програмиране. Докладът е част от
проучване в процеса на нейното създаване. Направен е кратък преглед на
традиционния метод на обучение и на приложението на съвременни ИКТ, включващо
обсъждане и модифициране на програмен код, представен чрез мултимедия и
използване на компютърни игри и софтуерни платформи като инструменти за
учене и преподаване. Представени са и виртуални лаборатории и предимствата,
които се постигат с прилагането им в обучението по програмиране.
Ключови думи: виртуални лаборатории, обучение по програмиране, ИКТ,
софтуерни платформи за обучение по програмиране

Въведение
Компютърното програмиране, алгоритмите и структурите от данни
формират важна част от съвременното знание в науката информатика.
Овладяването на новите знания в тази област е задължително условие за
конкурентоспособност и мобилност на обучаемите. Тези знания включват
обширен теоретичен материал, постоянство в подготовката и голям брой
практически задачи за усъвършенстване на навиците и развитие на
алгоритмичното мислене. На началния етап на обучение се овладяват
абстрактни понятия, за разбирането на които обикновено не е достатъчно
само словесно описание, а са необходими и примери от реални обекти, което
може да бъде придружено от визуализация. Основна част от програмирането
заемат алгоритмите. Развитието на алгоритмичното мислене у обучаваните е
бавен и труден процес. Това е различен тип мислене, което се изгражда с
времето на базата на натрупване на опит в тази интересна, но не съвсем
лесна и интуитивна област от науката.
В доклада се разглеждат както традиционните, така и съвременните
аспекти в процеса на обучение като не се фокусира на педагогическите
проблеми, а на прилаганите ИКТ и очакваните резултати в обучението по
програмиране съобразно тяхната специфика.
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Традиционен метод на обучение
Традиционният метод на обучение по програмиране във ВУ в България
предполага изнасянето на лекция, независимо от похватите, които прилага
преподавателя „за поддържане на вниманието продължително време, за
активизиране мисленето на студентите, за осигуряване на логическо
запомняне, убеждаване, доказване, аргументиране, класифициране,
систематизиране, обобщаване и др.“[8] Специално в програмирането по време
на лекционните занятия важна роля играят още словесно описание на
алгоритмите, представянето чрез блок-схема; тестване на алгоритмите и др.
Базирайки се на натрупания през годините опит в традиционното обучение
по програмиране изключително важна роля играе личността на преподавателя
и използваните от него примери от живота или проверка на верността на
определен алгоритъм с конкретни стойности на променливите, които
способстват за намаляване на нивото на абстрактност и увеличаване на
осъзнаването и разбирането на материята от обучаемите.
Традиционното обучение предвижда и провеждането на практически
упражнения. „Под упражнение се разбира съзнателно повтаряне на дадени
действия, за да се постигне или усъвършенства даден образец, за да се
формират умения и навици съобразно даден еталон. Упражнението не е само
механично, репродуктивно повторение, то съдейства за решаването на
разнообразни други дидактически задачи, като задълбочаване разбирането за
смисъла на научните знания, трайно фиксиране на знания, умения и навици,
развитие на умствените операции, усъвършенстване на операционната
стойност на знанията, уменията и навиците, предотвратяване забравянето,
развитие на общите способности.“ [8] Основно вниманието по време на тези
занятия е насочено към писане на програмен код или неговото модифициране,
като за по-голяма яснота на някои алгоритми се добавят допълнителни
операции за отпечатване и на междинни резултати и др.
Ако на един обучаем програмирането се преподава само като теория, без
да се използват конкретни примери и тестване на действията на блоковете от
блок-схемата или на операторите от програмата за конкретни стойности на
участващите променливи почти е немислимо той да разбере основни понятия
и алгоритми и след това сам да успее да опише същите или подобни.

Приложение на съвременни ИКТ в обучението
Обучението може да бъде по-ефективно, когато се включват съвременни
ИКТ в процеса на преподаване и провеждане на практическите упражнения.
Новите поколения студенти изискват нови методи за преподаване и учене. ИКТ
в обучението ще имат успех, само ако се съчетаят с адекватни към стила на
учене на съвременния студент педагогически сценарии и учебно съдържание [12].
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Обсъждане и модифициране на програмен код, представен чрез
мултимедия
Това обучение включва използване на мултимедиен проектор,
презентации, дискусии при обсъждане на модификация на програма за
решаване на нова задача и тестването ѝ в среда за програмиране, използване
на анимации и др. нагледни средства. „Изобразителните (рисунки, снимки на
реални обекти и процеси) и условно-графически (таблици, схеми, блок-схеми,
чертежи, графики, диаграми, карти и др.) средства за нагледност, а също
съвременните мултимедийни приложения (аудио и видеофрагменти,
анимация) са едни от най-ефективните съвременни дидактически средства,
които играят съществена роля в интелектуалната и познавателната дейност
на обучаваните. Целесъобразността на всеки вид нагледност изисква строго
обосноваване – в зависимост от характера на конкретното учебно
съдържание, възрастовите особености и състава на учебната аудитория. Тези
съображения трябва да се имат предвид и при избора на съответна
информационна технология“ [9].

Компютърните игри като инструменти за учене и преподаване на
програмиране
Компютърните игри могат да бъдат полезни инструменти за учене и
преподаване на обектно-ориентирано програмиране. Играта е съвкупност,
обединение на осмислени действия, обединени от мотивите, израз на
многообразни преживявания, но и преди всичко, определено отношение към
значимите за обучаемия страни на действителността [14]. Играта може да
направи учебния процес много интересен и вълнуващ. Междувременно
компютърната игра може да напътства стъпка по стъпка обучаемия докато се
постигне целта на учебния процес на база на уменията на обучаемите и
техните предпочитания. Въпреки това, има много предизвикателства, на които
да отговори и необходимост от много подобрения и изследвания за
интеграция на компютърните игри във висше учебно заведение [2]. Игрите
създадени с цел, различна от забавление, са част от стратегиите за
подобряване качеството на образованието. Ефектът им е безспорен –
използването им доближава често пъти скучния за децата учебен материал до
тяхното ежедневие, до интересите им [7].

Софтуерни платформи
Един начин за придобиване и усъвършенстване на уменията по
програмиране е чрез използване на софтуерни продукти или платформи за
създаване, проверка и компилиране на програмен код и свързаните с това
методи и подходи.
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Според подходът „учебно скеле“ (instructional scaffolding) преподавателят
създава „учебно скеле“ включващо ресурси, интригуващи задачи, шаблони и
упътвания. В процеса на обучение постепенно се премахват отделни
елементи на скелето, като накрая обучаемите успяват напълно самостоятелно
да се справят с овладяването на нови знания и умения, както и на тяхното
прилагане за решаване на практически задачи [13].
В края на 90-те години популярност добива методът на обучение Just-inTime Teaching – JiTT. В дидактиката, терминът би могъл да се интерпретира на
български по-скоро като „подгряващо обучение“. Съвременните ИКТ
позволяват активното му прилагане в уеб-среда. JiTT включва подгряващи
задания, които студентите трябва да решат и представят преди провеждането
на учебното занятие. Подгряващите задания, съчетани с преподаването в
класната стая, способстват за по-доброто взаимодействие между студенти и
преподавател, както и между самите студенти. Положителни са резултатите от
експериментиране на метода JiTT с два курса по програмиране и два курса по
дизайн във Факултета по компютърни науки на колежа Grinnell, Айова [13].
„Alice“ (Университет Карнеги Мелън, САЩ) е безплатен образователен
софтуер за обектно-ориентирано програмиране, разработен за Windows, Linux
и Mac, чрез който студентите създават сами виртуални реалности, игри и
анимации, като едновременно научават структурата, функциите и алгоритмите
за създаването на едно истинско приложение [13].
Друг подобен продукт е „Greenfoot“ – проект на университета в Кент,
Англия. Представлява интегрирана образователна среда, чиято цел е да
обучи потребителите си на обектно-ориентирано програмиране (ООП) на Java.
Този продукт също е безплатен, комбинира програмирането на Java с
графичен и интерактивен резултат, който се визуализира на екрана.
Интерфейсът му е по-олекотен от този на Alice, като успоредно със
създаването на обекти на сцената, обучаемият може да следи и
автоматичното генериране на код. С Greenfoot се разширяват знанията по
програмиране с Java като се набляга на създаването на игри, симулации и
приложения, които са интересни за създателите им. Обучаемите усвояват
принципите на модерното ООП, като се учат от опита, без да имат нужда от
инструкции. Двата продукта са високо оценени от Оракъл [13].
“Повечето от проучванията и проектите, свързани с преподаването на
програмиране се основават на различни видове визуализации, анимации и
симулации на алгоритми и с използването на различни езици за
програмиране. Например: ALGAE (Zeil S. J., 2011), позволява C ++ или Java
код да бъде произведен като "анимационна" версия на този код; TRAKLA 2 е
учебна среда, която поддържа анимация на алгоритми и симулация на задачи,
където потребителят директно манипулира структури от данни чрез графичен
потребителски интерфейс (Korhonen А., at all, 2003), H-SICAS (Marcelino М., at
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all, 2008 г.) представя инструмент за анимация и симулация на
алгоритъм;Ръководство по програмиране (Крушков Х. и др., 2009) - включващо
задачи с визуализация на алгоритми и интерактивни тестове за оценка на
знанията на студентите; ProGuide (Areias В. М., at all, 2007) и ProLearn (Mendes
A. J., 2006) са инструменти за симулация на алгоритми с блок-схеми и
визуализация на кода.[6]”
Уеб сайтове, разработени от David R. Martin, (2007), Duane J. Jarc, (1998),
Morris J., (1998) представят многообразието на визуализации чрез анимации и
симулации на алгоритми за сортиране [6].
В университета в Комарно Словакия е създадена богата колекция от
интерактивни анимации за преподаване на алгоритми и програмиране,
достъпна в Интернет на адресите: http://anim.ide.sk/ и http://algoanim.ide.sk/.
Тези анимации и визуализации нагледно стъпка по стъпка представят всеки от
алгоритмите. Те подпомагат по-лесното им възприемане от обучаемите. Друго
предимство е, че могат да се повторят многократно и то в удобно време и
място за съответния потребител. Единствен недостатък е, че не се дава
възможност потребителя да въведе свои входни данни и да експериментира
чрез тях, а се работи с едни и същи зададени от създателя на анимациите.
В България има уеб-базирана система DSLearning за електронно обучение
по Динамични структури от данни, достъпна на адрес: www.dslearning.eu. “Тя е
създадена като система за обучение с обратна връзка, използваща нелинейни
алгоритми. Подходът на обучение чрез взаимодействие на обучаемия със
системата е комплексен. Системата не само дава информация, но и
едновременно проверява получените отговори от обучаемия. В зависимост от
тях, тя може да промени хода на урока в едно или друго направление.
Последователността на въпросите за всички обучаеми е еднаква (системата
все още не реализира адаптивно обучение). Разликата е в помощните учебни
единици, през които се преминава за достигане на верен отговор. Обучаемият
може да получи помощ от системата – насоки за продължаване на
разсъжденията, контролен отговор или просто визуализиране на направени до
момента разсъждения. Това е предимство, осигуряващо възможност за
проверка на извършените до момента разсъждения от обучаемите[11].

