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ПРЕДГОВОР 

По утвърдена вече традиция в последната седмица на месец май се 
провежда Националната научна конференция „Образованието и 
изследванията в информационното общество”. Нейни съорганизатори 
са Асоциация „Развитие на информационното общество”, Институтът по 
математика и информатика при БАН и Пловдивският университет 
„Паисий Хилендарски” в качеството си на бенефициент по програмна 
схема BG051PO001-3.1.08 „Усъвършенстване на системите за 
управление във висшите училища“. Добър домакин и коректен партньор 
при организацията е Сдружението „Териториалиални организации на 
НТС с ДНТ – Пловдив”. 

Като оценка за нашата конференция приемаме включването й в 
календара за научните форуми през 2014 г. на Съюза по автоматика и 
информатика „Джон Атанасов”.  

Тазгодишната седма поред конференция е посветена на 145-та 
годишнина на Българската академия на науките. В първата сесия са 
включени презентации, посветени на това събитие.  

Тематичните направления съдържат различни аспекти на научните 
изследвания за развитие на информационното общество. Традиционно 
са застъпени задачите за подобряване на равнището на 
образователния процес чрез създаване и прилагане на иновативни 
методи и практики. В програмата са включени доклади, посветени на 
оригинални проекти и решения за използване на информационни 
технологии в управлението на образованието и в учебния процес. 
Отделен семинар е посветен на актуалната тема „Образователни 
програми по предприемачество”. С удовлетворение отбелязваме, че се 
разширява интереса към форума, за което свидетелства и участието в 
програмата на наши колеги от Московския държавен университет.  

Всички заявени доклади бяха рецензирани от поне двама членове 
на Програмния комитет, което способства за подобряване на 
качеството и техническото им оформяне. Убедени сме, че това е 
особено полезно за младите участници в конференцията. Използваната 
автоматизирана система допринесе за по-добрата организация и 
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деловото общуване между авторите на докладите и техните 
рецензенти. 

 Допуснати бяха тридесет и пет доклада, които са включени в 
програмата и публикувани в сборника. Техни автори са доказани учени 
и преподаватели, студенти и докторанти от много български учебни 
заведения и научни институти. Статиите в сборника са подредени по 
азбучен ред на фамилията на първите автори. 

За пореден път в програмата е включена и ученическа сесия, в 
която изявени ученици от Образцова математическа гимназия „Акад. 
Кирил Попов” – Пловдив представят свои доклади. Изказваме 
специална благодарност на тях и техните учители за проявения 
интерес и професионално подготвените проекти.  

Специална благодарност дължим на членовете на Програмния 
комитет за участието в него, което повишава авторитета и съдейства за 
утвърждаването на нашата конференция. Благодарим и на колегите, 
които ни съдействат с предложения и подкрепа за популяризирането й.  

Добра професионална работа извършиха членовете на 
Организационния комитет. Специално искаме да отличим труда за 
подготовката и издаването на настоящия сборник на изявените 
професионалисти и добри колеги от фирма „Ракурси” ООД.  

Сборникът с доклади на конференцията е издаден с подкрепата на 
проект №: BG051PO001-3.1.08-0041 „Стандартизиране и интегриране 
на разнотипни информационни и управленски университетски системи 
(СИРИУС)“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, съфинансирана от ЕСФ на ЕС. 

Пожелаваме успех на участниците в Седмата Национална 
конференция „Образованието и изследванията в информационното 
общество”. Убедени сме, че тя ще създаде делова среда за обсъждане 
и дискутиране на научни проблеми, споделяне на опит и постигнати 
резултати, създаване на полезни контакти. Надяваме се, че работата 
по време на конференцията ще допринесе за творческото развитие на 
нейните участници. 

До нови срещи! 

май 2014 г. Иван Койчев и Георги Тотков 
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ДОКЛАДИ 
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА LIBMETA КАК 
СРЕДА ИНТЕГРАЦИИ СВЯЗАННЫХ ОТКРЫТЫХ ДАННЫХ 

Атаева О.М., Серебряков В.А. 

Москва, ВЦ РАН 
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Аннотация: В статье описывается семантическая электронная библиотека 
Libmeta, ресурсы которой могут быть обогащены за счет использования данных из 
источников, расположенных в LOD. Связывание происходит посредством онтологии 
предметной области, которая задается пользователем и определяет его область 
интереса. Рассматриваются проблемы интеграции ресурсов библиотеки в LOD и 
создания поисковых запросов по источникам данных, а также обсуждается 
использование спецификаций и технологий из стека LOD в рамках одной системы. 

Ключевые слова: цифровые библиотеки, semantic web, онтологии, linked open data. 

1. Введение 

Последнее десятилетие наблюдается бурное развитие технологий 
Semantic Web и активное развитие сообщества, поддерживающего Linked Open 
Data (LOD). Основная идея LOD заключается в решении задач интеграции 
данных, представленных в сети, для чего предлагается представить 
информацию в формализованном виде, что делает ее доступной для 
машинной обработки. 

Развитие технологий Semantic Web и популярность идеи LOD оказали 
влияние и на электронные библиотеки, которые трансформируются и 
превращаются в центры данных, вокруг которых формируется сообщество 
заинтересованных экспертов и пользователей, принимающих активное участие 
в их развитии. При консорциуме W3C была создана рабочая группа под 
названием Linked Library Data, которая выработала pекомендации по 
связыванию библиографических данных с использованием стандартных 
семантических технологий RDF, SPARQL, OWL. Появление семантических 
технологий вызывает необходимость разрабатывать новые подходы к 
созданию электронных библиотек и расширяет возможности их использования. 

2. Эволюция библиотек 

Развитие информационных технологий в 20 веке и их использование в 
библиотеках привело к появлению нового типа библиотек 



12 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

2.1. Электронные библиотеки 

Электронные библиотеки представляют собой набор документо-подобных 
ресурсов и их библиографии, а также сопутствующих услуг для их хранения и 
поиска. При этом не выделяются другие виды важных объектов, например, 
персоналии, организации и т.п. Встретив упоминание персоны в одном месте, 
невозможно точно установить соответствие с ее упоминанием в другом месте. 
Даже идентифицировав персону, как правило, нет возможности получить 
документы, связанные только с ней. Это обусловлено тем, что метаданные 
рассматриваются как нечто, связанное только с документом. 

2.2. Цифровые библиотеки 

Цифровые библиотеки представляют собой информационные системы, 
которые обеспечивают задачи коллекционирования, хранения и навигации по 
разнообразным электронным документам, хранящимся как в самой системе 
так и доступных по сети.  

2.3. Семантические цифровые библиотеки 

Использование семантических технологий значительно расширяет 
функциональность библиотек, данные лучше структурированы, выделены 
связи между ними, улучшается поиск, появляется возможность интегрировать 
данные различных типов: персоны, ресурсы, пользователи. Обеспечивается 
интероперабельность с другими системами, не обязательно являющимися 
библиотеками, так как основной задачей семантических технологий остается 
предоставление метаданных в машиночитаемом формате. Онтологии играют 
основную роль для решения задач, вызванных структурными различиями 
существующих систем и семантическими различиями стандартов метаданных. 

Выделяют следующие виды онтологий используемых в семантических 
электронных библиотеках [1]: а) библиографические – для хранения 
информации о ресурсах библиотеки, б) пользовательские – для описания 
профилей пользователей библиотеки, включая их интересы в определенных 
ресурсах и другую информацию, в) структурные – для описания содержания 
ресурса. 

2.4. Персональные семантические цифровые библиотеки 

Мы выделяем персональные семантические цифровые библиотеки, 
наполнение которых индивидуально для каждого пользователя системы и 
выполняется в полуавтоматическом режиме из разнородных источников 
данных, интегрированных в облако LOD. Будем далее для краткости называть 
их персональными открытыми цифровыми библиотеками или ПОЦБ.Типы 
информационных ресурсов и их структура определяются пользователем, 
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исходя из своих интересов, то есть пользователь описывает интересующую 
его предметную область, определяя тематическое наполнение библиотеки. 

В работе [2] представлена общая схема системы, выделены ее основные 
модули и дана характеристика каждого из них. Основная задача системы 
заключается в предоставлении пользователю унифицированного 
представления для возможности автоматизированного извлечения 
интересующей пользователя информации по определенной предметной 
области. 

Представление ресурсов библиотеки в виде связанных данных расширяет 
функциональность семантических цифровых библиотек, давая возможность: 

 включения дополнительных элементов описания данных 
информационных ресурсов, 

 полного или частичного обновления данных из источников, 

 использовать интерфейсы для создания запросов к интегрированным в 
LOD источникам данных на основе SPARQL, 

 включения в описания ресурсов других типов информации. 

Одна из задач, которая решается в ПОЦБ, - это реализация интеграции 
набора данных в пространство LOD с использованием онтологии предметной 
области информационных ресурсов, т.е. автоматизированное обнаружение 
новых наборов данных и по возможности установка и поддержка связей с 
элементами данных из этих наборов данных с уже имеющимися ресурсами в 
репозитории библиотеки, обеспечивая одновременно рекомендуемую 
проектом LOD функциональность в рамках одной системы. 

3. Источники данных 

Мы подразделяем источники данных на два типа: внешние и внутренние. 
Внешними мы называем те источники, которые интегрированы в LOD, и 
данные которых представлены в RDF и доступны нам с использованием 
SPARQL. Для своих практических целей мы использовали такие известные 
источники в LOD, как DBpedia [4], Europeana [5]. Внутренние источники могут 
представлять собой любой другой тип источника данных, который не 
интегрирован в LOD. На практике в качестве внутренних источников мы 
использовали другие библиотеки, которые предоставляли доступ к своим 
данным по протоколу OAI-PMH. 