Виртуални лаборатории
Един съвременен подход в обучението е използването на Виртуална
лаборатория (ВЛ), вкл. и по програмиране. Виртуалната лаборатория е
компютърно базирана лаборатория, в която интерактивно чрез софтуерна
симулация на реални обекти, устройства или процеси или чрез отдалечен
достъп до реална лаборатория се осигурява възможност за провеждане на
експерименти и извършване на различни измервания [15]. За Виртуалната
лаборатория за обучение по програмиране (ВЛОП) можем да кажем, че тя е
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компютърно базирана, в която интерактивно чрез софтуерна симулация на
основни понятия, базови алгоритми и структури от данни се създава
възможност за по-лесното им възприемане от обучаваните и развитие на
тяхното алгоритмично мислене за практическо прилагане на усвоените знания.
Това авторско становище е обобщен израз на концепцията за ВЛОП, по чието
проектиране се работи. Чрез анализа на ВЛ, които най-пълно са представени в
литературните източници или осигуряват уеб базиран свободен достъп до
средата за експериментиране, се цели да се осветят основните акценти в
процеса на тяхното приложение. В този смисъл се анализират няколко
основни характеристики на ВЛ.
В Политехническия университет на Каталуния според публикацията “A
Virtual Laboratory Structure for Developing Programming Labs“ са създадени 29
виртуални лаборатории по програмиране обхващащи различни проблеми и 33
виртуални лаборатории в други области на софтуерното и компютърно
инженерство. Друг пример за виртуални лаборатории по програмиране са
създадените в Индия по инициатива на тяхното Министерството на развитие
на човешките ресурси съгласно Националната мисия на образованието. С
участието на голям брой университети са изградени ВЛ, разпределени
тематично в групи. За целите на нашето проучване интерес представляват
тези от „Компютърни науки и инженерство“: „Програмиране и структури от
данни“; „Структури от данни“; „Компютърно програмиране“ и „Принципи на
програмните езици“. В тях са реализирани различни типове анимации според
вида на алгоритмите, структурите или програмния код, който представят.
Нагледността е основният принцип в обучението по информатика. Новите
информационни технологии дават възможност да се създаде динамична
среда за обучение и представянето на процеси и явления в развитие е от
особено значение за познавателната активност на обучаемите. Практиката
показва, че използването на анимация за обяснение и анализ на алгоритми
помага на обучаемите да ги разберат и запомнят. Изпълнението във времето
проследява съществени промени в състоянието на процеса. От друга страна,
статичните визуализации позволяват фиксиране на идеи като нещо цяло, и в
същото време като наблюдение на някои детайли. Споделяме мнението, че
комбинацията от статична и динамична визуализация на изследваните
понятия и алгоритми в обучението по информатика осигурява оптимални
условия за тяхното формиране. В компютърната анимация като инструмент за
обучение са разграничени две основни цели: осигуряване на специфични
изображения на абстракции и операции, специфични за дадения алгоритъм
или програма; представяне на динамиката на развиващия се във времето
процес. При прилагането на визуализация в обучението на алгоритми за
сортиране се реализира наблюдение на алгоритъма стъпка по стъпка. След
това е възможно повторение, анализ и систематизиране на резултатите.
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Разбирането на алгоритмите може да бъде разглеждано по два начина:
процесуалното разбиране като способност за проследяване на поведението
на алгоритъма стъпка по стъпка в новата ситуация; и концептуално разбиране
- способността да се отговори на някои въпроси, свързани с прилагането на
алгоритъма със специален набор от входни данни[10].
Мотивацията е един от най-важните фактори, които влияят на
ефективността на осмислянето и разбирането на студентите, особено по
предмети, където темите са абстрактни или трудни за възприемане като
математика и програмиране. Повишаването на практическите занятия е добра
идея за да се избегне отегчаването или притеснението на студентите.
Примери, свързани с реални проблеми и ситуации или с директни
приложения лесно се възприемат и запомнят от студенти. От друга страна
програмирането е възможност за студентите да развият своите способности за
решаване на проблеми. Увеличаването на практическите упражнения помага
на обучаемите да развият тези способности[4].
Един от начините за подпомагането на този процес е да се използва
виртуална лаборатория, която да намали абстракцията и да улесни и
ускори процеса на развитие на алгоритмичното мислене. Във виртуалните
лаборатории по програмиране могат да се симулират основни понятия,
оператори от езиците за програмиране, базови алгоритми и структури от
данни с цел по-добро разбиране, практическо усвояване и прилагане.
“Според някои автори едно от предимствата на виртуалните лаборатории е, че
са подходящи за обяснения на концепции (фундаментални понятия и
идеи)”[3].
Новите ИКТ в обучението изискват оптимална комбинация между
традиционните и съвременните подходи в обучението. Подходящо е
прилагането на комплексен научно-методичен подход за реализация на
смесен модел на обучение.
Смесеният модел на обучение с виртуална научна лаборатория интегрира
различни методи на обучение. Виртуалната лаборатория се прилага заедно с
традиционното обучение и информационните технологии за постигане на
максимална ефективност. В същото време, проект-базираното обучение се
използва за да се насърчи работата в екип и да развият обучаемите
аналитично мислене. Проектът дава възможност на учащите се да направят
проучване и провеждане на експеримент по интересна за тях тема под
наблюдението на преподавател. Този метод не е популярен, защото
преподавателите обикновено не разполагат с време, за да контролират
проекта на всеки студент. Друга стратегия е активното учене, което
предоставя редица учебни дейности за насърчаване на студентите да
участват в часовете, за да подобрят своите умения за мислене - анализ,
синтез и оценка; комуникативни умения - слушане, говорене, четене и писане;
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и социални умения - взаимодействие с приятели и преподаватели. При
използването на тази стратегия за учене, обучаемите ще могат да оценят
собствените си резултати от обучението, а преподавателите ще могат да
оценят обучението им по обратната връзка (Бонуел и Ейсън, 1991; Лоренцен,
2001). Всички тези стратегии могат да бъдат адаптирани за бъдещото
обучение [1].
Според основната концепция на авторите ВЛОП способства за
подобряване на разбирането, практическото усвояване и прилагане на
основните принципи на програмирането, на базовите алгоритми и структурите
от данни. Съществуват ВЛОП, които включват модули за автоматично
оценяване и анализиране на създадения програмен код от студента. Virtual
Programming Lab for Moodle (Rodríguez-del-Pino et al.), STYLE (Michael J.Rees) и
CAP (Tom Schorsch) се фокусират на автоматичното оценяване на стила за
програмиране и неговия синтаксис. PASS (M.S.Choy et al.) акцентува само на
възможностите на оценяване. Някои от софтуерните продукти се
съсредоточават на изпълнението на специфичните програмни езици, като
PACER (Mathew J Palakal) за ELI, език близък до C, или HoGG (D.S. Morris) и
ELP (Nghi Truong et al.) за Java[5].
ВЛОП, проектирана от авторите, акцентира на процеса на обучение във
виртуалната среда с дружелюбен интерфейс чрез симулации, визуализации и
анимации. Целта е да се понижи нивото на абстракция в усвояване на
алгоритмите, анализиране на процеса на изпълнение на програмите,
стимулиране на евристичните идеи, разбиране на теорията и натрупването на
опит. Динамиката в работната среда и интерактивността позволяват пряко
въздействие върху параметрите на създавания код и наблюдение на
промените в неговото действие. Проверката на знанията не е автоматизирано,
а се прави с препоръчителен тест.

Изводи и заключение
Виртуалните лаборатории позволяват да се моделират, наблюдават,
изследват, анализират и контролират процеси и явления. Приложими са в
различни предметни области като средство за обучение и за научни
изследвания. Докладът акцентира върху използването на ВЛ в областта на
обучението по програмиране, за което могат да се направят следните изводи:
1. Традиционните методи за обучение по програмиране чрез лекции и
практически упражнения спомагат за постигане на трайно усвояване на
знанията, уменията и навиците и развитие на алгоритмично мислене.
2. Чрез прилагане в процеса на обучение на обсъждане и модифициране
на програмен код, представен чрез мултимедия, компютърни игри и софтуерни
продукти се постигат следните резултати: повишаване на мотивацията;
подобряване качеството на обучението; доближаване до интересите на
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обучаемите; интерактивност; учене чрез опит; обучение чрез самостоятелно
създаване на виртуални реалности, игри и анимации; по-добро
взаимодействие между студентите и между преподавателите и студентите.
3. Чрез прилагането на виртуалните лаборатории в обучението по
програмиране може да се постигне повишаване на: мотивацията и
познавателната активност на обучаемите, развитие на способностите им за
решаване на проблеми. С компютърните симулации, интерактивността,
нагледността и динамичната среда се развива алгоритмичното мислене на
обучаемите, постига се „процесуално и концептуално разбиране на
алгоритмите“[10], намалява се абстракцията при възприемане на понятията,
„повишава се емоционалното въздействие като се удовлетворява
естествената любознателност на обучаемите и критичното осмисляне на
информацията“[10].
Направеният анализ е част от процеса на изграждане на ВЛОП, за която
вече има разработени концептуален и функционален модел. Работи се по
създаването на педагогически модел, в който се обсъждат методите и
технологиите на обучението по програмиране с използване на ВЛ.
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CONTEMPORARY ASPECTS OF TEACHING PROGRAMMING USING
A VIRTUAL LAB
Galya Shivacheva, Veselina Nedeva
Abstract: The analysis of the aspects of the modern programming education in terms of the
rapid development of the new information and communication technologies makes it possible
to enrich and expand the concept for developing a Virtual Laboratory for Education in
Programming. This report is a part of a study in the process of its development. A brief
overview of the traditional teaching method and the application of the modern ICTs is also
provided including a discussion and a modification of a code, presented using multimedia
sources and using computer games and software platforms as tools for learning and
teaching. Also presented are virtual laboratories and the advantages achieved by applying
them in teaching programming.
Keywords: virtual laboratory, programming education, ICT, software platform for teaching
programming.
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КАЧЕСТВОТО ПРИ КАРИЕРНОТО КОНСУЛТИРАНЕ НА
МЛАДЕЖИ И СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ
Росен Петков, Мартина Дробенова, Мариян Белчев
Национална асоциация „Студентско общество за компютърно изкуство“–СОКИ,
пл. „Народно събрание“ 10, София 1000, rosen@scas.acad.bg,

Марина Маркова, Камелия Магунска
Национален студентски информационен и кариерен център – НСИКЦ,
пл. „Народно събрание“ 10, София 1000

1. Въведение
Глобализацията, непредвидимостта и бързите промени са причината за
високите изисквания към модерните теории и техники за кариерно
консултиране. Затова полето на кариерното ориентиране и консултиране се
нуждае от нов, адаптиран подход, отговарящ на тези съвременни изисквания.
В отговор на тях, изследователите вече не говорят за "професионално
ориентиране", а се концентрират върху "самоориентирането", чрез което
индивидите проектират собствения си живот, включително своите работа и
кариера.
Младите хора вече предпочитат да не посещават кариерните центрове, за
да получат информация за съществуващи работни места или възможности за
образование, а вместо това предпочитат да бъдат обучени от консултантите
как да търсят и намират тази информация самостоятелно в Интернет. С всеки
изминал ден развитието на технологиите предлага все по-нови средства за
комуникация, в следствие на което младежите предпочитат да общуват чрез
социалните медии и да използват компютри и смартфони при събирането на
информация, свързана с тяхната кариера. Тези нови тенденции изискват
адаптация от страна на младежките кариерни и консултантски центрове –
въвеждане на нови подходи, на информационни и комуникационни технологии
(ИКТ), нови медии и комуникационни канали.
Тук идва и въпросът до каква степен съвременните кариерни консултанти
са запознати с проблемите на съвременната медийна грамотност. Медийната
грамотност е способността за достъп, анализ, оценка и създаване на
съдържание. Владеещите я младежи и възрастни са по-способни да разбират
сложни послания, получавани от телевизията, радиото, интернет, вестниците,
списанията, книгите, билбордовете, видео игрите, музиката, както и всички
други форми на медии.
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Тези умения са от съществено значение за младите хора, за да могат те
успешно да работят и да се ориентират в мрежата. Затова и кариерните
консултанти трябва да могат да съветват и обучават младежите в тази област.
Крайната цел е подпомагането на самоориентиращия се индивид.

2. Съвременната медийна грамотност и самоориентиране- знания
и умения на кариерните консултанти в младежките и студентски
кариерни центрове.
Проектът „Качеството при кариерното консултиране на младежи и
съвременната медийна грамотност„ (http://qycguidance.org/index.php/bg/) е към
своя край и предлага някои решения на поставените по-горе въпроси.
Понастоящем основната работа по него, а именно създаването на
интерактивните продукти и Ръководство вече е приключена. На официалния
уебсайт на проекта са качени 3-те симулационни игри, които могат да бъдат
играни след регистрация и одобрение от администратор. Достъпни са също и
интерактивните тестове, служещи за оценка на знанията, уменията и
компетенциите по отношение на новите тенденции в кариерното консултиране
и самоориентирането.
За по-доброто разбиране на инструментите за самооценка, разгледани подолу, е необходимо е първо да бъде разяснена тяхната роля и някои основни
понятия.

2.1. Ролята на медийните инструменти в кариерното развитие
Компютърните системи за подпомагане на кариерното ориентиране са
разработени в помощ на процеса на кариерно планиране. Някои от покомплексните системи предлагат приложения и информация, свързани с
всички стъпки от процеса на кариерното планиране, докато по-опростените
такива осигуряват единствено възможността за управление на базисни
инструменти. По този начин, чрез използването на компютърни технологии,
услугите за кариерно планиране могат да бъдат доставени до повече клиенти
по икономически ефективен начин.
Компютърно-подпомаганите системи за кариерно ориентиране могат да
администрират тестове и приложения и да калкулират резултатите по
надежден начин. Потребителите, от своя страна, могат да очакват и обратна
връзка, включваща графики, помагащи правилното разтълкуване на
резултата.
Компютърните системи за подпомагане на кариерното ориентиране
предлагат също възможността за директно свързване на потребителите с
разнообразни услуги за кариерно ориентиране - могат да включват
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информация относно пазара на труда, свободни работни места или
образователни институции, както и да предоставят напътствия за изготвяне на
CV и съвети при провеждането на интервю за работа.
В настоящият доклад се разглеждат подходи и инструменти за оценка на
знанията, уменията и компетенциите на кариерните консултанти в младежки и
студентски кариерни центрове, които знания и умения са свързани със
съвременната медийна грамотност.

2.2. Основни аспекти на проекта „Качеството при кариерното
консултиране на младежи и съвременната медийна грамотност”
А) Резултатите от ученето са набор от знания, умения и компетенции за
това, което учащият знае, разбира и може да прави при завършване на
учебния процес. Ако говорим за консултантите, те са свързани с опита на
индивидуалния консултант - това, което той/тя знае и може да се направи по
отношение на самоориентирането и съвременната медийна грамотност. В
рамките на проекта са разработени резултати от ученето (на англ. learning
outcomes) като основа за развитието на инструментите за самооценка на
съвременната медийна грамотност (трите игри и трите теста).
Б) Гарантиране на качеството (ГК) обхваща всички действия, предприети
за подсигуряване постигането на определени стандарти и това, че
доставените продукти или услуги, отговарят на изискванията за изпълнение
(обикновено, описани от индикатори за качество). ГК може да се тълкува и
като планирани системни дейности, необходими за да се гарантира, че
системата отговаря на установените технически изисквания. В случая на
кариерното консултиране, проектът е предложил конкретни индикатори за
качество, свързани с медийната грамотност.
В) Единици резултати от ученето В рамките на проекта са разработени 3
нови модула (4, 5 и 6, посочени по-долу), съдържащи „Единици резултати от
ученето” (на англ. Units of learning outcomes), които описват знанията,
уменията и компетенциите на един кариерен консултант, които той/тя трябва
да притежава, за да предложи на младите хора висококачествени
консултантски услуги. Модули 1, 2 и 3 (по-долу) са т.нар. традиционни
изисквания към профила на консултанта и за тях има редица разработени
материали.
Модул 1: Образование и кариера
Модул 2: Консултантска практика
Модул 3: Личностни умения
Модул 4: Основи на ИКТ и дигиталните медии
Модул 5: Самоориентиране и медийна грамотност
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Модул 6: Самоориентиране и медийна грамотност за младежи със
специални нужди
Единиците резултати от ученето са включени в онлайн инструменти за
самооценка на съвременната медийна грамотност, който измерва познанията
на консултантите в областта на самостоятелното ориентиране и медийната
грамотност.
Г) Индикатори за качество, базирани на стандарти, определят кога една
система или процес се движи в желаната посока. Това зависи и от гледната
точка на различните участници в системата (от това какви са изискванията и
желания им), както и от елементите, които се развиват добре и тези, които
могат да бъдат подобрени. Поради това е необходимо, или поне
препоръчително, да се определят такива стандарти, които ключовите
участници одобряват и да се формулират в т.нар. модел на индикаторите. На
сайта qycguidance.org са поместени стратегии за модернизация на
индикаторите за качество, както и индикатори за качество, свързани със
самоориентирането и съвременната медийна грамотност на младежи със
специални нужди.

2.3. Инструментариум за самооценка на съвременната медийна
грамотност
Инструментариумът за самооценка на съвременната медийна грамотност
представлява 3 онлайн симулационни игри и 3 интерактивни теста, по една
игра и един тест към всеки от трите нови модула и може да бъде достъпен на
qycguidance.org. За тяхното създаване са използвани платформи,
позволяващи на хора без програмистки знания да сътворяват компютърно
съдържание. Игрите са създадени посредством Construct 2, а тестовете чрез
Joomla!.
Създадените по проекта инструменти могат да послужат на кариерните
центрове и консултантите като примерен модел за това как да направят
оценка на знанията, уменията и компетенциите, свързани със съвременната
медийна грамотност. Към тях е установена и методология за прилагане на
европейската ECVET система за оценка на постигнатите резултати.
А) Интерактивни игри
Игра към модул 4: Електронната игра „Spas - the computer mouse“
съдържа три етапа, свързани с основите на ИКТ и дигиталните медии –
хардуер, софтуер и онлайн инструменти за информация, комуникация и
обучение. Етапите включват симулации на различни ситуации, с които се
сблъскваме, при работа на компютър и с интернет. А именно - познаване на
основните компютърни портове и тяхното използване, включването и
изключването на безжична интернет връзка, работа с програми за обработка
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на текстове, имейли и пр. Играещият е поставен в ролята на обикновен
потребител, който трябва да решава различни задачи, докато седи на
симулиран компютър.

The media literacy lab“
Игра към модул 5: При електронната игра „The
играещият попада в интерактивна стая, в която му се налага да разграничи
непотребната информацията, да създаде е-портфолио,, да използва успешно
Булева логика и да премине през още три подобни задачи,, за да завърши
играта.

Игра към модул 6: Играта „Disadvantaged youth” е с облик на карта на
градче, в което има три вида обекти - добри, лоши и неутрални. Добър и
неутрален обект увеличава точките, а лош ги намалява. Играчът трябва да
посети осем обекта, както и да събере максимум шестнадесет точки.
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Б) Интерактивни тестове
Всеки от текстовете е подробен и обхваща всички знания, умения и
компетенции в съответния модул. Той включва различни видове въпроси – с
множествен избор, с един избор, истина и лъжа, и т.н.

Заключение
В наши дни, все по-малко млади хора посещават лично кариерните
центрове. Повечето от тях търсят работни места в интернет, проучват
портали за работа, търсят информация за това как да кандидатстват за
позиция, обсъждат работни места в социалните мрежи и др. Това е
доказателво, че процесът на самоориентиране се превръща все повече и
повече в реалност. Оттук идва ролята на консултанта да ограмоти младежите
в областта на медийната грамотност, отколкото просто да им даде сведения
за съществуващите работни места. Форматът на консултантския процес
променя посоката си към "обучение в съвременна медийна грамотност".
Основната цел на проекта „Качеството при кариерното консултиране на
младежи и съвременната медийна грамотност” е да подобри качеството на
кариерното консултиране на младежи като осигури актуални подходи,
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показатели за качество и модерни онлайн инструменти за младежки кариерни
консултанти.
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Abstract: Nowadays, the format of youth career guidance undergoes rapid changes. More
and more young people discover ways to reach jobs on the internet and ask people for advice
via social networks, job portals, discussion forum, etc. Traditional face-to-face career
guidance in centers shifts its focus to the abilities of self-guidance. Here comes the question
to what extent nowadays career consultants are familiar with modern media literacy. Skills for
searching and overall evaluation of information become vital for career orientation. This
changes the shape of the modern consulting process - from pure career guidance to modern
media literacy and self-guidance.
"Quality of youth career guidance and nowadays media literacy" project’s main aim is to
improve the quality of youth career guidance via providing innovative methodology, quality
indicators and online tools for youth career counselors.
The objectives of the project are to develop the consultants' skills in “self-guidance”
phenomena via modernization of existing methodology and development of new indicators
related to nowadays media literacy; to improve the quality of youth career guidance via
providing online self-assessment toolkit for consultants to test their knowledge, skills and
competences and manual for career guidance; to train youth counselors and managers of
youth career services in modern aspects of youth career guidance and quality assurance;
The project targets the following group of people:
- youth guidance services managers,
- youth career consultants
- pedagogic consultants (in schools)
However it is open to everybody in need of updating their knowledge in the field: youth
itself (16-25), including those with special needs (early school leavers, outsiders, minorities),
as well as NGOs working in the field of career development.
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The main products, developed for the project are: quality indicators related to selfguidance and modern media literacy in career guidance; learning outcomes related to
guidance of youth with fewer opportunities; a modern media literacy self-assessment
toolkit, which includes 3 simulator e-games and 3 interactive multimedia tests;
ePortfolio examples; and "Self-guidance and modern media literacy" manual, providing
theoretical and practical information. These products are available in 5 languages total.
The project’s impact includes but is not limited to: increased competences (related to
modern media literacy and working with disadvantaged youth) of the target group; increased
competencies in "self-guidance" field; improved quality assurance approaches in youth career
services;
Key words: youth, carеer guidance, modern media literacy, self-assessment, e-games,
multimedia, counselors, quality
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DROPBOX
В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Стоянка Анастасова
ПГЕЕ – Пловдив
anastasova.pgee@gmail.com
Резюме: За младите хора, т. нар. е-поколение – родени и израснали в
информационното
общество,
усвоили
съвременната
киберкултура,
опосредстваният начин на комуникация е обичаен, за тях той е философия на
живот. Докладът представя една апробирана в практиката методика за употреба
на облачна технология чрез Dropbox в подготовката за ДЗИ по БЕЛ в 12. клас.
Ключови думи: Dropbox, електронен ресурс, проверка, оценка, самоконтрол

Въведение
Съвременните технологии, свързани с компютъра и комуникациите, се
развиват с извънредно бързи темпове и мащаби [1]. Ако в началото
употребата им за граждански цели се свързва с e-mail и listservs, по-късно с
browsers и Netscape, днес напълно променящата се динамична среда на
Интернет е неразделна част от нашия живот.
Към настоящия момент състоянието на информационните и
комуникационните технологии /ИКТ/ дава възможност на учителя да използва
различни преподавателски техники и електронни среди. Безспорни са ползите
от това – пестене на време, място, хартия и възможност за ползване от всяка
точка във всеки момент от всеки човек, който желае. За младите хора, които
са част от информационното общество, този начин на общуване е неразделна
част от ежедневието им – удобна, леснодостъпна и приятна [2].
Обект на настоящия доклад е използването на Dropbox в обучението по
български език и литература /БЕЛ/ – задължителноизбираема подготовка
/ЗИП/ в 12. клас в Професионална гимназия по електротехника и електроника
/ПГЕЕ/ – гр. Пловдив. Методиката се разви и реализира в два класа, които
имат различен хорариум часове по учебен план. Всъщност разминаването в
хорариума породи нейното прилагане в обучението, тъй като се оказа, че
паралелките са в неравностойно положение при подготовката си за ДЗИ по
предмета, а на матурата в края годината се явяват на един и същ изпитен
формат. Това наложи въвеждането на преподавателски техники за справяне с
проблема.
Изборът на облачната технология Dropbox бе породен от това, че тя е
една от най-популярните, достъпна и чрез смартфони, облачна услуга, което я
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прави удобна за използване. Още повече, че Dropbox не е новост за ПГЕЕ –
гр. Пловдив – прилага се за администриране, за извънкласни дейности и в
учебния процес по различни предмети.
Разработената методика се състои от няколко стъпки, които
преподавателят трябва предварително да извърши, след което да включи и
учениците в работа със и във платформата. Интересно е, че в началото
идеята беше да се даде възможност на учениците да разполагат с повече
задачи за самоподготовка вкъщи. Впоследствие се оказа, че теорията за всяка
урочна единица им е необходима в синтезиран вид, за да бъде удобна за
бързи справки при решаване на задачите. Качен беше и теоретичен материал
според учебното съдържание за усвояване на всяка една норма – правописна,
граматична, лексикална, пунктуационна, работа с текст. Така на практика се
получи един електронен ресурс по езикова култура, предназначен за обучение
в часовете по БЕЛ – ЗИП и за разширяване на уменията на учениците да
решават задачи от изпитния формат за ДЗИ.

Апробиран модел за използване на DROPBOX в подготовката за
ДЗИ по БЕЛ в 12. клас
1. Създаден беше акаунт на класа.

Фиг. 1. Акаунт

2. В папката бяха качени указания за работа и за именуване на
файловете с отговорите <клас_№ в класа>.
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Фиг. 2. Указания

3. В отделни папки за всяка норма бяха качени теоретични материали [3],
упражнения[4], тестове за самоконтрол и отговори за справка и
самооценка [5] <теория> <задачи за упражнения> <тест за
самоконтрол> <отговори>.

Фиг. 3. Папки с информация

Фиг. 4. Упражнения
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Фиг. 5. Тест

Фиг. 6. Отговори

4. В отделни папки бяха качени и тестове по формата на ДЗИ с ключ с
верните отговори към тях [6].

Фиг. 7. Тест за ДЗИ

С цел да се спести повече време в часа и да не се обясняват усвоени и
ясни за всички ученици знания, проверката се правеше вкъщи и в часа се
обясняваха само проблемните задачи с по-висока степен на сложност, това
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даде възможност за прилагане на индивидуален подход към пропуските на
всеки ученик.
Практиката показа, че Dropbox е удобна облачна услуга, използвана с
лекота от учениците, и най-важното – чрез нея учителят има възможност да
проследи индивидуалното развитие на всеки от тях.
Dropbox има и недостатъци:
- когато учителят оценява работата на отделния ученик, всички имат
достъп до информацията;
- когато учениците решават тестове в домашни условия, не е ясно дали
ползват източници за информация, т.е. не се знае кой седи до тях в
този момент;
- когато учениците качват своите отговори, те са достъпни за всички
останали ползватели.
До голяма степен това са проблеми на дистанционната форма на еобучение, които все още не са нормативно регламентирани, но това не е обект
на настоящия доклад. Защитените платформи са интелектуална собственост и
в средното образование не се прилагат.
Предимствата на Dropbox са повече от недостатъците:
- отваря се лесно от всяко смарт мобилно устройство;
- чрез тази обучителна технология се решават редица проблеми,
свързани с отсъствията на учениците;
- облачната технология заменя напълно електронните и оптичните
запомнящи устройства, дори в случаите, когато си далеч от работното
място и дома, имаш достъп до информацията;
- учителят разчита на съзнанието на учениците за добросъвестна
работа и по този начин възпитава у тях честност и коректност;
- и не на последно място – спестява се много хартия и по този начин се
опазва природата.
Практиката показа, че Dropbox е удобна облачна услуга, използвана с
лекота от учениците, и най-важното – чрез нея учителят има възможност да
проследи индивидуалното развитие на всеки от тях. Това е само един
фрагмент, доказващ необходимостта от създаване на електронна
образователна среда в българското средно училище, защото електронното
обучение /е-обучението/ все повече разширява и обогатява традиционните
методи, като се превръща в съществена част от процеса на обучение в него.
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DROPBOX IN BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE EDUCATION
Stoyanka Anastasova
Abstract: For young people, so called e-generation – born and grown up in information
society, acquired the modern cyber-culture, the means-through way of communication is
common, it is a life philosophy for them. This report is a tried in practice approach for CloudDropbox technology use in Preparation for DZI (A Levels) in Bulgarian Language and
Literature in year 12.
Key words: Dropbox, Electronic resources, checking, assessment, self-control
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ОБЛАЧНОТО ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО В ОБУЧЕНИЕТО
ПО БЕЛ VIII – XII КЛАС
Марина Петрова
ПГЕЕ – Пловдив
petrovamarina@abv.bg
Резюме: Настоящият доклад представя възможност за създаване на облачно
електронно портфолио, чиито основни предимства са: персонален достъп,
актуализиране на данните, самооценяване и контрол без времеви и
пространствени ограничения.
Keywords: cloud based electronic portfolio, personal access, means of storage,
systematization, archiving and analyzing electronic media