3.1. Внешние источники  

Данные из источников LOD хорошо структурированы и обычно доступны 
через SPARQL точку доступа для поисковых запросов. Так как одним из 
принципов LOD является использование URI, по которым можно получить по 
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HTTP информацию в стандартном формате, то для доступа к информации 
определенного ресурса пользователь может использовать только этот URI.  

Основной задачей подсистемы подключения внешних источников, является 
создание и поддержка отображения онтологии предметной области на схему 
источника данных, посредством которого пользователь получит возможность 
автоматического мониторинга для последующего связывания имеющихся 
данных в системе с новыми данными по определенным запросам в терминах 
своей онтологии. При этом в системе при импорте может сохраняться лишь 
внешний URI ресурса. 

3.2. Внутренние источники 

Несмотря на активное развитие LOD, нельзя игнорировать источники 
данных, которые в него еще не интегрированы и при этом содержат огромный 
объем полезных данных. В библиотечной среде для обмена метаданными 
широко используется протокол OAI-PMH. Основным его недостатком является 
то, что для доступа к информации о ресурсе нужно обладать специальными 
знаниями о протоколе, при этом знание URI, который используется в таком 
источнике, не сильно облегчает поиск этих данных. При импорте данных по 
этому протоколу мы внутри нашей системы решаем задачу формального 
предоставления и интеграции этих данных в соответствии с принципами LOD, 
при этом сохраняя информацию о первоначальном источнике. 

В работе [3] предлагается улучшенная версия этого протокола, которая 
является развитием протокола в сторону поддержки связанных данных. 

4. Функциональность ПОЦБ 

К основной функциональности системы реализующей ПОЦБ относятся  

 Функции атрибутного поиска; 

 Функция выделения неявных связей между  ресурсами по их 
описаниям; 

 Функции работы с коллекциями; 

 Создание/Просмотр/Редактирование/Объединение/Вложенные 
коллекции; 

 Функция отображения онтологии ИД; 

 Функция детализации обеспечивает преобразование в подзапросы, 
соответствующих различным ИД; 

 Функция для выполнения запросов и обработки результатов и 
предоставления окончательного результата пользователю; 

 Функция автоматического мониторинга ИД на наличие 
новых/измененных данных; 
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 Создание словарей, классификаторов, тезаурусов; 

 Редактирование элементов; 

 Поддержка («гибкой») классификации ресурсов; 

 Поддержка настройки уровней доступа к различным ветвям тезауруса. 

Исходя из определения источников данных ПОЦБ и перечня функций 
системы можно выделить «внутренние» функции, т.е. те, которые оперируют 
данными в рамках системы и интегрируют данные из «внутренних» источников 
и фактически определяют обычную семантическую библиотеку. «Внешние» 
функции обеспечивают подключение и извлечение данных из LOD и позволяют 
задать тематическое наполнение библиотеки, таким образом задавая 
фактически определение ПОЦБ. 

5. Онтология ПОЦБ 

Онтология ПОЦБ, разработана в общем виде без привязки к конкретным 
методам и способам реализации семантических цифровых библиотек.  

Задача построения онтологии сводится к задаче построения онтологии 
информационной системы на базе онтологии BWW [6]. Обычно при построении 
информационных систем на первом этапе выделяют общие понятия, которые 
не зависят от конкретной предметной области. Далее вводятся определения, 
характерные для конкретной предметной области, которые соединяются с 
общими понятиями бинарными отношениями.  

Фактически общая онтология ПОЦБ состоит из двух онтологий: 

1) Онтология СЭБ, построенная на основе онтологии информационных 
систем, включающая в себя основные понятия, необходимые для обеспечения 
основной функциональности библиотеки, такие как ресурс, пользователь, 
коллекция, словарь, классификатор, запрос, источник и т.д. 

2) Онтология и тезаурус предметной области, для которой пользователь 
определяет ее понятия, их тип, структуру, совокупность словарей и 
классификаторов, которые представляют тезаурус предметной области, 
который обеспечивает доступ неквалифицированных пользователей, 
решающих задачи поиска информации, к знаниям предметной области в  
разных источниках. Эта онтология позволяет:  

 выработать и зафиксировать общее понимание области знания;  

 представить знания в виде, удобном для их обработки 
автоматизированными подсистемами, обеспечить возможность 
получения и накопления новых знаний, а также возможность 
многократного использования знаний 

Тезаурус же обеспечивает терминологическую поддержку и помогает 
пользователям сформулировать запрос к системе, в том числе, подобрать 
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правильные ключевые слова для описания искомого результата, имеющихся 
данных и контекстной информации. 

Тезаурус необходим для навигации и для автоматического уточнения и 
расширения запроса, введенного пользователем, посредством использования 
зафиксированных в тезаурусе связей между терминами. Например, в качестве  
предметной области может рассматриваться онтология из работы [7] со всем 
набором словарей и классификаторов. 

6. Поиск по источникам данных 

Поисковые системы, ориентированные на источники, интегрированные в 
LOD, такие как Sig.ma, Falcons, и SWSE, обеспечивают поиск на основе 
ключевых слов, ориентированный на использование той же парадигмы, что и 
существующие лидеры рынка, такие как Google и Yahoo. Пользователю 
предоставляется окно поиска, в котором он может ввести ключевые слова, 
связанные с предметом или темой, в которых он заинтересован, и приложение 
возвращает список результатов, которые могут (или нет) иметь отношение к 
запросу. Фактически это поиск по вхождению слова в любой элемент описания. 
Поиск же данных в источниках предполагает, что пользователь знает структуру 
данных 

В работе [9] представлена система поиска LOQUS в репозиториях LOD на 
основе высокоуровневой онтологии, на которую отображается схема 
подключаемого источника данных (ИД). Эта онтология составлена на основе 
высокоуровневой онтологии, которая содержит наиболее общие и самые 
абстрактные концепты, имеет исчерпывающую иерархию фундаментальных 
понятий (около 1 тыс.), а также набор аксиом (примерно 4 тыс.), определяющих 
эти понятия. Каждому концепту определен идентификатор или обобщающее 
понятие из LOD. Онтология, так же, как и в нашем подходе, используется для 
трансляции SPARQL запросов пользователей в интегрированные ИД. Но 
недостаточный уровень концептуализации понятий не позволяет в достаточной 
мере сконцентрироваться на определенной предметной области. 

C другой стороны задача автоматизированного поиска релевантных 
источников данных осложняется тем, что чаще всего информация о связях 
между ними проставляется в основном на уровне данных с помощью  связей 
sameAs, seeAlso. Даже простой анализ связей sameAs, seeAlso на уровне 
найденных данных позволит выявить эквивалентные классы, ранее не 
определенные связи между разными источниками или новые источники. 
Описание связей на уровне схем затем можно использовать при 
формировании запросов к источникам данных.  

Связи между источниками на уровне схем описываются гораздо реже. В 
последнее время эта задача решается с введением и активным 
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распространением спецификации VOID [8] для описания источников RDF 
данных, в которой предоставляется информация о связанных источниках 
данных. VOID описание содержит информацию об используемых словарях, 
статистическую информацию, сколько ресурсов того или иного типа или 
значений определенных свойств используются во множестве. При создании 
словаря VOID была сведена к минимуму необходимость создания новых 
свойств и классов, путем использования существующих словарей. Например, 
для описания статистической информации используется словарь SCOVO. На 
основе этой информации можно делать вывод о релевантности источника тому 
или иному запросу или предметной области. 

7. Текущее состояние работ 

В рамках создания первой версии ПОЦБ был реализован проект по 
созданию стандартизированной и децентрализованной среды управления 
информацией электронных фондов Libmeta [11].. В проекте реализованы 
средства интеграции приложений с разными источниками/каталогами 
метаданных/данных, сервис директорий метаданных, унифицированный 
интерфейс поиска данных.  

Существенное различие во внутренних моделях данных, используемых в 
различных музеях, библиотеках и архивах, является главной проблемой на 
пути решения задачи интеграции данных [10]. Для преодоления этой проблемы 
в решаемой задаче интеграции данных было предложено участникам 
экспортировать метаданные из своего внутреннего формата в формат на базе 
Dublin Core с использованием синтаксиса XML, так как во внутренних 
используемых форматах удается выделить общую часть, которая ложится в 
рамки предложенного формата. В системе создан универсальный модуль 
загрузки метаданных в произвольном XML-формате в соответствии с 
протоколом OAI-PMH.  

Основная коллекция метаданных была получена из библиотеки (тип 
источника внутренний) «Научное Наследие России» [12]. Для интеграции 
данных в LOD в качестве внешних источников было проведено связывание с 
данными DBpedia по авторам, а для связывания музейных экспонатов был 
проведен эксперимент с данными из Europeana. 

Для каждого ресурса Libmeta может быть получено его представление, 
удовлетворяющее модели Europeana Semantic Elements (ESE) [15], которое 
определяет ряд обязательных элементов метаданных.  

Для мониторинга новых данных и установления связей с внешними 
источниками данных в рамках системы используется SILK Framework [13]. Для 
установления связей необходимо указать источник данных, правила доступа к 
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данным и правила связывания. Вся эта информация была написана в виде 
конфигурационного файла на языке SILK LSL. 

Сейчас проводятся работы по связыванию данных с авторитетными 
файлами VIAF[14] – это проект, который объединяет все значимые 
библиотеки, интегрирующие свои данные в LOD. 

8. Заключение и дальнейшие работы 

Разрабатываемая ПОЦБ предполагает поддержку функциональности, 
рекомендуемую проектом LOD, а именно: средства для представления 
информации из различных источников и для установления и поддержки связей 
между RDF-ресурсами, как внутренними, так и внешними, т.е. предполагает 
осуществление полного цикла интеграции набора данных в пространство LOD.  