УВОД
Днес пред преподавателите по роден език и литература стои нелеката
задача да преодолеят примамливостта на електронната комуникация, която
има свои отчетливи разминавания с книжовно нормираната, за да постигнат
целите на своята дейност - да подготвят грамотни и четящи хора [1]. От друга
страна, изпълнението на тази задача би било немислимо без прилагането на
това, което учениците харесват, разпознават и използват ежедневно електронния носител и мрежата.
В интернет пространството вече са налични електронни помагала,
одобрени от МОН [2], но те в никакъв случай не изчерпват възможностите за
получаване на информация, наличен е и немалък списък от образователни
сайтове и игри, подпомагащи процеса на обучение в училище. Всички те
безспорно имат положителен ефект и все повече се налагат като средства за
извличане на информация, а дори и като инструменти, които преподавателите
по всички предмети могат да използват в конкретната урочна единица [3].
Недостатъкът им произтича от краткостта, в която електронните уроци,
образователни игри и тестове преминават, и в невъзможността ученикът да
придобие ясна представа за постигнатите знания и умения, както и за
пропуските, които трябва да преодолее.
Такова средство за самооценка представлява портфолиото [4], което в
последните години беше задълбочено проучено откъм функционалност,
приложимост и резултативност по различните учебни дисциплини в
българската образователна система, и голяма част от колегията вече го
използва не само като банка за данни, но и като средство за оценяване и
самооценка [5]. Разбира се, всичко зависи от философията на конкретното
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портфолио - то може да има различна информационна насоченост и да
предоставя данни не само за класно-урочната, а и за извънкласната дейност
[6]. Важното е, че портфолиото се доказа в практиката като едно добре
работещо средство и за двата субекта на образователния процес - учителят и
ученикът [7]. Но образованието засяга не само тях, то има отношение и към
родителите, и към всички, пряко или косвено свързани с развитието на
подрастващото поколение.
До момента ученическото портфолио най-често функционира в
българското образование на хартиен носител, грижливо съхранявано в папки и
класьори, и най-често времето, в което ученикът разполага с него, е когато
прибира своите документи (контролни, класни, тестове и др.) в папката си, или
попълва самооценъчните си карти. Недостатъците са, че тази дейност се
извършва периодично, а родителите имат достъп до информацията само ако
лично я потърсят или по време на родителските срещи. Това до голяма степен
се отразява на ефекта, който портфолиото би могло да има, ако е в постоянна
наличност, т.е. достъпно по всяко време и на всяко място за всички
заинтересовани субекти.
Такава възможност предоставя електронното портфолио, което може да се
съхранява чрез облачна технология. Разбира се, електронен личен архив
може да се създаде и направо в мобилното устройство на всеки ученик, но
сигурността на облака, както и уменията за подреждане, класифициране и
архивиране на личната документация във виртуалното пространство, са
съществено основание за включването му в образователния процес. Нещо
повече - достъпът през облак дава възможност и на учителите и на
родителите да проверяват в удобно за себе си време нужната информация.
Това предимство все още не отменя необходимостта от хартиено портфолио
(тестовете и писмените работи на учениците към момента са на хартиени
носители) - то само го застрахова и осигурява постоянен достъп до него.
Портфолиото по български език и литература представлява лична папка,
най-често със заглавна страница, обозначаваща предназначението, предмета,
името на притежателя, името на преподавателя и годината. Следват страница
с философията за конкретната година - ако в началото (VIII клас) тя се свързва
най-вече с придобиването на умения за подреждане, архивиране и извличане
на информация от носителя - данни от контролни тестове и класни работи [8],
то в следващите етапи вече засяга и други компетентности, като умение за
създаване на автобиография, мотивационно писмо, заявление за работа,
самооценъчни карти за всяко контролно изпитване, срочни и годишни
самооценъчни карти и т.н. Този личен архив представлява една истинска
съкровищница от информация, полезна за всички субекти на образователната
дейност, но най-вече за ученика, който сам създава, подрежда, архивира и
оценява своите знания и умения и така придобива реална представа за
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собственото си израстване и за пропуските, които трябва да преодолее.
Недостатъците произтичат от вече споменатите затруднения в достъпа до
него.
Електронни формати на портфолио се разработват от години – те не са
новост. Най-често са в PDF или в PowerPoint формат [9], имат определени
категории, в които е поставена информацията, но те не са подходящи за
ученическо портфолио, тъй като са шаблонизирани и забавят създаването и
непрекъснатото запълване с нови данни. Облачните технологии предоставят
други възможности и са по-подходящи за създаване на портфолио, което да
игнорира недостатъците на хартиения и познатия електронен носител. Те са
много по-леки за употреба, като едновременно с това развиват знания и
умения за работа във виртуалното пространство.
За да се създаде такова облачно портфолио обаче, учителят трябва да
извърши няколко дейности, които да подготвят използването на архива. Те не
изискват особени познания за работа със софтуерни продукти, но
компетентностите са задължителни, за да може ученическото облачно
портфолио да функционира по предназначение.

Модел за създаване на облачно
портфолио в GOOGLE.DRIVE

ученическо електронно

Изборът на Google.Drive в никакъв случай не представлява реклама, но и
не е случаен - платформата предоставя възможности за безплатна употреба,
персонализирано архивиране, лекота и бързина при изпълнението на
отделните операции и в този смисъл не би създала проблеми при усвояването
на умения за работа в нея. Стъпки:
1. Създава се личен учителски акаунт.
2. Създава се папка „Портфолио“.
3. Създават се папки на класовете.
4. Създават се папки за всеки ученик по класове (Фигура 1.).

Фиг. 1. Лични папки за всеки ученик по класове
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5. Поставят се файлове с първи чеклистове във всяка папка (Фигура 2.).

Фиг. 2. Чеклист №1.

6. Под наблюдението на учителя всеки ученик създава свой акаунт и изпраща
имейл на учителския (Фигура 3.).

Фиг. 3. Създаване на ученически акаунт

7. Учителят влиза в личната папка на ученика и споделя имейла (Фигура 4.).

Фиг. 4. Споделяне на имейла в личната папка на ученика
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8. Ученикът влиза в Google Drive и намира папка със своя № в клас - вече
може да я запълва със свои документи по указанието на чеклиста (Фигура5.).

Фиг. 5. Достъп до собствената папка

9. Ученикът и учителят имат достатъчен в пространството и неограничен от
времето достъп до архива.
10. За да предотврати промени на своите файлове, при качване на
информацията учителят може да избира забраняваща редактиране опция,
като програмата му дава възможност да преглежда подробности по
употребата на файловете в папката (Фигура 6.).

Фиг. 6. Забраняване на редактиране

11. Родителите могат да използват акаунта на учениците или да създадат
свой, който да им дава възможност за преглед.

Ползи за ученика
• придобива умения за работа с облачна технология
• придобива умения за създаване на личен акаунт
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• придобива умения за електронна кореспонденция
• придобива умения за работа с електронни носители на информация
• придобива умения за създаване и опериране с документи в електронен
формат
• придобива умения за архивиране на информация в електронен формат
• придобива умения за подреждане на информация в електронен
формат по зададени параметри
• придобива умения за извличане на информация в електронен формат
• придобива умения за анализиране на информация и самооценка
Тъй като настоящият доклад има за цел да представи полезността на
облачното електронно ученическо портфолио във връзка с основната цел на
обучението по български език и литература - да подготви грамотни и четящи
хора, тук е мястото да се посочат и другите предимства на облака - в него
могат да се съхраняват много по-големи обеми от информация, отколкото в
папката на хартиен носител. Чеклистовете могат да разширят обхвата си и в
тях да се поместват текстове от произведения за анализ, критически анализи
на текстове и изобщо онази информация, която учениците би трябвало да
получат от хартиените носители - учебници, книги, помагала. Така проблемът
с категоричния отказ на по-голямата част от ученическата аудитория да се
обучава от хартиени носители може да бъде преодолян, но все пак това
зависи от концепцията на портфолиото, зададена в неговата философия.
От друга страна, работата по създаването и поддържането на електронен
архив по предмета български език и литература в облак осъществява
интердисциплинарни връзки между две на пръв поглед чужди една на друга
предметни области езикознанието и литературознанието и информационните
технологии. Ето защо създаването на облачно портфолио за придобиване и
развиване на знания и умения в курса на обучение VIII - XII клас би било
полезно, а защо не и приятно занимание.
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CLOUD BASED ELECTRONIC PORTFOLIO IN THE EDUCATION IN
BULGARIAN LANGUAGE AND LITERATURE VIII - XII CLASS
Marina Petrova
Abstract: This report presents the opportunity to create a cloud based electronic portfolio,
whose main advantages are: personal access, updating and self-assessment and control
without time and space limitations.
Keywords: cloud based electronic portfolio, personal access, means of storage,
systematization, archiving and analyzing electronic media
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ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Павел Певичаров
УХТ – Пловдив, ppal@abv.bg
Резюме: В статията се разглеждат някои неформални възможности за трайно и
по-ефективно обучение през целия живот, които предлага Интернет.
Ключови думи: ИКТ, образование, електронно и дистанционно обучение, виртуални
уроци, кариери, развитие.

1. Въведение
Дигиталните услуги променят живота ни с бързи темпове и образованието
безспорно е сред най-засегнатите от този процес. И след края на училището и
университета, за модерния човек обучението не спира. Как обаче да направим
така, че да усвояваме бързо и трайно полезната за нас информация? На
помощ идват ред софтуерни решения, основани на съвременни обучителни
методи - видеоуроци, геймификация, мисловни карти и т.н. Образователният
софтуер, подпомагащ процеса по обучение, става все по-актуален.

2. Възможности за онлайн обучение в Интернет пространството
Онлайн възможностите за обучение не са новост в световен мащаб. От
доста време всеки може лесно да намери къде да придобие дадени знания без
дори да посещава определена институция. Интернет пространството предлага
лесен достъп до много материали и курсове, дори възможности за получаване
на дипломи. Все повече големи корпорации се обръщат към внедряване на
иновации в образователния процес. През 2015 година вдовицата на Стив
Джобс – Лорън Пауъл дава $50 млн. за проект XQ: The Super School Project с
цел професионалисти и ентусиасти да разработят концепция за “Училище на
бъдещето“. И не само тя. Ето само някои от най-добрите образователни
стартъпа, имащи за цел да направят процеса на учене лесен и пълноценен.
Microsoft предлага онлайн обучение, свързано с продуктите на компанията
и на български език по Microsoft Office Online:
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Има възможност да се упражняваме в програмата, с която се обучаваме.
Например в курса за MS Office Excel се отваря занятие за упражнение в Excel
заедно с инструкции с помощ, докато работим. След всеки урок има тест.
Може да се вземе цял курс наведнъж, да се завърши за определен период от
време или да вземат само части, от които се нуждаем в определен момент.
Може да се ползват курсовете като обучение за нови умения или за
припомняне на умения, които използваме само от време на време.
MyPrep(http://my-prep.com/) е гръцко мобилно приложение в помощ на
студентите. Софтуерното решение проследява крайните срокове за
изпълнение на техните проекти и датите на изпитите им. Системата отчита
резултатите на студента, помагайки му да подобри успеха си.
SpaceTeacher(https://angel.co/spaceteacher), също от южната ни съседка, е
онлайн платформа, която свързва желаещи да изучават чужди езици в
компанията на приятели чрез он и офлайн сесии.
2Tangos(www.2tangos.com/) е австрийска платформа, която свързва хора с
различни таланти, имащи желание да обучат на своите умения други хора.
1Knows(braingle.com/brainteasers/5782/1-knows.html) е естонски образователен
стартъп, ползващ геймификацията като метод на учене, помага на хора с
висока мотивация, но без конкретен план при усвояването на даден материал.
Lingvist(https://lingvist.io/) е друг естонски сайт с цел да обучи потребителите
си във всеки един език за 200 часа, използвайки модерни методи на обучение.
Литовското приложение bliu bliu(https://bliubliu.com/en/?home=) залага на
видео клиповете, за да направи обучението по чужд език лесно и бързо.
Румънската платформа за обучение на възрастни Forward Thinking е
основана на принципа на “мисловните карти”, а словенският софтуер
Speekle.sk(http://www.speekle.sk/) обучава в правилно произношение.
NetSupport School (netsupportschool.com/) е приложение за организиране на
ефективно дистанционно обучение - пълен контрол над компютърна класна
стая. Разработчик: NetSupport Inc. Статус: shareware (30-дни пробна версия).
Предназначено е за организиране работата на преподавателите с ученици или
студенти в компютризирани класни стаи. Преподавателят може да контролира
всички действия на обучаемите, а при нужда да управлява дистанционно
компютрите им и да показва картината от своя монитор на техните.
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3. Възможности за онлайн обучение в българското Интернет
пространство
През последните години повечето университети в България въведоха
онлайн и дистанционно обучение, а и все повече фирми предлагат такива
възможности за достъп до знание. С навлизане на мобилните образователни
приложения и на нови технологии като виртуалната реалност и „разширената
реалност“, това влияние се засилва осезаемо. И у нас, подобно на
международните тенденции, се появяват сайтове и образователни
платформи, с възможности за онлайн обучение и достъп до познания.
Налични са множество безплатни или комерсиални курсове и самоучители,
дори онлайн платформи и портали в най-различни категории.
В Топ 10 на иновативните образователни платформи в Европа е сайта за
видео обучение Уча.се - „Бърз, лесен и интересен начин да учиш“ с основател
Дарин Маджаров. Най-добър образователен сайт в България с над 20 награди,
порталът предлага богата колекция видеоуроци и видеоматериали по почти
всички учебни предмети от I до XII клас. Целта му е да осигури помощ на
учениците за по-бързо разбиране и усвояване на материала извън класната
стая, в удобно за тях време.