Основные преимущества реализации принципов LOD в Libmeta: 

 Связность. Подключение источников, не обязательно библиотек; 

 Машиночитаемость.Представление в RDF, использование 
общепринятых словарей и онтологий; 

 Доступность. Доступные для свободного использования всеми 
пользователями без каких-либо ограничений в виде авторских прав. 

Использование онтологии предметной области позволит не только 
включать другие типы ресурсов в библиотеку, но и уточнять и включать в 
библиотеку описания внутренней структуры информационных ресурсов нужной 
детализации, обращаясь за данными к источникам, которые раньше с трудом 
могли использоваться в рамках интеграции ресурсов электронных библиотек. 
В перспективе использование возможностей технологий и методов, 
предназначенных для извлечения информации из текстов, (называемые в 
англоязычных источниках термином text mining) для анализа сопутствующей 
текстовой информации и выявления неявных связей между различными 
объектами позволят решать задачи уточнения терминов онтологии предметной 
области и обработки текстовых документов для более точной их 
классификации. 
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LIBMETA 

O.M. Atayeva, V.A. Serebryakov 

The aim of this work is to develop an information system for creation of semantic digital library 
which content is individual for each user and is populated from various data sources located 
on the Web and integrated into LOD cloud. The system give the user a unified presentation in 
order to enable retrieval of the information on a certain subject area the user is interested in. 
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МЕЖДУКУЛТУРНО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  

Даниела Атанасова  

Централна библиотека на Българска академия на науките,  
ул. „15 ноември“ 1, София 1040,  

refer3@cl.bas.bg, тел: 02/979 53 79 

Резюме: Образованието и изследванията в информационното общество имат 
широк диапазон на обектите и темите на развитие и усъвършенстване. И двата 
процеса започват от традиционната и/или електронната книга. 

С развитието на електронните технологии паралелно се усъвършенстват и двата 
вида носители на информация.  

Проучванията, направени за проекта „Дизайн на подвързии и консервация на стари 
книги, албуми и документи”( Bbinding), показват все по-голямата потребност от 
нови технологии за художествени подвързии, артистично оформление на албуми и 
други хартиени носители. 

Развитието на т.нар. културни индустрии в това направление изискват 
предприемачески знания, умения и компетенции, междукултурно обучение и 
трансфер на умения и технологии. 

Ключови думи: предприемачески знания, умения и компетенции; предприемачески 
фактори; културни индустрии ; междукултурни аспекти/междукултурно обучение; 
културна зависимост. 

Въведение 

Добре известно е, че когато човек попадне в  книжарница, без да търси 
конкретно заглавие, корицата на книгата ще бъде първото нещо, което ще 
привлече вниманието му. Корицата предизвиква първото подсъзнателно 
впечатление за аурата на книгата. Казано на  днешния език – корицата е нещо 
като лого или маркетингов инструмент на книгата. 

Когато потенциален читател или клиент се пресегне за книгата, той едва ли 
се замисля как е направена тя: защо  е използван точно този вид на шиене и 
свързване на страниците? Защо скъпата твърда подвързия е предпочетена от 
очевидно по-евтините меки корици? Дали книгата  е ръчно изработена, за 
малък тираж, или с машинно оборудване за тиражи в комерсиален размер? 
Какъв е делът на материалите за книжното тяло и корицата, на  подвързването 
като цяло в цената на дребно на книгата? Дали книгата е частично 
спонсорирана от национална корпорация или е спечелен национален конкурс 
или обществена поръчка? Или пък книгата е просто самофинансирана и 
обезпечена "с малко помощ от моите приятели"? 
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За каква социална аудитория е предназначена книгата? Как би изглеждал 
дизайнът й, ако книгата е преведена за читатели от друга нация? Как корицата 
й би съответствала на историческите и културните възприятия на 
чуждестранната аудитория, без да се изкривява оригиналната идентичност на 
книгата или посланията на автора й? 

Това са въпроси отвъд конкретните технологични или производствени 
умения на подвързвачите, които обаче пряко засягат икономическата 
жизнеспособност на малкия им бизнес.  Нововъзникващите книговезци обаче 
ще се изправят пред конкуренцията на вътрешния пазар и на европейските 
пазари, където предприемачеството - или как да бъдем успешни сред 
конкурентите - изисква по-широки исторически, културни, етноложки и други 
социално-културни познания. Накратко: да бъдеш професионално мобилен и 
адаптивен в европейска среда, трябва да имаш междукултурна подготовка - 
да познаваш европейските традиции и съвременните тенденции в книговезката 
професията. 

Целта на това проучване е: 

 да създаде начална осведоменост за предприемаческата среда, 
основните фактори, влияещи на предприемаческото развитие, и за 
междукултурния подход към подвързването на книги като неразделна част от  
културните индустрии в Европа. 

 да запознае читателя с основните принципи на европейската стратегия 
за професионално образование и обучение (ПОО или дуално образование). Не 
е ли малко скучно или ненужно за творческата професия на дизайнерите и 
подвързвачите? На първо място, проектът BBinding принадлежи към 
Европейската програма за учене през целия живот, насочена към по-
нататъшното образование  и неформалната следдипломна професионална 
квалификация; на второ място, резултатите от развитието и изпълнението на 
проекта ще бъдат оценявани в сравнение с тези принципи. 

Производственият опит и технологичните умения сами по себе си не могат 
да осигурят пазарен успех в обединена Европа, ако дизайнерът не познава 
историческите традиции, културните характеристики, разнообразието и 
различията у читателски аудитории извън националните си граници.  
Например комбинацията от материали, съчетаването на цветове, 
орнаментите, оформлението, естетическите впечатления от книгата не носят 
една и съща добавена стойност в различни страни на Европа. Ето защо e 
необходимо да се представят някои дефиниции на термина междукултурен. 
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Европейската стратегия за професионалното образование и обучение (ПОО ) 

Предприемаческите и междукултурните аспекти, заложени в проекта 
”Дизайн на подвързване и консервация на старинни книги, албуми и други 
хартиени документи ” (BBinding), са в пълно съответствие с Комюникето от 
Брюж (1), посветено на засилване на европейското сътрудничество в областта 
на професионалното образование и обучение (ПОО или добиващия все повече 
популярност термин дуално образование). Комюникето (1) е публикувано след 
срещата, състояла се на 7 декември 2010 г., на министрите от общността, 
отговарящи за ПОО на страните-членки на ЕС.  

Съгласно комюникето системите за професионално образование и 
обучение на европейските страни трябва да се развиват в съответствие със 
следните общоприети ключови принципи: 

 Привлекателни възможности на ПОО чрез въвеждане на иновативни 
методи за обучение, гарантиращи перспективна реализация на 
трудовия пазар. 

 Висококачествено начално ПОО, което води до придобиване както на 
ключови знания и умения, така и на солидни професионални 
компетенции. 

 Лесно достъпно и кариерно ориентирано ПОО за работици, 
безработни, заетите в самостоятелен бизнес, завършилите 
университетско образование и.т.н., което да подпомага и 
професионалното развитие, и мобилността. 

 Гъвкав подход, фокусиран върху практическите постижения, върху 
обучение чрез практическо усвояване, което поддържа неформалното 
обучение и индивидуалното професионално развитие. 

 Лесно достъпна и висококачествена информация, осигуряваща 
ръководене и консултиране през целия живот, стимулирайки 
участниците да взимат информирани решения за обучението и 
професионалното си развитие. 

Предприемачество. Фактори в културните индустрии. 

Книгата е универсален носител на социална ценност. „Пакетирането”, 
подвързването на книгата винаги отразява специфични естетически и 
комерсиални измерения, които през вековете и особено в сегашното състояние 
на световната икономика са често в несъответствие. 

Според обширно изследване в страните от ЕС на така наречените 
културни и творчески индустрии, с които се асоциират подвързването на 
книги и опазването на документалното историческо наследство и архивните 
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документи – като вид художествен занаят,  съществуват няколко фактора, 
които влияят на развитието на предприемачеството в тази област. 

 Достъп до финансиране  
 Технологично равнище на производството и услугите 
 Предприемачески способности 
 Пазарни условия 
 Регулативна рамка 
 Предприемачески компетенции 

Най-належащият проблем е как да се осигурят финансови средства за 
предприемаческите инициативи, особено в сегашния финансов срив в ЕС. 
Експертите потвърждават, че около 80 % от производствените и предоставящи 
услуги единици в културния и културно-занаятчийския сектор са самонаети или 
са във фирма с персонал от един до трима наети. Тяхната „устойчивост” силно 
зависи от поръчки от корпоративни или институционални   клиенти, които 
формират таргет групата на тези малки производствени единици. Традиционни 
клиенти на малките книговезки работилници са институти за висше 
образование, университети, малки пачатарски предприятия, местни 
художествени галерии и музеи, корпоративни и държавни администрации.  

Докладът на Работната група на Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие за предприемачеството в малките и средни 
предприятия (2009): „Оценка на програмите за обучение по предприемачество” 
внушава, че потенциалният предприемач (включително и подвързвачи от 
всички професионални равнища) трябва да се стреми към: 

 Придобиване на ключови (основни) умения 
 Развитие на професионални и социални умения 
 Придобиване на умения, свързани с бизнес и финанси. 

По отношение на технологиите и иновациите като задължителен фактор за 
развитието на предприемачество проектът предоставя гъвкава система за 
управление на обучението, за да обучава подвързвачи на постепенен 
напредък в професионалните и компютърните  им умения чрез дигитално 
представени модули на всички производствени фази. 

Някои изследвания и проекти посочват списък с десетки предприемачески 
компетенции, като повечето са индивидуално вродени (енергия/подтик, 
творческа воля), други са доста неопределени (способност за разбиране, 
старателна добросъвестност).  Експертите обаче са съгласни, че няма единно 
мнение за детерминантите на предприемачеството - предприемаческите 
разбирания и обучителни програми варират в различните страни и се изискват 
специфични компетенции за всеки бизнес и управленско равнище. 

Междукултурен като термин е далеч по - обременен от понятието 
предприемачество. Ето защо междукултурно обучение и междукултурни 
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компетенции най-често се дефинират с помощта на цитати от широко известни 
академични експерти както и с отпратки към различни изследвания. 

Когато се разчита на подхода на здравия разум (обилно критикуван обаче), 
тогава „Междукултурното обучение е процесът на осъзнаване и разбиране на 
собствената култура и на другите култури по света”.(4). Целта е участникът в 
обучението да придобие знания, умения и компетенции  да общува толерантно 
с хора с различни, дори конфликтни със собствените му норми, ценности, 
поведение, език и др.  

Международните панаири на книгата са любопитен пример за 
междукултурно развитие. Статистическите данни, които се публикуват на тези 
форуми, показват силна взаимовръзка между култура и равнище на 
икономическо развитие. Frankfurter  Buchmesse (издание на панаира във 
Франкфурт) (5) предоставя интересна информация за книжния пазар в 
Германия – двигателят на Европейския съюз. 

Книгите се класират на 11-то място сред заниманията на германците през  
свободното време, интернет е на 7-мо, списанията – на 10-то. А кои са 
водещите културни занимания? „Гледане на телевизия, срещи с приятели, 
занимания с деца и внуци, слушане на музика, четене на вестници, хранене 
извън дома – всички те са много по-популярни от четенето на книги (позиции 
от 1 до 6). Каране на кола също така се нарежда преди четенето – на 9-то 
място“. 

Много вероятно такава да е класацията на културните предпочитания в 
други водещи европейски страни, които имат  сравнителни икономически 
индекси. 

Германската статистика отбелязва, че четенето е във висока корелация с 
напредналото образование и групите с по-голям доход. Учениците и 
студентите, разбира се, са най-активната читателска аудитория. Хората с по-
голяма жилищна площ (вероятно и с по-високи доходи) са  по-активни на 
книжния пазар в сравнение с други групи. 

Коя социална група купува най-много електронни книги? Отново, хората в 
средна възраст, на пълно работно време и жители на по-големи градове. 

Не е изненада, че културните дейности са силно зависими от преките 
последици от икономическото равнище. Китайските издателства са сред най-
важните лицензионни партньори на водещите европейски страни през 
последните години. Това е междукултурна тенденция, без съмнение, но между 
водещи икономики.  

Срещата на високо равнище на световните лидери през януари 2014 г. в 
Давос посочи рисковете за близкото ни бъдеще – влошаващата се разлика в 
благосъстоянието представлява най-големият риск за света. „Хроничното 
несъответствие между доходите на най-богатите и най-бедните е опасността, 
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която е много вероятно да причини сериозни щети в глобален мащаб през 
следващото десетилетие“, според мненията на над 700 глобални експерти, 
включени в доклада Глобални рискове 2014 г на Световния икономически (6). 

Други рискове – според световните лидери – ние ги виждаме във 
всекидневния си живот: безработица, фискална криза, намалени възможности 
за наемане на младите хора, растящите цени на образованието. (Ето защо 
програмите на европейските страни за професионално образование и 
обучение или както напоследък се нарича „дуално чрез практикуване 
образование“ е много важно за приравняване на уменията и компетенциите на 
работната сила към мобилността на трудовия пазар). 

На този мрачен глобален фон едва ли някой световен лидер ще се захване 
с междукултурните рискове.  Не е за учудване тогава, че вече има нарастващи 
знаци сред водещите европейски страни да ограничат един от фундаментите 
на Европейския съюз – свободното движение на хора. 

В същото време обаче се забелязват и окуражаващи сигнали за 
междукултурни събития дори в сегашната криза. Пример за това са  успешните 
издания на „Най-добра художествена проза в Европа“ (7) – литературна серия, 
издавана всяка година от 2010 насам. Тя е по инициатива на Александър 
Хемън – роден в Хърватия автор, живеещ в Чикаго. Тази антология с охота е 
отразявана  в редица влиятелни европейски медии и се забелязва и в САЩ, 
където само между три и пет процента от литературните произведения са 
превод от други езици. Заслужава си човек да изследва широката картина на 
културните различия в коментарите и прегледите от американски читатели, от 
една страна, и на европейските читатели, от друга. Ето и крайното заключение 
на Хемън като предприемач и междукултурен популяризатор: „Никоя страна в 
Европа не може да бъде разбрана извън отношенията й с други европейски 
страни, нито една култура в Европа не може да бъде осмислена извън  
взаимоотношенията й с други култури… Вярвам, че  винаги е било така, но 
едновременният процес на фрагментация, взаимодействие и интеграция със 
сигурност е станал по-интензивен с формирането на Европейския 
съюз…Европейските литератури се оказват разпънати между редукционните 
изисквания на националната култура (култура, която е за нас, от нас, които и 
да сме) и трансформиращите възможности на транснационалната култура, 
която може единствено да съществува в постоянния поток от идентичност и 
обмен в значението“. 

Междукултурното обучение, все още е твърде разнопосочно в 
интерпретациите на академични автори и в образователните и ПОО програми 
на различните европейски страни. Целта на междукултурното обучение е да 
помага на учещите да разбират, да общуват със, и да включват културни 
ценности на други народи в своята национална култура, като запазват 
идентичността на отделните култури. Междукултурният обмен като цяло силно 
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зависи от равнището и тенденциите на икономическото развитие. Сегашната 
глобална криза и политическите сблъсъци намаляват степента на 
междукултурното разбирателство, както се е случвало и през други периоди от 
европейската история.  

Подвързването на книги като неразделен елемент от културната индустрия 
винаги отразява, следва и изразява тези културни тенденции.  

Междукултурното обучение – в контекста на ЕС – означава да придобиваш 
знания и умения, за да създаваш продукти и услуги, които са привлекателни за 
потребители от други географски и пазарни области и за глобализиращия се 
културен социум. 
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Abstract: Intercultural learning, knowledge and competences are still widely divergent in the 
interpretations by academic authors and in the educational and VET programs in different 
European countries. The aim of the intercultural learning is to help students understand, 
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communicate with, and incorporate other peoples’ cultural values in their national culture, 
while preserving the identity of each. Intercultural exchange, as a whole, is strongly 
dependant on the level and trends of the economic development. The current global crisis and 
political clashes decrease the magnitude of intercultural understanding as it was similar over 
some periods in the European history.  Book binding, as an indispensable element of the 
cultural industry, has always reflected, followed and expressed these cultural trends.  

Intercultural learning – in the EU context – is to acquire knowledge and skills to make 
products and services attractive to customers from different geographic and market areas, 
and of globalizing cultural socium. 
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КОМПОЗИЦИОННА ГЕОМЕТРИЯ И ПРОГРАМИРАНЕ 
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Резюме: Функционалната или композиционна геометрия е метод за построяване на 
сложни фигури като съставени от по-прости с прилагане на съединяващи операции. 
Методът предлага естествена връзка с функционалното програмиране и може да 
се използва като инструмент за обучение или самообучение по програмиране. Ста-
тията въвежда в композиционната геометрия, като обръща внимание на различ-
ните варианти на реализирането и   и по-специално на залегналия в авторовия език 

U. Показват се примери на прости, непосредствени композиции и такива, получа-
ването на които е свързано с програмиране. 

Ключови думи: композиционна геометрия, функционално програмиране 

Увод 

През 1982 известният в областта на функционалното програмиране ин-
форматик Питър Хендерсън предложи идеята за функционална геометрия: 
образуване на картина чрез подреждане на части една спрямо друга с помощ-
та на няколко отнапред избрани операции [4]. Всяка сложна фигура се по-
строява чрез израз, в който участват първични фигури и операции над тях и 
над съставни, образувани по същия начин фигури. Операциите имат прости 
свойства и образуват своеобразна алгебра. Свойствата позволяват строго и 
ясно интерпретиране на строежа на съставните фигури. 

В този контекст сложният строеж на фигурите е естествена предпоставка 
за изследване на построенията и с информатични средства и по-конкретно – за 
превръщането им в обект на програмиране. Наистина, редица построения 
предполагат прилагане не само на операции-конструктори на фигури, а и на 
механизми за условен избор, разклоняване и повтаряне и за възпроизвеждане 
на сходни, но неидентични фигури. Такива механизми се предоставят от ези-
ците за програмиране, например на възпроизвеждането на подобни фигури от-
говаря понятието подпрограма с параметри, а повтарянето се реализира чрез 
команди за цикъл и рекурсивни повиквания. 

Оформилият се по този начин конструктивен подход към получаване на 
фигури се възприе много положително и намери, понякога съществено пре-
образуван, приложения в изобразителното изкуство, анимацията, композира-
нето на музика и др., наред с това развивайки методите и похватите на функ-
ционалното програмиране. Самият Хендерсън се върна към идеята си отново 
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двайсет години по-късно [5], а понастоящем се опитва да изследва в по-широк 
план присъствието на систематичност в произведенията на изобразителното 
изкуство [6]. 