Софтуерен университет - проект на софтуерния експерт Светлин Наков
насочен към софтуерното университетско образование.. Българските
софтуерни специалисти са доста търсени и тенденцията е това да продължи.
Реализацията в този сектор не само у нас, но и в чужбина, е в пъти над
средната за страната. Университетът предлага няколко форми на обучение:

Наблюдател - безплатно участие във всички курсове на Софтуерния
университет, но без право на явяване на изпити и дипломи, сертификати.
Онлайн - обучение чрез видеоматериали и други ресурси с участие в
изпити, проекти, с право на дипломи, сертификати, достъп до работодатели.
Присъствено - с достъп до всички учебни ресурси от изучаваните курсове,
посещение на учебни занятия на живо, помощ от преподаватели, участие в
домашни, изпити, с право на дипломи, сертификати и достъп до работодатели.
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Стипендиант - предлага безплатно на 10% от студенти с най-добър успех
присъствено обучение с достъп до работни позиции и стажове в Силициевата
долина (във фирми като Facebook и Google). Мисията му е да предоставя
качествено образование, професия и работа на хиляди млади хора в областта
на програмирането и софтуерните технологии и да подпомогне каузата
„България – Силициевата долина на Европа“.
Академията на Телерик предлага интензивна програма за обучение на
софтуерни инженери, предоставяща практически опит и задълбочени знания
по програмиране. Безплатното практическо обучение, подходящо за
начинаещи програмисти, quality assurance инженери, developer support
инженери, front-end разработчици и за хора с опит в разработката на софтуер.
Академията предлага онлайн обучение в шест направления - програмиране,
уебдизайн, UI и софтуерни технологии. Всеки сам определя темпа на учене,
като съчетае лекциите с работа и учене без физически да посещава лекциите.

И SoftServe Bulgaria откри IТ академия в София. Предлагат се безплатни
курсове за студенти и хора с малко опит в разработването на софтуер. На найдобре представилите се курсисти ще се предоставя възможност за работа в
SoftServe Bulgaria. Първата група в IТ Академията на SoftServe Bulgaria
стартира с обучение по Web UI (JavaScript) технологиите.
SAP Labs България подпомага учители за допълнителна подготовка по
информатика и ИТ, като финансира участието им в курс за допълнителна
професионална квалификация на Факултета по математика и информатика
към Софийски университет „Св. Климент Охридски”.
Инициативата на VIVACOM VIVA Cognita+ представлява уебплатформа пилотен проект за иновативно преподаване на математика и информатика в
училищата. Тя е с безплатен достъп за всички ученици в страната, а нейната
главна цел е да стимулира децата да се ориентират към точните науки, да
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помогне в усвояването им с помощта на компютрите и новите технологии и да
насърчи изявата на учениците в разнообразни състезания и конкурси.
Платформата VIVA Cognita стимулира и учителите да използват иновативни
методи за преподаване и да развиват извънкласните форми на обучение.
Преподаването става по-лесно с виртуалната класна стая Lenovo AirClass.
Достъпно по всяко време и отвсякъде, приложението има за цел да подобри
качеството на дистанционно обучение, предоставяйки редица полезни
функции, дори възможности за анализ на емоционалната ангажираност на
учащите. От Lenovo аргументират необходимостта от такова решение с бързо
растящата популярност на виртуалното обучение. По данните на Connection
Academy и eLearning Industry, броят на учениците, които избират онлайн или
смесено обучение е нараснал с 80% за последните 5 години, а 74% от
компаниите използват виртуални обучения за своите служители.

Тук на помощ идва софтуерът AirClass, който според разработчика е лесен
за използване както от преподаватели, така и от учащите се с възможности
като опция за споделяне на документи, снимки и видео, както и функция за чат
на живо. За разлика от виртуалните конферентни срещи, AirClass позволява
възпроизвеждане на всички сесии в тяхната последователност и анализира
степента на заетост на учениците, използвайки заснетите с личните им уеб
камери видеоматериали.
Анализаторите предвиждат, че пазарът за емоционално-аналитичен
софтуер ще достигне $10 милиарда в световен мащаб до пет години и AirClass
е сред първите предоставящи тази възможност за виртуално обучение,
подчертават още от Lenovo. Ето как работи тя: учениците могат да използват
собствените си камери, за да се заснемат по време на сесия, което се
комбинира със заснемането от други студенти и се анализира, за да покаже
каква е ангажираността им и дали внимават по време на презентациите.
AirClass предоставя анализа на преподавателя като част от т.нар. AirClass
Replay. Идеята е по този начин презентиращият да може да открие своите
пропуски и да подобри своя стил и съдържание за следващите си лекции.
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За изграждането на “дигитални умения” у учениците и у техните учители
помага онлайн образователната платформа за обучение Smart Classroom:

Това е интерактивна колаборативна работна среда, съчетаваща работа в
клас и самостоятелни занимания. Целта й е да модернизира и улесни учебния
процес за ученици и учители. Платформата е изцяло на български език.
Проектът е на Samsung в партньорство у нас с Джуниър Ачийвмънт
България. През първия етап на проекта в София, Пловдив и Бургас са
оборудвани три смарт класни стаи с най-модерни хардуерни и софтуерни
решения на Samsung, включваща таблети Samsung GALAXY Note 10.1,
електронна дъска, смарт телевизори и безжичен мултифункционален принтер.
Заедно с новата класна стая на бъдещето Samsung представя ново дигитално
съдържание по две програми – „Учебна компания“ и „Умения за успех“ с цел
осигуряване изцяло дигитализирани решения за обучение.
Множество частни фирми предлагат подобен тип обучение в съвсем
разнообразни области, но най-вече в изучаването на чужди езици. Онлайн
курсове за обучение по езици предлагат:
Британският съвет - за професионално развитие на преподаватели по
английски. Тези, които постигнат оценка Excellent/Successful в края на курса,
получават сертификат.
Институт Сервантес-София - за онлайн обучение по испански език по
Интернет чрез платформата AVE (виртуална зала по испански език). от всички
нива: А1, А2, В1, В2 и С1, има и курсове за деца.
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Френският институт в България - за обучение по френски под формата на
упражнения, тестове, игри и др.
LanguageBox е друга българска образователна платформа, която
осигурява онлайн курсове за обучение по английски език. Услугата предлага
обучение от квалифицирани преподаватели по установени учебни помагала.

4. JUMP Math - Топ-новатор.
Победител в тазгодишната класацията „Новатори в образованието“ на
образователния портал Uchi.bg е проектът JUMP Math. Челната тройка
оформят Академията на Телерик и Уча.се - оценени като най-перспективни от
общо 43 образователни проекта, включени и оценени от 12-членно жури от
специалисти в сферата на образованието, технологиите и медиите.

JUMP Math представлява иновативен метод за обучение, който увеличава
значително степента на разбиране на материала от учениците и при това им
помага наистина да харесат математиката. Методиката е разработена от Джон
Майтън, математик от Университета на Торонто, преди повече от 15 години.
Всички елементи в системата са следствие от реална работа с деца. България
е първата неанглоговоряща страна, в която тя се въвежда. По нея могат да
учат деца от предучилищна група до 7 клас. Част от материалите вече са
одобрени от Министерството на образованието и науката (МОН), за
останалите това предстои през тази учебна година. Според Института за
прогресивно образование, иновативният метод за преподаване на математика
JUMP Math променя и учителите, и учениците като дава възможност учителят
на практика да прилага някои основни образователни принципи. Един от найважните е поставянето на детето в центъра на обучението и създаването на
позитивна среда. В основата стои чувството за успех от постигнатото, което
повишава мотивацията и резултатите на всички ученици.
Uchi.bg е новинарски и аналитичен сайт, фокусиран върху промените в
образователната система, навлизането на нови технологии за преподаване,
както и по-широкото преподаване на информатика и други точни науки.
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5. В плановете на МОН.
„Последните изследвания на PISA показват сериозно изоставане на
българските ученици - 39,4% от изпитаните 15-годишни попадат под критичното второ ниво на четене, 43,8% имат резултат под критичното второ ниво в
математиката и 36,9% - в природните науки“, коментират от МОН. Това налага
вземане на сериозни мерки.
Създаване и използване на цифрово съдържание, развитие на национална
облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на образованието и науката, както и
на национална електронна платформа за управление на обучението и
съдържанието, вкл. цифрова среда за видеообучение, телеконференции и
развойна дейност са част от краткосрочните цели на актуалния план на
Министерството на образованието и науката за реализация на вече приетата
Стратегия за ефективно внедряване на ИКТ в образованието и науката за
период 2014 - 2020 г. Планът за поетапно въвеждане на електронно обучение
в средните училища е за периода 2015 – 2017 г., като целта му е да подобри
мотивацията на учениците в процеса на обучение чрез използване на
иновативни методи, базирани на ИТ решения, както и увеличаване на
езиковите и математическите способности на българските ученици. Целите на
плана включват повишаване на интереса на учениците към високите
технологии, идентифициране на ученици с ИТ умения и насърчаване на
тяхното технологично образование, включително чрез привличане на външни
организации за партньорство с цел улесняване на процесите. МОН ще се
стреми към висока ефикасност на инвестициите и реинвестиране в бъдещо
подобряване на образователната инфраструктура. Предвижда се внедряване
на система за мениджмънт на образованието, както и постигане на
централизиране и унификация (оперативна съвместимост) на всички системи,
свързани с образованието.
Планът предвижда да бъдат осигурени възможности за успех на ученици в
изолирани райони, като им предостави достъп до висококачествени
образователни ресурси. Ще бъде насърчено използването и създаването на
цифрово съдържание, ще бъде намалено теглото на ученическата чанта
(достигаща 6-7 кг), ще бъде насърчено интерактивното обучение и критичното
мислене чрез развиване на автономни навици за учене.
Създаване на национална облачна ИКТ инфраструктура за нуждите на
образованието и науката, както и на национална електронна платформа за
управление на обучението и съдържанието, включително цифрова среда за
видеообучение, телеконференции и развойна дейност е сред първите цели на
плана за 2015-16 година. „По възможност тази инфраструктура и е-платформа
трябва да се реализира с приоритетно използване на безплатни средства и
интегрирани системи, поддържани от големи ИКТ компании и доставчици на
портални услуги“, коментират от МОН. За целта трябва да бъде създадена
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нормативна база за цифрово учебно съдържание и ИКТ компетенции.
Предстои обновяване на националния образователен портал и създаване на
електронни помагала с интерактивно съдържание по всички предмети, както и
осигуряване на централизиран достъп до всички съществуващи електронни
ресурси и интегриране на допълнително одобрени средства като електронни
учебници в различни формати (HTML 5, PDF и Flash), мултимедийни уроци,
безплатни и други източници на интерактивно електронно съдържание,
подпомагащо образователния процес. От МОН се надяват издателите, които
имат интерес да участват в проекта, да предложат електронни учебници със
специална отстъпка, когато учениците ще разполагат само с електронната
версия. В момента издателите дават безплатно към всеки отпечатан учебник
по едно негово електронно копие. Предвижда се още създаване на
образователни портали, на образователни приложения и игри, включително на
създадени от ученици и студенти чрез серия от конкурси. Порталът с есъдържание и другите поддържащи системи на образованието ще се ползват
и от над 130 български училища в чужбина.
В плана е заложено незабавно стартиране на национална инициатива за
снабдяване с евтини и надеждни крайни смарт устройства (лаптопи, таблети и
др.) на учителите и учениците. Ще бъдат осигурени и софтуерни средства за
управление на крайни потребителски устройства с цел използването им за
нуждите на учебния процес. До средата на 2016 г. се предвижда осигуряване
на интернет достъп в класните стаи и инфраструктура за смарт класна стая,
безжична WiFi инфраструктура в образователни институции и научни
институти. Дотогава трябва да бъде направен и анализ на бизнес процесите
на ниво училище, след което да бъде създаден подробен план за внедряване
на специализирани информационни системи в различни училища, както и
създаване на единна опорна мрежа, свързваща РИО, висшите училища и
научните центрове.
График на плана
• Проектите, свързани с е‐съдържание и ИКТ обучение, се подготвят в
момента и ще бъдат заложени в ОП НОИР. Те трябва активно да се
придвижат до края на 2015 г. с двугодишна продължителност, с което
затварят тригодишния цикъл;
• Проектите, свързани с базова ИКТ инфраструктура, се стартират в
текущ порядък, съобразно възможностите на бюджета на МОН за ИКТ.
• Проектите, свързани с управление, са целогодишни и в тясна връзка
със сесиите по ОП „Добро управление“, като приоритетно ще се кандидатства
за проекти с голям социален ефект.
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Заключение
Добре известно е, че най-добрият начин за усвояване на знания е свързан
с директното и пълноценно общуване преподавател - ученици / студенти.
Когато обаче занятията се провеждат с голяма аудитория, не всички могат
(или не желаят) пълноценно да се възползват от този начин на общуване. А
ако ни потрябват умения, които е трябвало да усвоим, но не са включени в
учебната програма? И ролята на преподавателя се променя - по-малко да
подава знания, а все повече да изгражда критично и аналитично мислене,
способност за ориентиране във водовъртежа от информация, да се отсява
вярната и полезната и не на последно място – да бъдат по-предприемчиви,
креативни и подготвени за реалния живот. В образованието всеки ден
навлизат нови технологии и нови методи. Отговаряйки на тези
предизвикателства модерните методи и средства за обучение постепенно
налагат тенденцията аудиториите да минават на виртуално ниво и
общуването да се осъществява през Интернет. Това не е случайно, защото
напоследък се доказва, че обучението е по-ефективно с използването на
специализиран софтуер за електронно и дистанционно обучение. По този
начин преподаването на учебния материал е по-лесно разбираемо и
значително по-удобно, тъй като всички материали без проблем са достъпни и
видими за всеки обучаем, независимо от времето и пространството. Тюторът с
лекота може да следи дейността на обучаващите се и да им помага, когато се
налага. Образователната ни система е изправена пред значими промени,
които ще променят изцяло представата ни за процеса на обучение и мястото
на училището в него.
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Abstract: The article describes some informal opportunities for more effective lifelong
learning offered by the Internet.
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ДИГИТАЛНИТЕ РЕСУРСИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО В
ПРИОРИТЕТИТЕ НА МАЛКИТЕ ОБЩИНИ –ТЕХНОЛОГИИ И
ДОБРИ ПРАКТИКИ
Деница Младенова
УНИБИТ
denica_deni@mail.bg
Резюме: В доклада се описва една примерна стратегия за дигитализация и
визуализация на обекти на материалното и нематериалното културно наследство,
съхранявано на територията на малка община (на примера на община Чипровци).
Изведени са основните приоритети за дигитализация от гледна точка на
опазването и популяризирането на културното наследство, а също и
аргументиране на потенциал за развитие на различни видове туризъм – културен,
религиозен, както и поддържане на интереса към изчезващи и изчезнали занаяти и
професионални постижения.
Представен е генериран масив с визуални ресурси, илюстриращи спецификата на
материалното и нематериално наследство на региона и неговото ситуиране в уебпредставянето на общината.
Ключови думи: културно наследство, дигитализация и визуализация, местни
дигитални културни ресурси