Нашата цел тук е да представим модел на програмиране във функционал-
ната геометрия, който развива този на Хендерсън и е заложен в проектирания 
и текущо реализиран от нас език за програмиране U. Чрез няколко примера ще 
покажем съществото на метода, достойнствата на нашия вариант и това, че 
той е отлично средство за овладяване на програмиране във функционален 
стил. Последното подкрепя и допълва изложената в друга наша публикация [2] 
теза за хармонично съчетаване и взаимообогатяване на преподаването на ма-
тематика и програмиране. 

По-нататък вместо функционална ще използваме термина композиционна 
геометрия, тъй като според нас той по-добре отразява същността на подхода. 

Композиционната геометрия у Хендерсън и в езиците GeomLab и U 

Отличителна черта на композиционната геометрия е, че в нея фигурите са 
абстрахирани не само от конкретно местоположение в построителната равни-
на, но и от конкретни размери. Приема се, че всяка фигура се съдържа в пра-
воъгълник със страни, успоредни на две отнапред избрани взаимноперпенди-
кулярни направления в равнината. Конкретните размери на страните на право-
ъгълника не са част от описанието на фигурата, а се уточняват при разполага-
нето и , най-често съвместно с други фигури. Образуването на съставна фигу-
ра става чрез съотнасяне с различни операции на фигури, т.е. на съдържащи-
те ги правоъгълници, и получаване на правоъгълник, съдържащ фигурата-ре-
зултат. Така размерите се задават косвено чрез съотнасянето и винаги остават 
недоопределени – допускат мащабиране. 

Конкретното местоположение на получената картина в равнината изобщо 
не се разглежда и не представлява интерес за композиционната геометрия: тя 
е съсредоточена върху взаимното разполагане на частите. За разлика от ана-
литичния подход, а и от евклидовата геометрия, отсъства разглеждане в явен 
вид на координати и големини: разстояния, ъгли и лица. 

В модела на композиционна геометрия на Хендерсън за образуване на но-
ва фигура от дадени се използват операциите завъртане на фигура на прав 
ъгъл, вертикално огледално обръщане и поставяне на две фигури една до 
друга, една над друга или една върху друга. Характерно за този модел е, че 
заедно с всяка операция освен фигурите като аргумент се задава и правоъ-
гълник, който да вмести резултата. 

За пример да разгледаме двете фигури на фиг. 1. (Тук и на следващите 
илюстрации правоъгълникът с пунктирен контур не е част от изображението, а 
само показва посочено поле за разполагане.) 
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Да наречем формат на фигура (това понятие отсъства у Хендерсън) от-
ношението между ширината и височината на съдържащия я правоъгълник. 
Фиг. 2а показва резултата от завъртане на фигурата B на прав ъгъл. Тъй като 
се приема, че той се разполага в същия (или със същия формат) правоъгълник 
като на B, не само размерът, а и форматът на картината се нагаждат според 
правоъгълника: картината се деформира. 

                                 
                                  A                                                          B 

Фиг. 1 

Това е налице и при подреждането на картини една до, над или върху дру-
га: ширините и височините се изравняват, фигурите се съединяват хоризон-
тално, вертикално или с припокриване и полученото се нагажда по размерите 
на зададения за разполагане правоъгълник. Очевидно е, че при всяка от трите 
вида операции и двете фигури-аргументи се деформират. На фиг. 2б това е 
показано за операцията „до“. При операцията „върху“ всяка от фигурите заема 
един и същ правоъгълник, но поради деформирането и на двете е много труд-
но да се предвиди как частите им съответстват при наслагването. 

                                   
                                  а)                                                          б) 

Фиг. 2 

В този смисъл операциите в системата на Хендерсън не разглеждат фор-
ма  та като присъщ на фигурите, те неявно ги деформират. Това може да бъде 
неудобство, тъй като в действителност за редица фигури форматът е същест-
вена характеристика. За да се изобрази такава фигура със съхраняване на 
форма  та и , той трябва да е известен и за показване да се избере правоъгъл-
ник със същия формат. 

В системата GeomLab [7] – език и среда за програмиране – се използва 
различен вариант на композиционна геометрия. Операциите са почти същите 
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(отсъства „върху“), но форматът се смята за свойство на фигурите и може да 
бъде изменян само с нарочна операция. Разликата може да се види като срав-
ним Фиг. 2 с Фиг. 3. На втората правоъгълникът, в който се поставя фигурата, 
остава частично незает: фигурата го изпълва само в една посока (която първа 
се окаже изчерпана без да се нарушат границите) и всяка от частите запазва 
формата си. 

                                  
                                  а)                                                           б) 

Фиг. 3 

В тази система форматът на фигурата, резултат от една или друга опера-
ция, се получава от форма  та на аргументите и  по начин, специфичен за опе-
рацията, и зависи само от операцията и аргументите. Например фигура с фор-
мат r, завъртяна на прав ъгъл, дава фигура с формат 1/r, а ако две фигури 
имат формати r1 и r2 поставянето им една до друга и една под друга дава фи-
гури с формати съответно r1+r2 и 1/(1/r1+1/r2). Тези формати отговарят на пра-
воъгълници, които на фиг. 3 обхващат точно заетите части на правоъгълници-
те, в които са вписани фигурите. 

За отбелязване е, че операциите „до“ и „над“ върху фигури имат съдружи-
телното (асоциативно) свойство, а съответните операции над формати са и 
съдружителни, и разместителни. Въпросът за алгебричните свойства на по-
добни операции е интересен сам по себе си и на него отделихме повече вни-
мание в [2]. 

Езикът за програмиране U [3,1] е функционален език за персонално, експе-
риментално и обучително програмиране, в който е доразвита композиционната 
геометрия на Хендерсън и GeomLab. Най-същественото допълнение е раз-
глеждането на фигурите като действително съставни стойности. Това озна-
чава, че заедно с всяка фигура се съхраняват операциите, които я образуват. 
Така фигурата представлява йерархия, крайните възли на която са непосред-
ствено зададените, неделими фигури. (Последните могат да имат произволно 
сложно съдържание, но то не се задава с езика на композиционната геомет-
рия. За описването им езикът предоставя някои прости средства за построява-
не на основни геометрични фигури.) 
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У Хендерсън и в GeomLab фигурите, веднъж образувани, са вече не струк-
турни, а атомарни стойности. В U структурността на фигурите позволява те да 
бъдат анализирани с програмни средства и евентуално видоизменяни, а час-
тите им да бъдат извличани и използвани за образуване на други фигури. За 
анализ на строежа на фигури се използват съпоставителни шаблони – общ ме-
ханизъм за структурно декомпозиране, познат от съвременните функционални 
езици. 

Други усъвършенствания на композиционната геометрия в U са: 

 по-обща операция за завъртане на фигура – на произволен ъгъл; 

 няколко операции за огледално обръщане – вертикално, хоризонтално и 
относно двата диагонала (последните са не точно осеви симетрии, а по-
скоро „размяна на координатните оси“ или аналози на транспонирането 
на матрици в алгебрата); 

 задаване (променяне) на цвета на фигура или на нейни части; 

 операцията „върху“ дава разнообразни възможности за съвместяване на 
налаганите фигури, вкл. със или без нагаждане на форма  та на едната 
фигура спрямо другата; 

 на фигура или нейни части може да се зададе прозрачност (неплътност) 
с избрана степен; така закритите чрез операция „върху“ части могат все 
пак да бъдат видими и фигурата като структурна композиция добива по-
отчетливо видимо многослойно съдържание. 

Първичните фигури могат да имат части с фиксирани, неизменяеми цвят и 
плътност и такива с неопределени стойности за тези свойства. За последните 
се подразбира черен цвят и пълна плътност, но тъкмо те могат да бъдат про-
меняни, както бе споменато. Плътността на наложените една върху друга час-
ти се натрупва от стойностите за частите. 

Фиг. 4 показва два случая на налагане с операция „върху“ на едни и същи 
фигури, тези от по-горе. В единия случай е избрано да се съвместят средите 
на фигурите, а в другия – ниските им части, като ширините и в двата случая 
съвпадат. Връхната, по-светла фигура е полуплътна, така че се вижда и закри-
тото от нея. 

 

Фиг. 4 
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Примери 

Примерите показват различни страни на композиционното задаване на фи-
гури. Някои фигури се получават едни от други чрез малък брой от дадените 
действия и в този смисъл са взаимозаменяеми. Такива са например двата три-
ъгълника на фиг. 5: всеки от тях може леко да бъде получен от другия и то по 
повече от един начина. 

 
Фиг. 5 

Чрез завъртане и огледални отражения могат да се получат и прости орна-
менти като тези на фиг. 6а-в, а оттам и мозайки като на фиг. 6г. Начините на 
образуване на композициите на тези две илюстрации са типични и за множест-
во други фигури и е удобно да се изразят чрез общи функции. 

 

    а)                                б)                               в)                                     г) 
Фиг. 6 

Всяка от фиг. 6а-в се получава чрез еднообразно завъртани екземпляри на 
дадена фигура, в случая триъгълник. Функцията 

@{p :: q-(q^2) ++ q==p^1|p}, 

записана на езика U, прави това за произволна фигура p: тя поставя фигурите 
q и q^2 една над друга (-), като q е получена чрез поставяне на p^1 и p една 
до друга (|); ^1 и ^2 са едно- и двукратно завъртане на прав ъгъл, а ++ 
задава помощно определение. 

Фиг. 6г е повторение на един и същ мотив, този от фиг. 6б, в два реда по 
три пъти. Следната функция обобщава това действие за произволна фигура p, 
m реда и n екземпляра във всеки ред: 

@{[p;m;n] :: ->([q]*m) ++ q==|>([p]*n) 

Изразът ->([q]*m) прилага операцията – („над“) последователно между 
елементите на редицата, m-кратно повторение на q, а q на свой ред е редица 
от n екземпляра на p, между които е приложена операцията | („до“). 

Следната фигура е подобна по начин на образуване на фиг. 6г, но е доба-
вена хаотичност: всеки от елементите е фигура като тази отляво, но или взета 
в този вид, или огледално обърната, като това се избира за всеки отделно по 
случаен начин. Резултатът е изненадващо разнообразна композиция. 
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Фиг. 7 

Важна роля при взаимното разполагане на фигури играе „празната фигура“: 
фигура без съдържание, но с определен формат. Като я поставим между други 
фигури, тя осигурява празно разстояние между тях, пропорционално на 
големината на форма  та и . Поставена над друга, същата фигура, заемайки 
вертикално разстояние обратнопропорционално на формата си, смалява тази 
под нея, както на фиг. 7 отдясно. 

 

Фиг. 8 

При по-сложни фигури безусловно предизвикателство е откриването на 
прости части, от които те могат да бъдат съставени, наред с подходящо пост-
роително правило или закономерност. В широк клас фигури могат да се наме-
рят рекурентни зависимости, по които се изграждат рекурсивни програми. 

Следните няколко фигури показват конструкции, за които откриваме такива 
зависимости. Това са криви, за които образуващ елемент или кривата като ця-
ло се поддават на рекурентно описване с параметър, показващ степента на 
сложност: за растящи стойности на параметъра получаваме все по-усъвър-
шенствани варианти на кривата – „поколения“ в нейното развитие. За всяка от 
кривите са показани образуващият елемент и няколко такива поколения. 

Всички фигури без последната са образувани от само две първични: отсеч-
ка и Г-образна фигура с равни рамена. При първите две фигури рекурентно 
описваният елемент от което и да е поколение може, взет в множесто идентич-
ни екземпляри, да образува непрекъсната верига, както е показано. Другите 
две криви, наречени крива на Мур и крива на Шерпински, са затворени и се об-
разуват от свързани помежду им еднакви четвъртини. 

Кривата на Шерпински се образува по особено прост и елегантен начин: 
четири екземпляра от дадено поколение се поставят два по два един до друг и 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 35 

 

над друг, след което най-близките до центъра на полученото издатини се про-
менят, като фигурите се отварят и съединяват чрез отворите – така получа-
ваме затворена крива от ново поколение. Този подход всъщност превръща 
низходящото рекурсивно построяване във възходящо итеративно. 

За да се открият подлежащите на промяна части и да се извърши самата 
промяна, фигурата трябва да може да се декомпозира – пример за полезност-
та на тази възможност, предлагана в композиционната геометрия на езика U. 

 

 

            

Фиг. 9 
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Допълнителни бележки 

Композиционната геометрия може да се практикува в две посоки. От една 
страна, по зададена фигура или клас от фигури може да се търси тяхно пред-
ставяне с езика на композиционната геометрия. Така е например с кривите на 
Мур, Шерпински, рисунките на Ешер и други фигури с рекурсивна природа. 
Често в такива случаи са възможни и не едно решения. Интересно е да се съ-
поставят тези решения не само помежду им, а и с некомпозиционните. 

От друга страна, може и да се изследва какви фигури се пораждат при при-
лагане на композиционните операции над едно или друго множество от основ-
ни фигури. Това е предимно експериментален, дори игрови подход, но той мо-
же да доведе до откриване на ценни възможности и закономерности. 

Смятаме, че и двата подхода заслужават внимание и развитие. 

При използване на метода на композиционната геометрия за овладяване 
на програмиране, особено при обучение, освен описаните два типа може да се 
поставят и други задачи. Интересно е например да се търси най-къс израз, или 
процедура, която включва най-малко на брой основни елементи за построява-
не на даден обект. Изобщо третирането на предметната област следва да се 
обогатява чрез вариране на задачите и ограниченията в тях и търсене на нови 
проблемни постановки. 

Според нас от съществена важност при заниманията с композиционна гео-
метрия е използването на добре развит функционален език и среда за програ-
миране. Потребителят трябва да има възможност леко и в малък обем да със-
тавя определения на функции и други обекти, да ги прилага, тества и изменя. 
Без такъв инструмент практическото прилагане на метода може да бъде силно 
затруднено. Програмните средства за композиционна геометрия са малко на 
брой, а сред тях езикът U е особено привлекателен. 
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Abstract: Functional, or compositional, geometry is a method of constructing complex 
pictures from simpler ones, apllying binding operations. The method is naturally related to 
functional programming and can be used as a tool for education or self-education in 
programming. The paper introduces to compositional geometry, bringing attention to its 
several variants, more specifically the one implemented in the author's language U. Examples 
of simple, straightforward compositions are shown, as well as ones that can only be achieved 
through programming. 
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АВТОМАТИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВНОСТТА 
НА ОБУЧАВАНИТЕ В MOODLE 

Силвия Гафтанджиева 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 
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Резюме: В работата се изследва възможността за автоматизирано оценяване на 
активността на учащите в среда за е-обучение. Представени са възможности за 
проследяване на виртуалните дейности на обучаваните с цел оценка на качеството 
в една от най-популярните среди за е-обучение Moodle. Експериментиран е модул за 
автоматизирано генериране на справки-извлечения за активността на учащите във 
виртуално провежданите дейности на електронен курс. 

Ключови думи: Moodle, електронен курс, автоматизирано оценяване на качеството 

1. Въведение 

Развитието на интернет базираните технологии и на електронното 
обучение (е-обучение) доведоха до масово прилагане на средите за 
електронно обучение (СеО) във висшите училища. За осигуряване на 
качеството на е-обучението по дадена дисциплина трябва да бъдат оценявани 
не само използваните учебни материали, средства за комуникация и обратна 
връзка, но и активността на учащите в определени периоди. 

Проследяването на процеса на обучение е сред най-общите изисквания 
към съвременна СеО [1], според което СеО включва средства за водене на 
статистика за всеки от обучаваните, и по-точно за регистриране на 
посещенията като цяло, на отделни учебни единици, на успеха, степента на 
усвояване на отделни учебни единици и др. 

В критериалната система на Националната агенция за оценяване и 
акредитация (НАОА) за оценяване на дистанционна форма на обучение в 
професионално направление [2], сред критериите за оценяване на 
инфраструктурата за осъществяване на дистанционно обучение (ДО) също са 
включени индикатори за контрол на учебния график и на проявяваната 
активност (вкл. успеваемост) от студенти и преподаватели, участващи в ДО. 

Цел на настоящата работа е да се представят възможности за 
автоматизирано проследяване и мониторинг на участието на обучавани в е-
курсове в СeО Moodle. 
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2. Мониторинг на виртуалното обучение в Moodle 

Една от най-популярните в момента СеО е системата с отворен код Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Модулите на Moodle, 
които позволяват проследяване на обучението и посещаемостта на 
регистрираните потребители се делят на два основни вида: отчети на ниво 
курс (Course reports [3]) и отчети на системно ниво (Site-wide reports [6]). 

Отчетите за е-курса могат да бъдат генерирани от раздела за 
администриране в панела за настройки (от администратор и мениджъри на 
системата, от автори, преподаватели и не-редактиращи преподаватели на 
курс) като предлагат следните възможности за проследяване на обучението: 

 Журнали – за проследяване на посещаемостта на студентите в избрана 
дейност или във всички страници на учебния курс, дата и час на посещение, 
местоположението на студента по IP адрес, извършените действия (преглед, 
добавяне, обновяване, всички действия) за отделен обучаван или всички 
обучавани на определена дата, като резултатите могат да бъдат показани (вж. 
фиг. 1.) или експортирани в текстов, ODS или Excel формат; 

 Отчет на дейности – показва броят посещения на всички добавени 
към е-курс учебни дейности и ресурси, и свързаните блог статии, датата и часа 
на последното посещение, изчислени на базата на журнал от датата на 
създаване на е-курса;. 

 Участие в курса – проследява дейностите „преглед“ и „публикуване на 
потребители“ в избрана роля (мениджър, автор на курсове, преподавател, 
обучаван, гост и всяка роля, дефинирана от администратора на Moodle) до 
седем седмици назад от текущата дата в избрана дейност или ресурс от 
учебния е-курс и позволява изпращане на съобщения до потребители, които не 
са прегледали избрания учебен ресурс или не са се включили в избраната 
учебна дейност; 

 Завършеност на действията – визуализира в графична форма 
обобщена информация за маркираните от учащите като посетени учебни 
дейности и ресурси; 

 Статистики – показва в графична и таблична форма броя 
преглеждания и публикувания в страници на учебния е-курс за даден период 
от време; 

 Отчет на оценки – представя в обобщен вид информация за всички 
добавени към учебния е-курс дейности (тестове, уикита, форуми, задания и 
др.) и оценки, поставени на обучаваните за изпълнението на всяка поставена 
задача или тест, вкл. и формираната крайна оценка. 
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Фигура 1. Журнали на е-курс 

Отчетите на ниво СеО могат да бъдат генерирани от раздела за 
администриране на сайта в панела за настройки от администратора на 
системата и позволяват проследяване на дейностите на регистрираните в 
Moodle потребители: 

 Коментари – показва публикуваните в Moodle коментарии; 

 Промени в настройки – връща в хронологичен ред направените 
промени в настройките на Moodle; 

 Журнали – проследява посещаемостта на потребителите в избран е-
курс като включва информация за наименование на е-курса, дата и час на 
посещение, име и фамилия на потребителя, IP адрес, действия и 
допълнителна информация; 

 Обзорен отчет на курсове – показва в таблична и графична форма 
курсовете с най-голяма активност и с най-голям брой записани потребители в 
избран период от време и др. 