1. Въведение
Понятието културно наследство обхваща не само материалните, но и
нематериалните ценности като духовни връзки и традиции, културните
маршрути и пейзажи и природните ландшафти. Променят се критериите за
автентичност и методите за опазване, използване и управление на
наследството.
Проблемите на културно-историческото наследство ангажират вниманието
на все по-широки обществени среди. В медийното и общественото
пространство се водят пространни дебати, които показват нарастващата
активност на съзряващото гражданско общество, за формиращата се
ценностна система, за засилващия се патриотизъм и стремеж към отстояване
на националната идентичност.
Целта на проведеното изследване е да се очертаят основните насоки на
опазване на културното наследство от гледна точка на съвременните
технологии, като се систематизират на базата на тяхното историческо,
политическо, научно и културно значение в контекста на националната
идентичност и значимост.
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Основни резултати от направеното изследване.
От гледна точка на съвременността и устойчиво присъстващите ценности в
бъдеще, дискусионни остават въпросите за класификация на паметниците на
културата.
Основните теми на тези дискусии могат да се групират в следните области:
Паметници;
Проблеми на археологическото наследство, иманярството и загубата
на ценности;
Съвременна трансформация на градските пространства;
Липса на политика, обвързваща културно-историческото наследство
с туризма.

Приоритети за дигитализация на културното наследство
Проблемите, свързани със съхраняването на електронната информация се
превръщат в едно от най-сериозните предизвикателства особено по
отношение на нейното дългосрочно опазване. Тези проблеми могат да бъдат
обособени в три основни вида:
- проблеми на технологичния процес, свързани с нарастващото
разнообразие от информационни формати и видове дигитални обекти,
бързо сменящи се софтуерни технологии, различни стандарти и липса
на единна система, неправилно съхраняване или не навременно
прехвърляне на нови версии на цифрови формати;
- различни степени на развитие на политиките на дигитализация в
отделните държави и липса на единен критерии за изграждане на
институционален капацитет в тази дейност;
- културното многообразие, в основата на което стои признаването на
разнообразието от формите на културно изразяване (вкл. и езиковото
многообразие). То от една страна подобрява достъпа до информация
и комуникация, но друга страна създава сериозни проблеми пред
дигитализацията.
В глобален аспект важно значение имат дългосрочните планове и
регионалните програми на ЮНЕСКО в областта на защитата на културното
наследство. Много са мащабните световни проекти и инициативи в областта
на културното наследство и превръщането му в ресурс за устойчиво развитие.
Някои от тях са:
Програмата на ЮНЕСКО „Паметта на света“ („Memory in the World”) проектът съсредоточава вниманието към оригинални документи, музикално и
литературно творчество, записани спомени, ценни библиотечни и архивни
колекции, отразяващи многообразието от езици, народи и култури.
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Програмата „Наследство в риск“ - целта на тази програма е
идентифицирането на застрашени обекти на културното наследство.
„Модерно наследство“ - има за цел да създаде рамка за концептуално
мислене върху значението на това наследство, неговото съхраняване и да
предложи начини за справяне с някои от основните въпроси, свързани с
идентификацията и валоризирането.

Уеб сайт за визуализация на нематериалното и материалното
наследство на гр. Чипровци
Поддържането на качествен сайт е и едно от условията за
популяризирането на културно - историческото наследство. Социалните медии
и мрежи са „новите пространства“, които тепърва трябва да бъдат осмисляни
като стратегически инструменти за неговото представяне.
Кратко представяне на платформата Front Page
Накратко казано тя представлява инструмент за изграждане и обработка
на уеб страници. FrontPage e редактор от типа WYSIWYG (What You See Is
What You Get - Каквото виждаш това получаваш), т.е. предлага визуализация
на страницата в процеса на изграждане. Чрез FrontPage лесно и бързо могат
да бъдат изграждани големи по обем уеб сайтове. Програмата е особено
подходяща за начинаещи уеб разработчици. Програмата автоматично
генерира HTML кода и по този начин създава предпоставка да се пропусне
работата с него. FrontPage разполага и с програми-помощници (wizards), които
предлагат голям брой шаблони.
Инструменти за визуализация – за създаването на сайта са използвани
фото изображения, мултимедия, анимация, хипертекст.

Структура и съдържание на уебсайта
В заглавната страница е спазено едно от основните правила за
изграждането на уеб сайт - да се покаже ясно и точно на потребителя какво
съдържа сайта.
Това е постигнато чрез кратък текст за „добре дошли”, който
същевременно предоставя необходимата информация за това, което се
намира в сайта, както и обяснява неговата цел. Добавена е и интересна
картина, която мотивира потребителя да разгледа и целия сайт. Тя
представлява колаж, синтезиращ информацията в сайта - богатото
материално и нематериално културно наследство на град Чипровци.
Цветовият дизайн на сайта е издържан в червено и жълто.
В същия стил са изградени и всички вътрешни страници, които се явяват и
рубриките на сайта - „Новини“, „За Чипровци“, „Обичаи и традиции“,
„Чипровска златарска школа“, „Чипровски водопад“, „Образователно дело“,
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„Библиотеката“, „Манастирите и църквите“, „Галерия“, „Видеогалерия“, „За
контакти“.

Фигура 1. Заглавна страница

Фигура 2. Новини

Фигура 3. Обичаи и традиции

Фигура 4. Златарска школd

Заключение
Проведеното изследване на базата на конкретен обект – гр.Чипровци и
неговото богато културно материално и нематериално наследство показа, че
опазването му е свързано, както със съхраняване на традицията на занаятите
в автентичен вид, така и с тяхното представяне в онлайн среда. Това
способства за популяризирането им и привличане на вниманието и усилията
на официалните институции и обществеността. Дигитализацията на някои от
шедьоврите на чипровските занаяти ще ги съхрани за поколенията. Ефектите
са двупосочни – събуждане на интереса към българското културно наследство
чрез посещение на уебсайта на общината, както и засилване на интереса да
се види „на живо” създаващото се и създаденото от ръцете на талантливите
майстори.
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DIGITAL RESOURCES OF CULTURAL HERITAGE IN THE PRIORITIES OF
SMALL COMMUNITIES - TECHNOLOGIES AND GOOD PRACTICE
Denitsa Mladenova
Abstract: The report describes an example strategy for digitization and visualization of
objects of tangible and intangible cultural legacy stored in the territory of small municipality
(the example of Chiprovtsi Municipality).
Conclusions have been made for the maine priorities for digitization in view of the
preservation and promotion of cultural heritage and also justify potential for developing
different types of tourism - cultural, religious, and maintain interest in the endangered and
extinct crafts and professional achievements. Here is introduced and generated an array of
visual resources, illustrating the specificity of the tangible and intangible cultural heritage of
the region and its positioning in the Web presentation of the municipality.
Key words: Cultural heritage, digitalization and visualization, local sigital cultural recourses
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МОДЕЛИ НА КОАЛИРАНЕТО В БИЗНЕСА С ТЕОРИЯ НА
ИГРИТЕ
Анелия Иванова1, Радослава Терзиева2
Факултет по математика и информатика, ПУ „П. Хилендарски“,
Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24
aneliya.ivanova11@gmail.com1, radoslavaterzieva@abv.bg2
Abstract: One of the modern means of research and management of real situations is
mathematical modeling, which branch is so called game theory, science for strategies, which
studies different situations of interaction, some of these situations are characterized by the
fact that the participants have opportunity to coalitions.
In this paper two basic situations are simulated and examined by computer: situations where
the cooperation is difficult, and situation where there is a coalition between the players.
Ключови думи: модел, Теория на игрите, коалиране, цена на Шапли.

1. Въведение
Моделът е опростено представяне на реални обекти. Той може да бъде
както реално съществуващ обект, така и абстрактен.
Математически модел е абстрактен модел, който използва езика на
математиката, за да представи реално съществуващ обект. Обикновено
моделът представя само една страна от обекта, която подлежи на изследване
и пропуска други аспекти, които са по-малко важни или незначителни за
даденото изследване.
Теорията на игрите е клон на математическото моделиране и изучава
различни ситуации на взаимодействие. Дава възможност за отразяване на
реалното взаимодействие между отделните играчи и за вземане на решение
за действие, което може да ги накара да променят своите действия и реакции.
Едни от най-практически приложимите игри са коалиционните. Коалицията
е всяка съвкупност от играчи, които участват заедно в игра и вземат решения.
В следствие от това възникват два основни въпроса:
− Кои да се коалират?
− Как да разделят печалбата?

2. Основен текст
Разглеждаме психологически модел на поведение, намиращ отражение в
икономиката. Подобни казуси биха могли да се разглеждат между
конкуриращи се фирми.
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Две от членките на организацията на страните, износителки на петрол са
Иран и Ирак. Те могат да извършват висок и нисък добив на петрол.
петрол Ако и
двете извършват висок добив на петрол ще спечелят по $40 милиона годишно,
а при нисък добив на петрол – по $50 милиона годишно. Ако Иран и Ирак
извършват различен добив на петрол, тази която е избрала нисък ще спечели
$30 милиона годишно, а другата – $60 милиона годишно.
Използвайки свободно разпространения софтуер Gambit 14, генерираме
таблица, показваща ни равновесието на Наш (Фигура 1).

Фигура 1: Дилема на затворника – OPEC

От Фигура 1 се вижда, че най-доброто
доброто решение, което биха могли да
вземат е да заложат на нисък добив на петрол, като ще печелят по $50
милиона годишно.
Ще обърнем внимание на игрите с коалиране. За целта разглеждаме
примерa озаглавен “Измерване на силата на политическите системи”.
системи”
Обикновено всяка област в страната има седалище, а в по-големите
големите градове
могат да са две илии повече. Но областите са с различно население.
население В таблица
1 е представена ситуация в област Насао, Ню Йорк от 1964 година.

Таблица 3: Насао, Ню Йорк 1964година

В рамките на тази система е необходимо при мажоритарно гласуване
мнозинство
инство от 58 от общо 115 гласа, за да бъде прието едно предложение.
предложение
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Решението на този пример е реализирано чрез програмен код написан върху
платформата Wolfram Mathematica (Фигура 2).

Фигура 2: Цена на Шапли – „Измерване на силата на политическите системи”

От Фигура 2 се вижда, че стойността на Шапли е (1/3, 1/3, 1/3, 0, 0, 0), която
показва, че първите трима членове нямат полза да се коалират с някой от
последните три, които нямат достатъчна тежест на гласа си. Всъщност
тяхната обща тежест е 25 и не е достатъчна за да повлияе при вземане на
решение.

Заключение
В настоящата работа с помощта на теория на игрите са изследвани реални
ситуации. Разгледани са класически примери и тяхното приложение в
икономиката.
С помощта на софтуерните пакети Gambit и Wolfram Mathematica са
симулирани ситуации, при които е на лице коалиране между играчите и
ситуации при които това не е възможно.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ИГРОВИ МОДЕЛИ С БИЗНЕС
ПРИЛОЖЕНИЯ
Димчо Георгиев1, Радослава Терзиева2
Факултет по математика и информатика, ПУ „П. Хилендарски“
Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24
dimchik@abv.bg1, radoslavaterzieva@abv.bg2
Abstract: One of the modern means of research and management of real situations is
mathematical modeling, which branch is so called game theory, which studies different
situations of interaction. Many of this situations are characterized by the fact that the players
act consistently.
In this paper is simulated and examined by computer a situation of multi – stage negotiations.
Ключови думи: модел, Теория на игрите, многоетапни игри.