3. Справка-извлечение за продължителност на участие 

Системата с открит код Moodle е съставена на модулен принцип, което 
позволява разширяване на нейната функционалност според конкретните 
нужди. Основните стъпки, необходими за разширяване на функционалностите 
чрез създаване на нови модули и файлове са представени в документацията 
на Moodle [5]. След създаване на необходимите модули и файлове, 
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администраторът трябва да ги инсталира по стандартния начин за добавяне на 
нови модули към Moodle (Администриране на сайта/Уведомления). 

На базата на горния модулен принцип е възможно да се създаде модул за 
автоматизирано генериране и на персонализирани отчети, които не са 
част от стандартния пакет справки на Moodle. Така например, справката-
извлечение за продължителността на участието на студентите в пилотни е-
курсове (част от отчетните документи за проекти по схема BG051PO001-4.3.04 
„Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на 
висшето образование”) е пример за персонализиран отчет (фиг. 2.). В 
справката се включват и данни за учащите, които не са стандартни за 
регистрираните обучавани в Moodle, като презиме, бенефициент, дата на 
раждане и пол. 

 

Фигура 2. Справка-извлечение за продължителност на участие в е-обучение 

3.1. Потребителски профил на обучаван в Moodle 

Стандартните полета на потребителските профили в Moodle, които се 
попълват при регистрация на нови потребители включват само основна 
информация – потребителско име, име и фамилия, персонален адрес на е-
пощата, град, държава, предпочитан език, интереси, идентификационен номер, 
телефонен номер и т.н. 

За генериране на разширена справката е необходимо в потребителския 
профил на Moodle да се добавят нови полета за данни на обучаваните. 
Администраторът на СеО Moodle може да добави допълнителни полета към 
потребителските профили от Администриране на сайта/Потребители/ 
Потребителски регистрации/Полета на потребителския профил. За 
осигуряване на тази възможност в потребителския профил на обучаваните в 
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СеО Moodle, инсталирана в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски 
(http:/pdu.uni-plovdiv.bg) са добавени допълнителни полета (табл. 1.). 

Име на 
поле 

Предназначение Тип  Ограничения 

Middlename Презиме на 
потребител 

Един ред 
текст 

При регистрация на потре-
бител в полето задъл-
жително трябва да бъде 
въведена стойност 

University Организация 
(Бенефициент/па
ртньор) 

Един ред 
текст 

Въведена стойност по под-
разбиране (ПУ „Паисий 
Хилендарски”) 

Phone Телефон за 
връзка на 
представителя 
на целевата 
група 

Един ред 
текст 

При регистрация на пот-
ребител в полето задъл-
жително се въвежда 
стойност 

Стойностите не могат да се 
променят след като вед-
нъж са въведени 

Birthdate Дата на раждане Дата/час При регистрация, в полето 
задължително трябва да 
бъде въведена стойност 

Стойностите не могат да се 
променят 

Sex Пол Меню от 
възмож-
ности 

При регистрация, в полето 
задължително трябва да 
бъде въведена стойност 

Таблица 1. Допълнителни полета за потребителския профил 

След като допълнителните полета за обучаваните са добавени от 
администратора, те са видими във формата за регистриране и се попълват при 
регистриране на нови потребители. 

3.2. Генериране на справка-извлечение за продължителност на 
участие 

Справката за продължителност на участие в е-курс се извършва на 4 
(четири) стъпки. 

Стъпка 1. включва извличане на записаните в е-курса обучавани. За 
целта се използва вградената функция на Moodle за намиране на всички 
записани потребители в учебен е-курс get_enrolled_users (get_context_instance 
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(CONTEXT_COURSE, $course->id)),която приема като входен параметър 

номера на инстанцията на учебния е-курс и връща като резултат всички 
записани в учебния е-курс потребители с роли Редактиращ преподавател, 
Не-редактиращ преподавател, Мениджър и Студент. 

След извличане на записаните потребители в учебния е-курс, ползвайки 
специална заявка (Фигура Error! No text of specified style in document..) се 
проверява дали потребителят е записан в курса с роля на Студент. Ако в БД 
съществува запис, отговарящ на критериите на заявката, потребителят се 
включва в едномерен масив, съдържащ всички потребители, записани в е-
курса. 

 
Фигура Error! No text of specified style in document.. Заявка за извличане на записани 

в учебен е-курс студенти. 

На Стъпка 2. се изчислява продължителността на участие на всеки учащ, 
записан в е-курса. В таблица log на локалната БД на Moodle се съхраняват 
данни за всички дейности, които потребителите извършват в рамките на 
системата. За изчисляване на продължителността на участие на всеки  
потребител в даден е-курс, от таблицата се извличат всички записи за 
активност на обучаваните в е-курса, добавени в таблицата по време на 
виртуалното провеждане на курса (между датата на започване и датата на 
приключване на е-курса). 

В локалната БД на Moodle се съхраняват и данни – кога обучаваният се е 
включил към СеО и кога е приключил своята работа. Ще отбележим обаче, че 
данни за последното действие се съхраняват само ако при прекратяване на 
работата е използван (натиснат) бутон за изход от системата. Поради това 
общото време за продължителността на участие в даден е-курс при 
провеждане на виртуално обучение не може да бъде изчислено чрез сумиране 
на продължителността на отделните активности (разлики между времената за 
последователно включване и прекратяване на работата в Moodle). За 
изчисляване на продължителността на участие в общия случай трябва да се 
използват само данните в таблица log за активността на потребителя в 

SELECT u.id 

FROM {course} AS c 

JOIN {context} AS ctx  

ON c.id = ctx.instanceid 

JOIN {role_assignments} AS ra  

ON ra.contextid = ctx.id 

JOIN {user} AS u ON u.id = ra.userid 

WHERE ra.roleid = 5  

AND ctx.instanceid = c.id  

AND u.id=<идентификационен_номер_на_потребител> 
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рамките на е-курса – работа с конкретни учебни дейности и ресурси, решаване 
на тестове, публикуване на съобщения във форуми и др. За изчисляване на 
продължителността на участие на обучаваните в е-курсове е използвана идея, 
реализирана в блок Dedication (може да бъде изтеглен от страницата за 
разработчици на Moodle [4]), която се състои в дефиниране на определен 
времеви лимит между две поредни дейности на обучавания в рамките на е-
курса, след изтичането на който се счита, че обучаваният е прекратил 
виртуалното си участие в съответния е-курс. Ако заявката за извличане на 
информация от таблица log е върнала съответния списък от записи, 
продължителността на участие се изчислява по следната схема: 

А. От списъка с върнати от заявката записи се премахва първият елемент 
(счита се, че премахнатият елемент съдържа данни за първото влизане на 
студента в учебния е-курс); 

Б. Извличат се датата и часът на първата проявена активност в рамките на 
е-курса; 

В. За всеки запис се проверява дали разликата между времето на 
поредната дейност на студента в учебния е-курс и времето на предишната 
активност е по-голямо от приетия времеви лимит между две поредни 
активности (дейности). 

В1. Ако разликата е по-голяма от 60 минути, към променлива, в която се 
акумулира оценката на времето на заетост на потребителя в е-курса, се 
добавя разликата между времето на посещение на съответната дейност (или 
ресурс) на е-курса и началното време на сесията; накрая, като се използва 
времето от текущата активност се формира ново начално време за сесия; 

В2. В противен случай на променливата, в която се съхранява времето за 
посещение на предходен учебен ресурс или учебна дейност се присвоява 
времето на посещение на текущата учебна дейност или учебен ресурс от 
курса; 

Г. Накрая се пресмята продължителността на участието на обучавания в е-
курса като към променливата, която акумулира данни за продължителността 
на участие се добавя разликата между времето на предходната дейност на 
обучавания и началото на сесията; 

Д. Ако заявката не е върнала нито един резултат се приема, че 
потребителят не е посещавал учебния е-курс. 

Продължителността на участие в е-курса се изчислява като се използват 
данни от локалната БД на Moodle, в която датите и часовете се записват и 
съхраняват във формат TIMESTAMP. Резултатът от изчислението е цяло 
число (в секунди), което е преобразувано в разбираем за крайния потребител 
формат (в часове и минути) чрез целочислено деление и използване на 
функцията за връщане на остатъка от делението (за изчисляване на 
минутите). 
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На Стъпка 3. се извличат всички останали данни за обучаваните, които 
трябва да бъдат включени в справката-извлечение за продължителност на 
участие в е-курса от фиг. 2. Съхранените в добавените допълнителни полета 
данни се извличат от локалната БД на СеО Moodle чрез използване на 
вградената функция profile_user_record($student->id), която приема като входен 
параметър идентификационния номер на студент и връща като резултат обект, 
чрез който са достъпни данни от всички допълнителни полета. 

След изчисляване на времето за участие и извличане на всички 
необходими данни се създава асоциативен масив, в който последователно се 
добавят необходимите данни (табл. 2.) за всеки обучаван в е-курса. 

Ключ Стойност 

Firstname Име на студент 

Middlename Презиме на студент 

Lastname Фамилия на студент 

University Организация (Бенефициент/Партньор) 

Phone Телефонен номер на студент 

Datebirth Дата на раждане 

Sex Пол на студента 

Dedication Продължителност на участие (часове) 

Таблица 2. Формиране на данни, необходими за справката 

На последната Стъпка 4. се създава електронна таблица с генерираната 
справка. За целта се добавят заглавни клетки, съответстващи на заглавния 
ред от справката на фиг. 2 и се форматират чрез използване на реализирани в 
Moodle функции за редактиране на електронни таблици, а в следващите 
редове на таблицата се попълват извлечените данни (преди това датите се 
преобразуват от TIMESTAMP в разбираем за крайния потребител формат 
дд.мм.гггг.) 