1. Въведение
Математическият модел използва математически език, за да опише
физична система.
Теорията на игрите е клон от приложната математика или по-точно дял за
изследване на операции, които изучават стратегическите математически
модели и вземането на решения в конфликтни ситуации.
Едни от най-приложимите игри са последователните. При тях играчите се
редуват в своите ходове. След хода на първия играч, вторият знае как е играл
той и преценя коя ще бъде най-добрата стратегия за него. Всеки играч има
своя стратегия, но винаги има играч, който е предопределен да спечели
повече. Това зависи от броя етапи и правилата на играта.

2. Основен текст
Разглеждаме модела на процеса на договарянето. В тази игра първият
играч предлага оферта, след това вторият играч може да избере дали да
приеме или да откаже тази оферта, ако я откаже той предлага оферта и така
се продължава. Това може да бъде безкрайно, но тъй като няма полза от това,
първият играч трябва да обяви първата си оферта, така че противникаът му да
се съгласи. В тази игра участниците са винаги двама.
Нека двамата играчи преговарят за подписването на важен договор.
Първият играч е купувач, а вторият - продавач. Отбелязваме, че когато
първият играч е продавач решението е аналогично. В играта е обявено, че
купувачът е заделил сумата от 500 единици, която ще бъде максимална за
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него, а продавачът ще има минимум 300 единици за същата сделка.
Печалбата на двамата играчи е разликата между максимума и минимума.
Всеки се стреми към максималния си изход от сделката. Тъй като в реалния
живот 100 лева днес, не са като 100 лева вчера, в играта има дисконтиращ
фактор, който е 3%.
Чрез софтуерния пакет Wolfram Mathematica ще изследваме компютърно
няколко ситуации.
Случай 1. Игра при четен брой от 4 рунда. Решаваме играта отзад напред
(Таблица 1).
Сума

Печалба в

Купувач (И1) Продавач (И2)

488.35

Рунд 1

188.35

11.65

494.18

Рунд 2

194.18

5.82

494

Рунд 3

194

6

500

Рунд 4

200

0

Таблица 1. Равновесие на Наш при игра с 4 рунда

От Таблица 1 се вижда, че най-добре е купувачът още на първия етап да
предложи цена от 488.35 единици, при което продавачът трябва да се съгласи
за да не губят и двамата време за договаряне. При това печалбата на
купувача ще бъде 188.35 единици, а на продавача - 11.65 единици.
Случай 2. Игра при голям четен брой от 100 рунда, което може да се
равнява на безкрайно много рундове. Решаваме играта отзад напред
(Таблица 2).
Сума

Печалба в

Купувач (И1)

Продавач (И2)

403.31

Рунд 1

103.31

96.69

406.50

Рунд 2

106.50

93.50

…

…

…

…

494

Рунд 99

194

6

500

Рунд 100

200

0

Таблица 2. Равновесие на Наш при игра с 100 рунда

От Таблица 2 се вижда, че най-добре е купувачът още на първия етап да
предложи цена от 403.31 единици, при което продавачът трябва да се съгласи
за да не губят и двамата време за договаряне. При това печалбата на
купувача ще бъде 103.31 единици, а на продавача - 96.69 единици.
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Случай 3. Игра при голям нечетен брой от 101 рунда, което може да се
равнява на безкрайно много рундове Решаваме играта отзад напред (Таблица 3).
Сума

Печалба в

Купувач (И1) Продавач (И2)

406.21

Рунд 1

93.79

106.21

403.30

Рунд 2

96.70

103.30

…

…

…

…

494

Рунд 100

6

194

500

Рунд 101

0

200

Таблица 3. Равновесие на Наш при игра с 101 рунда

От Таблица 3 се вижда, че най-добре е продавачът още на първия етап да
предложи цена от 406.21 единици, при което купувачът трябва да се съгласи
за да не губят и двамата време за договаряне. При това печалбата на
продавача ще бъде 106.21 единици, а на купувача - 93.79 единици.

Заключение
В настоящата работа с помощта на теория на игрите са изследвани реални
ситуации. Разгледани са последователни игри и тяхното приложение в
бизнеса.
С помощта на софтуерния пакет Wolfram Mathematica са симулирани
ситуации на многоетапно договаряне с различен брой етапи.
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНФОРМАТИКА,
ПОСВЕТЕНА НА 80-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА
ПРОФЕСОР ПЕТЪР БЪРНЕВ
Красимира Иванова, Нели Манева
Институт по математика и информатика на БАН
{kivanova, neman}@math.bas.bg

През 2015 г. се навършиха 80 г. от рождението на проф. Петър Бърнев,
един от основателите на направлението „Информатика“ в Института по
математика и информатика при БАН (ИМИ-БАН), основател и ръководител на
секция „Математическо осигуряване“, дългогодишен заместник-директор на
Единния център по математика и механика, дългогодишен заместникпредседател на Съюза на математиците в България, основател и пръв
председател на Асоциацията за развитие на информационното общество.
По повод на тази кръгла годишнина, ИМИ-БАН, съвместно с Факултета по
математика и информатика при Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Асоциацията за
развитие на информационното общество, Българската секция на Асоциацията
за информационни системи, Съюза на математиците в България и Съюза на
учените в България организираха провеждането на юбилейна научна
конференция по информатика в негова чест.
На 12 и 13 ноември 2015 г. в сградата на ИМИ-БАН се събраха над 70
човека – негови колеги, приятели и ученици. След доклад от проф. Аврам
Ескенази и проф. Петър Станчев за живота на проф. Бърнев и неговия принос
в развитието на информатиката и информационното общество в България, в
приятелска атмосфера колеги разказаха спомени и впечатления. В дискусията
се включиха ветерани като проф. Петър Русев и доц. Румяна Калтинска, които
споделиха факти от годините, в които информатиката прави първите си стъпки
в България. Другата генерация бяха колеги – ученици на проф. Бърнев, покъсно развили се и работили заедно с проф. Бърнев на попрището на
информатиката и обучението по информатика в България, а и в чужбина.
Имаше представители и от по-младото поколение, на които проф. Бърнев е
чел лекции през последните години от преподавателската си дейност, които
сега участваха с научни доклади в конференцията. Не на последно място в
научната програма на конференцията се включиха ученици на учениците на
проф. Бърнев, доказвайки приемствеността на идеите му.
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Използвахме събитието, за да честитим и 80-годишнината на
доц. Маргарита Бърнева – не само спътничка в живота на проф. Бърнев, но и
на практика първата жена-информатик в България, дала своя съществен
принос в развитието на програмирането у нас. Тя и сега продължава да
участва активно в организирането на ежегодната Национална конференция
„Образованието и изследванията в информационното общество“.
През 2015 г. се навършиха и други годишнини на колеги, които, за
съжаление, вече не са между нас: проф. Томов – създател на направлението
„Изкуствен интелект“ в България, проф. Додунеков – създател на групата по
кодиране в България, доц. Бойчо Кокинов – основоположник на Когнитивната
наука в България. На резултатите на създадените от тях или техни колеги
научни екипи през годините бяха посветени няколко доклада от историческата
част на конференцията.
Една наука не може да има развитие, ако няма последователи. Ето защо
част от докладите бяха посветени именно на обучението по информатика.
Доц. Теодоси Теодосиев представи нелекия, но успешен път в развитието на
информатиката като университетска дисциплина в Шуменския университет, а
доц. Николай Киров проследи развитието на Студентската олимпиада по
информатика през годините.
Свеж мост между миналото и бъдещето беше представянето на
постигнатото до момента в изпълнението на проекта за изграждане на Музей
на математиката и информатиката в България.
Втората част на конференцията съдържаше доклади, които представяха
нови научни резултати във водещи направления на изследване в
информатиката у нас.

Клише с логото на
Асоциацията

Опорният слайд на форума,
предложен от проф. А. Раденски
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В рамките на конференцията се проведе и научен форум „Събиране,
съхранение, обработка и визуализация на големи данни“ под ръководството
на проф. Атанас Раденски (Chapman University, USA). Точна дефиниция за
големи данни няма, но се твърди, че „големите данни“ се характеризират с
поне едно от следните три основни качества – обем (Volume), разнообразие
(Variety) и скорост (Velocity), с която постъпват.
Панелистите засегнаха различни аспекти на развитието и приложението на
големите данни. Проф. Петър Станчев очерта основните характеристики и
тенденции в науката, обхващаща областта на големите данни – т.нар. Наука
за данните (Data Science). Доц. Тодор Гюров представи потенциала на
изградената инфраструктура в Института по информационни и
комуникационни технологии на БАН в областта на високоскоростните
изчисления.
Следващите трима панелисти се спряха на методите и средствата,
допринасящи за по-нататъшното развитие на научните изследвания в
областта на големите данни и тяхното използване. Проф. Мария Нишева
засегна въпроса за появата на четвъртото „V“ в дефиницията на големите
данни – „Veracity“, т.е. всевъзможните аспекти, свързани с тяхната видимост, с
проблематиката относно това кога, до каква степен, с цената на какви
допълнителни усилия, ресурси и т.н. може да бъде изграждано и поддържано
съответно ниво на доверие към тях. Едно възможно решение за повишаване
на доверието към данните са групата подходи, обединени от идеята за
семантично обогатяване на постъпващите данни (големи или не). За целта би
трябвало да се дефинират достатъчно прости, верифицирани и многократно
използваеми процеси за разработка на онтологии и за управление на
необходимите промени в тях, както и да бъдат създадени и верифицирани
процеси на автоматизирано анотиране на данните при постъпването им.
Проф. Калинка Калоянова се спря на проблемите, свързани с
разпределеното съхранение на големи данни. През 2000 г. Brewer дефинира
т. нар. CAP Theorem, според която при разпределената обработка на данните
можем да постигнем удовлетворяване само на два от трите критерия –
консистентност (Consistency), наличност (Availability) и съгласуваност (Partition
tolerance). Резултатът от анализа на практическата задача приоритизира един
или друг критерий, а оттам следва и изборът на подходяща база от данни,
която да осигурява удовлетворяване на избраните критерии.
Проф. Атанас Раденски сподели впечатленията си от използването на
стандартната платформа за големи данни Hadoop, предназначена да работи
върху големи клъстери от стандартен клас машини. Той коментира и
различните надстройки за работа, като сравни системите Map-Reduce и Spark.
Доц. Николай Киров разказа за участието си в проекти, които пораждат
големи данни, като цифровизация на астрономически плаки (снимки на
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Космоса от Земята), спътникови снимки (снимки на Земята от Космоса), и
задачите, свързани с намирането на общи ефективни методи за съхранение и
обработка.
Проф.
Евгения
Стоименова
очерта
някои
статистически
предизвикателства, които областта на големите данни поражда.
Необходимостта от бърза оценка на параметри в реално време, в случай на
скокообразна промяна на състояния (при анализ на слънчеви сигнали) или на
натрупването на грешка при оценка на генната експресия при анализа на ДНК,
са само няколко примера на стандартни статистически задачи, които се
нуждаят от нови решения, когато данните са в огромен обем и трябва да се
реагира бързо.
В рамките на дискусията се отбеляза фактът, че се увеличава броят и
сложността на задачите, свързани с извличане и обработка на знания. Това
обуславя необходимостта от информационна грамотност, позволяваща на
специалистите от различни приложни области да използат ефективно методи
и средства за откриване на знания. Проблемът къде и как да се изгражда
такава информационна грамотност все още търси своето решение.
Благодарение на подкрепата на Асоциацията за развитие на
информационното общество, чиито създател е проф. Петър Бърнев, и на
печатница „Ракурси“, през 2016 г. излезе и сборник с докладите на
конференцията [1], който е достъпен електронно от сайта на конференцията
www.math.bas.bg/infres/cib80.

Литература
1.

Иванова, Кр., Манева, Н. (ред.): Сборник с доклади на Националната конференция
по информатика, посветена на 80-годишнината от рождението на професор Петър
Бърнев, ИМИ-БАН, София, 2016, ISBN 978-954-8986-45-8,
www.math.bas.bg/infres/cib80/book
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АСОЦИАЦИЯ
„РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
Асоциацията е неправителствена организация с идеална цел, основана
през 1997 г. да съдейства за навлизането на България в глобалното
информационно общество.
Асоциацията има индивидуални и колективни членове. Индивидуалните
членове на Асоциацията са изтъкнати специалисти и общественици от
България и чужбина. Сред колективните членове на Асоциацията са
изследователски институти, висши учебни заведения, сдружения към
Асоциацията в различни градове на България.
Членове на Асоциацията се приемат по решение на Управителния съвет
като се спазват определени условия. С колективните членове се сключват
договори за членство. Асоциацията поощрява създаването от желаещи на
дружества (на териториален принцип, по месторабота или по интереси на
членовете на дружествата). Асоциацията приветства включването на
доброволци в нейните дейности.
Асоциацията организира международни и национални конференции.
Към Асоциацията действа Форум “Глобалното информационно общество”
с участието на широк кръг български специалисти и общественици, както и
изтъкнати чуждестранни специалисти. В рамките на Форума се провеждат
заседания на Национален семинар.
Асоциацията участва в изпълнението на проучвателни и образователни
проекти, провеждането на курсове и др.
За членовете си Асоциацията издава информационен бюлетин.
Асоциацията издава тематични сборници: Сред досегашните издания са:
− Младите изследователи в условията на информационното общество,
София, юни, 1998.
− Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал
използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на
информатиката в България. София, 2004.
− Делото и приносът на български учени – информатици: Александър К.
Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров,
Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7
− 30 Years Programming School and International conference, 2005.
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− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 13-14 октомври 2006). ISBN
10:954-8986-22-1.
− Средното образование в информационното общество. София, 2006,
ISBN – 10:954-8986-20-5.
− Информационното
общество
и
Асоциация
“Развитие
на
информационното общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.
− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 12-13 май 2009). ISBN 978-9548986-30-4.

− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 27-28 май 2010). ISSN 1314-0752.
− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 26-27 май 2011). ISSN 1314-0752.
− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 31 май - 1 юни 2012). ISSN 13140752.
− Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 30-31 май 2013). ISSN 1314-0752.
− Образованието и изследванията в информационното общество.
Сборник доклади на Национална конференция, (Пловдив, 29-30 май
2014). ISBN 978-954-8986-39-7.
− Образованието и изследванията в информационното общество.
Сборник доклади на Национална конференция, (Пловдив, 28-29 май
2015) ISSN 1314-0752.
− Проф. Петър Бърнев – учен, преподавател, общественик, София, 2016,
ISBN 978-954-8852-58-6
Допълнителни сведения за Асоциацията могат да се намерят на сайта
http://www.adis.org.
За връзка:
Асоциация “РИО”
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8, София 1113
тел. (02) 979-3819
e-mail: ario_conf@math.bas.bg
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
„РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
В рамките на Форум
“Глобално информационно общество”
Семинарът действа от 17 декември 1999 г. и е продължител на
Националния семинар по информатика, организиран от Съюза на
математиците в България през 1975 г. На семинара се обсъждат различни
теми, свързани с информационното общество..
Заседанията на семинара започват с едно или повече встъпителни
изказвания от поканени специалисти. След това се провежда дискусия.
Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното
общество” и секция “Информационни системи” на Института по математика и
информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и други
съорганизатори.
Досега са проведени следните заседания на семинара:
• 17 ноември 1999 г., София, съвместно с Колеж по телекомуникации и пощи.
Тема “Висшето образование в информационното общество”;
• 15 декември 1999 г., София, съвместно с Нов български университет. Тема
“Продължаващо обучение в информационното общество”;
• 19 януари 2000 г., София. Тема “Науката в информационното общество”;
• 16 февруари 2000 г., София, съвместно с Националния център по здравна
информация. Тема “Здравеопазването и информационното общество”;
• 17 май 2000 г., София, съвместно със Съюза на библиотечните и
информационните работници. Тема “Библиотеките в информационното
общество”;
• 18 октомври 2000 г., София, съвместно с Националния политехнически музей.
Тема “Децата в информационното общество”;
• 22 ноември 2000 г., София. Тема “Обществена информация и услуги,
достъпни чрез Интернет в България”;
• 20 декември 2000 г., София. Тема “Бъдещото образование по информатика в
средното училище”;
• 21 февруари 2001 г., София. Тема “Ползване на компютри от дома”;
• 19 март 2001 г., Пловдив. Тема “Проблеми на използване на
информационните технологии в здравното обслужване”;
• 18 април 2001 г., София, съвместно с Руски културно-информационен център.
Тема “Космонавтиката в информационното общество”;
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• 21 май 2001 г., София, съвместно с Национален политехнически музей. Тема
“Какво представлява компютърната грамотност?”;
• 18 декември 2001 г., София, съвместно с Национален браншов синдикат “Висше
образование и наука”. Тема “Проблеми и регламентиране на
изследователската дейност в информационното общество”;
• 16 октомври 2002 г., София. Тема “Мобилна информатика”;
• 13 ноември 2002 г., София. Тема “Нормативно уреждане на информацията”;
• 18 декември 2002 г., София. Тема “Биоинформатика”;
• 22 януари 2003 г., София. Тема “Подготовка за противодействие на
информационната престъпност”;
• 19 февруари 2003 г., София, съвместно с Национална спортна академия. Тема
“Информационното общество и спорта”;
• 19 март 2003 г., София. Тема “Начални стъпки и тенденции за развитието на
информатиката в България”;
• 16 април 2003 г., София. Тема “Дистанционно обучение”;
• 22 октомври 2003 г., София. Тема “Научните публикации – реалност и
перспективи”;
• 21 ноември 2003 г., Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България –
Пловдив. Тема “Информационно обслужване на административни
дейности”;
• 3 декември 2003 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Данъчно законодателство и
научни изследвания – реалност и и перспективи”;
• 21 януари 2004 г. София. Тема “Съвременното образование – защо да учим
и какво да изучаваме”;
• 24 февруари 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Научни изследвания –
национална научна политика”;
• 17 март 2004 г., София. Тема “Проблеми на информационната сигурност”;
• 21 април 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Дилемата: информационно
или комуникационно общество”;
• 5 май 2004 г., София, съвместно със Съюза на учените в България – Пловдив
семинар на тема “Неправителствените организации в информационното
общество”;
• 20 октомври 2004 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Българи в прогреса на Америка”;
• 17 ноември 2004 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Моралът в науката”;
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• 15 декември 2004 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Социоматика” и възпоменателна среща за
проф. дтн Иван П. Недялков.
• 16 февруари 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Делото и приносът на наши информатици за
началното развитие на информатиката в България”;
• 18 март 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика и
Кръг Нова Магнаура семинар на тема “Науката и информационното
общество”;
• 20 април 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Защита на личната информация”;
• 18 май 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика и
Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр. Пловдив семинар на тема
“Информационни услуги за гражданите”;
• 25 октомври 2005 г., Пловдив, съвместно с Регионалния инспекторат по
образованието и Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр. Пловдив
семинар на тема “Средното образование в информационното общество”;
• 8 ноември 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика
и Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни
технологии семинар на “Проблеми и аспекти на обучението по
информационни технологии във висшите училища”;
• 13 декември 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Духовността и информационното
общество”;
• 10 януари 2006 г., София, съвместно с Академията на МВР “Дискусия по
проблемите на обучението за противодействие на информационната
престъпност”;
• 14 февруари 2006, София, съвместно със секция „Информационни
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема:
“Общественото управление в информационното общество”;
• 14 март 2006, Пловдив, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика, семинар на тема: “Здравеопазването
в информационното общество”;
• 11 април 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика, семинар на тема: “Философия на
информационното общество”;
• 16 май 2006 г., София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика и със съдействието на Съюза на
учените в България – гр. Пловдив, семинар на тема: “Младежта в
информационното общество”;
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• 13 юни 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика, заседание на тема: “Науката в
информационното общество”.
• 14 ноември 2006, София, съвместно с ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив
семинар на тема: „Електронни уроци по математика, информатика и
информационни технологии”;
• 12 декември 2006, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Телекомуникациите и информационното общество”;
• 9 януари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Българите в информационното общество”;
• 20 февруари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Електронното правителство и групите с нисък
икономически статус”;
• 13 март 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Културното наследство в информационното общество";
• 10 април 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Информационното общество и религията";
• 15 май 2007, София, съвместно с Център „Академичната общност в гражданското общество” семинар на тема: "Сдруженията на учените и
гражданското общество";
• 12 юни 2007, Пловдив, съвместно с Община Пловдив семинар на тема:
"Местното управление и информационното общество";
• 16 октомври 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Българският език в информационното общество";
• 13 ноември 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Тероризмът и информационното общество";
• 11 декември 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Модерната библиотека – днешното бъдеще”;
• 18 януари 2008, Пловдив, съвместно с Съюз по автоматика и информатика
семинар на тема: “Национална програма за създаване на виртуално
образователно пространство”;
• 12 февруари 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Същност на информацията”;
• 11 март 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Манипулациите и измамите в информационното
общество”;
• 15 април 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Прозрачност на управлението на всички нива и
гражданското общество”;
• 13 май 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Проблеми на гражданите при прехода към
информационното общество”;
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• 10 юни 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Характерни особености на информационното общество";
• 8 юли 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Начало на програмирането в България";
• 14 октомври 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Космическата информатика за екологията”;
• 11 ноември 2008, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Културното наследство и информационното общество";
• 9 декември 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Мултимедийни технологии в информационното
общество";
• 10 февруари 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Обсъждане на проект за закон за достъп до
пространствените данни";
• 10 март 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Глобализацията и информационното общество";
• 14 април 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Развлеченията в информационното общество”;
• 09 юни 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Изявата в информационното общество”;
• 13 октомври 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Общият проблем на енергетиката, икономиката и
околната среда в информационното общество”;
• 10 ноември 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Представяне на културно-историческото наследство в
информационното общество”;
• 08 декември 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Кариеризмът и информационното общество”;
• 20 януари 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" семинар на
тема: „Социалните мрежи и формирането на обществено мнение”;
• 09 февруари 2010, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Дигиталната конверсия на библиотечните фондове –
състояние в Европа и в България";
• 24 март 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" и Институт по
математика и информатика семинар на тема: „Информационните технологии
и представяне на културно – историческото наследство”;
• 13 април 2010, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Дигитализация на музейните паметници";
• 16 декември 2010, Пловдив, съвместно с Институт по математика и
информатика, семинар на тема „Реформата в науката и висшето
образование”;
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• 15 март 2011, Пловдив, съвместно със СУБ, семинар на тема „Науката и
информационното общество”;
• 12 април 2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика и
Институт за космически и слънчево-земни изследвания, семинар на тема:
„Космическите изследвания и информационното общество";
• 26.05.2011, Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България и Институт по
математика и информатика, секция “Информационни системи”, семинар на
тема: „Готови ли сме за информационното общество?”
• 25 октомври 2011, Пловдив, съвместно със Съюз на учените в България и
Институт по математика и информатика, секция “Информационни системи”
семинар на тема: „Съвременното състояние на информационното
общество”;
• 08 ноември 2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика,
секция “Информационни системи”, семинар на тема “Петата свобода в
информационното общество и образованието в мрежите на познанието”;
• 9 декември 2011, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика,
секция “Информационни системи”, семинар на тема: “Новите технологии и
информационното общество”;
• 13 март 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, семинар на тема: “Социалните илюзии в информационното
общество";
• 11 април 2012 г., София, съвместно с Университета по библиотекознание и
информационни технологии, семинар на тема “Медиите в информационното
общество";
• 15 май 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, Международна фондация за българско наследство “проф. П. Детев”
и Американски център в Столична библиотека, семинар на тема: “Дигитална
памет за българската култура”;
• 12 юни 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, семинар на тема "Електронно управление и електронно
правителство";
• 23 ноември 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, семинар на тема “Бъдещето на виртуалността" (в рамките на
научната конференция „Философия и виртуалност”);
• 13 декември 2012 г., гр. Пловдив, съвместно с Съюз на учените в България –
Пловдив, Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив - „Математика, музика и
информатика”, семинар, посветен на 150 години от рождението на Давид
Хилберт и Клод Дебюси и 100 години от рождението на Алън Тюринг;
• 29 януари 2013 г, гр. София, съвместно с Юридическия факултет на Софийския
университет „Св. Климент Охридски” и Институт по математика и информатика,
семинар на тема “Защита на личните данни в информационното общество”;
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• 13 март 2013 г., гр. София, съвместно с Университет по библиотекознание и
информационни технологии, Катедра "Книга и общество" и Институт по
математика и информатика, семинар на тема “Дигиталната епоха и медиите –
трансформации и реалности в България";
• 9 юли 2013, София, съвместно с Философски факултет на СУ и Институт по
математика и информатика при БАН, семинар на тема „Манипулативният език
на медиите в информационното общество”;
• 8 октомври 2013, Пловдив, съвместно с Институт за космически изследвания и
технологии при БАН и Институт по математика и информатика при БАН,
семинар на тема „Автоматизираните космически оранжерии - българският
принос за полет на човека до Марс”;
• 4 декември 2013, София, съвместно с Институт по микробиология – БАН и
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема „Китай:
биотехнологии, ВЕИ и информационно общество”;
• 18 февруари 2014, Пловдив, съвместно с АМТИИ – Пловдив и
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема
„Интелигентният град и информационното общество”;
• 7 април 2014, София, съорганизатор на семинар на тема „Правото на
информационното общество”, организиран от Софийски университет;
• 10 юни 2014, София, съвместно с Философския факултет на СУ
Институт по математика и информатика-БАН, семинар на тема “Морални
аспекти на финансовите пазари в информационното общество”;
• 12 ноември 2014, София съвместно с УниБИТ, семинар на тема
“Трансформации на медиите в информационното общество”;
• 24 март 2015, Пловдив съвместно със Съюза по автоматика и информатика
Българското астронавтическо дружество, семинар на тема „Безпилотните
летателни апарати – приложение и перспективи за развитие”;
• 16 юни 2015 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“ – Философски факултет (Mагистърска програма по философия с
преподаване на английски език) и Институт по математика и информатика при
БАН, семинар на тема „Прозорецът на Овертон“ – една технология за
тотална манипулация в информационното общество”;
• 18 ноември 2015, София, съвместно с Катедра “Книга и общество” към УНИБИТ
и Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема
„Прозрачност на финансовата информация в публичния сектор";
• 05 април 2016, София, съвместно с Лаборатория по телематика при БАН и
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема „Развитие
на академичната мрежова инфраструктура в България”;
• 19 април 2016, Пловдив, съвместно с Катедра „Книга и общество” към УНИБИТ
Институт по математика и информатика при БАН, семинар на тема
“Библиотеките и "Третата индустриална революция" - дигитализация и
визуализация на съхраненото знание”.