3.3. Пример 

След инсталиране на допълнителния модул от администратора на СеО 
Moodle преподавателят може да генерират справки за продължителност на 
участието на обучаваните в е-курса, върху който има права. При генериране на 
справката трябва да се посочат начална и крайна дата и да се определи 
съответния времеви лимит, при надхвърлянето на който (ако не е извършено 
никакво действие през това време) се счита, че обучаваният е прекратил 
активността си в е-курса. 
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Резултатите се генерират в СеО Moodle и могат да бъдат експортирани в 
електронна таблица (табл. 3) –  MS Excel формат. 

 

 
Таблица 3. Справка-извлечение за продължителност на участието в е-курс 

Заключение 

Представените възможности за проследяване на активността на 
обучаваните позволяват оценка на качеството на обучението при провеждане 
на е-курсове. В бъдеще изследванията ще бъдат насочени към проектиране на 
цялостна система за динамично оценяване на качеството на е-обучение, 
провеждано в среди за е-обучение. 
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ЕКСПЕРТНИ ЗНАНИЯ ПО ФИНАНСИ ЧРЕЗ УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА И ИТ В УЧИЛИЩЕ 

Йорданка Горчева  

Институт по математика и информатика при БАН 
gorcheva@math.bas.bg  

Резюме: С цел да се обясни на учениците значението на показателната функция и 
сложната лихва в областта на финансите, реални житейски ситуации са 
формулирани като математически задачи. Такъв подход ангажира учащите се в 
изследователско изучаване на материала. Съставят се математически модели на 
ситуациите, а отговорите, получени аналитично чрез решаване на съответните 
уравнения или неравенства, се проверяват и със средствата на информационните 
технологии. Използването на електронни таблици за реални финансови задачи е 
ценен опит за учениците, приложим и след завършване на училище. Практическият 
аспект на проблемите ги мотивира да разберат идеята на сложната лихва и да 
овладеят знания на ниво, близко до експертното. Постановката на задачите 
отрежда на учениците ролята на финансови консултанти и за някои това може да 
се превърне в отправна точка за кариерата им. Придобитите знания и умения ще 
помогнат на учащите се да станат в бъдеще ако не финансисти и предприемачи, 
то поне грамотни потребители на банкови и счетоводни продукти.  

Ключови думи: Показателна функция; Сложна лихва; Депозит; Електронни таблици 

1. Увод 

Бенджамин Франклин (1706-1790) е познат на българските ученици най-
вече от уроците по физика – като теоретик в областта на електричеството и 
велик изобретател. Други са чували за него и в часовете по история – като 
един от основателите на САЩ, подписал Декларацията за независимостта.   
Той е и собственик на печатница, издател. Предприемаческият му дух го води 
не само към лично благосъстояние. Интелектуален принос към обществото за  
поколения напред са основаните от него Американско философско дружество, 
Пенсилванския университет, Библиотечната компания на Филаделфия, а 
фразата му „Времето е пари“ се цитира широко и днес. 

Самият Франклин илюстрира тази си мисъл по начин, изключителен по 
своята обществена и образователна значимост. Той завещава на градовете 
Бостън и Филаделфия [6, с. 194-196] по 1 000 лири стерлинги с указание след 
смъртта му в продължение на сто години да ги инвестират при 5% годишен 
доход с капитализация. След този период управляващите бордове на двата 
града трябвало да усвоят три четвърти от натрупаните средства, а останалата 
една четвърт да инвестират за още сто години при същите условия.  
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В завещанието си Франклин спира дотук със своите предписания. Заедно с 
парите, „изработени“ от скромните пет цента годишна лихва на долар чрез 
ежегодното им прибавяне към главницата, той дава и един знаменит урок по 
сложна лихва на бъдещите поколения. През 1990 г., двеста години след 
неговата смърт, бордът в Бостън разполага с 4.5 млн. щ.д., този във 
Филаделфия – с 2 млн. щ.д., а впечатляващата разлика в двата баланса става 
обект на анализи за опитните финансисти [5].  

2. Сложна лихва и математически модел на банков депозит 

Финансови ситуации, управлявани в обозрими периоди за човешкия живот, 
могат да интригуват учениците също както двувековната сага със завещанието 
на Франклин. Един възможен начин е стандартните задачи от учебниците 
[напр. 4, с. 24-25] да бъдат формулирани и допълнени така, че да станат 
близки до живота на учениците и техните семейства: 

  

Задача 1. При пенсионирането си г-жа Ваня, доскоро счетоводител, 
решила да внесе 10 000 лв. на едногодишен депозит при 6% годишна 
лихва. Целта й била всяка година на падежа да тегли по 1 200 лв., които да 
харчи през следващата година по 100 лв. месечно като допълнение към 
пенсията си.  

 

Г-жа Ваня се чудела колко години ще помага на пенсията си по този 
начин, ако лихвеният процент останел същият. Нейният внук Иво, 
единадесетокласник, решил проблема й с наученото по математика. Но 
като бивш счетоводител г-жа Ваня вярвала повече на Excel, отколкото на 
формули и за любимата си баба Иво съставил и електронна таблица.  

  

Колко години г-жа Ваня ще може да тегли по 1 200 лв. на падежа на 
такъв депозит? 

 

Българските ученици се запознават със сложната лихва в 6-ти клас в 
часовете по математика [3], а електронни таблици изучават по ИТ [1]. 
Създаването на електронна таблица за горната задача е по същество 
математическо моделиране. Междупредметните връзки, изследователският 
подход и приложимостта на тематиката в живота печелят вниманието и 
интереса на учениците. Пестейки времето и усилията им за пресмятания, 
електронните таблици им помагат да проследят разгръщането на ефекта на 
сложната лихва (Таблица 1). За сравнение с простата лихва в таблицата може 
да бъде добавена допълнителна колона. 

В резултат на финансовите операции последният остатък по  депозита не 
винаги съвпада с регулярната сума на теглене. Това е добър повод учениците 
да заложат някои логически проверки в своята електронна таблица, както и 
условно форматиране. В Таблица 1 например, когато капитализираната сума 
стане по-малка от 1 200 лв., това е сигнал, че настъпва последното теглене. 
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Тази числена стойност става актуална сума за последното теглене, а клетката 
се оцветява в червено:   

 

Таблица 1. Решението на Задача 1. с електронна таблица на Excel 
   

Период 
(год.) 

Главница 
(лв.) 

Лихва 
6% (лв.) 

Кап. сума 
(лв.) 

Теглене 
(лв.) 

Остатък 
(лв.) 

1 10,000.00 600.00 10,600.00 1,200.00 9,400.00 

2 9,400.00 564.00 9,964.00 1,200.00 8,764.00 

3 8,764.00 525.84 9,289.84 1,200.00 8,089.84 

4 8,089.84 485.39 8,575.23 1,200.00 7,375.23 

5 7,375.23 442.51 7,817.74 1,200.00 6,617.74 

6 6,617.74 397.06 7,014.81 1,200.00 5,814.81 

7 5,814.81 348.89 6,163.70 1,200.00 4,963.70 

8 4,963.70 297.82 5,261.52 1,200.00 4,061.52 

9 4,061.52 243.69 4,305.21 1,200.00 3,105.21 

10 3,105.21 186.31 3,291.52 1,200.00 2,091.52 

11 2,091.52 125.49 2,217.01 1,200.00 1,017.01 

12 1,017.01 61.02 1,078.04 1,078.04 0.00 
 

Съставянето на електронна таблица представлява интерес и за учениците-
единадесетокласници, които са решили задачата по аналитичен път, тъй като 
е възможност да проверят решението си. Да допуснем, че въз основа на 
знанията си за геометрична прогресия Иво, героят на задачата, е получил 
следния израз за сумата в депозита след n периода на олихвяване и теглене: 
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където K и W са съответно началният капитал и ежегодно теглената сума, r – 
годишният лихвен процент (ГЛП). Като разсъждава, че тегленията от депозита 
са възможни докато изразът (1) е неотрицателен, той получава неравенството: 
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      Следователно броят n на периодите удовлетворява неравенството: 
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След като замести K = 10 000, W = 1 200 и r = 6 в (3) Иво получава, че 

.8955.11n  Това означава, че в продължение на 11 години баба му ще може 

да тегли по 1 200 лв. на падеж, а на 12-та година – сума, която ще й стигне за 
0.8955 част от годината (т.е. за 10.74 месеца). Иво оценява и размера на 
последното теглене като 0.8955 част от 1 200 лв. Резултатът му е 1 074.60 лв., 
а сравнението с Таблица 1 показва, че е удовлетворителен за конкретния 
случай. Така електронната таблица верифицира математическия модел и му 
придава завършеност с начина на представяне на резултата.    

3. Математическа интуиция и избор на банков депозит 

Финансовите задачи могат да бъдат и средство за развиване на критично 
мислене, анализаторски способности и математическа интуиция у учениците – 
важни елементи на математическата грамотност, с която те навлизат в живота 
и в бъдещата си професия. Следващата задача илюстрира как „очевидното“ в 
математиката може да бъде подвеждащо, а в дългосрочен финансов план – 
дори губещо. Сюжетът е продължение на вече започналата история между 
двамата герои:   

  

Задача 2. Междувременно г-жа Ваня проучила още възможности за 
своите  спестявания. На другия ден тя намерила банка, която предлагала 
6% ГЛП по едномесечните депозити с капитализация. Перспективата да 
внесе 10-те хил. лв. на такъв депозит, като тегли по 100 лв. месечно на 
падеж тя  преценила като по-изгодна и я споделила с внука си. Иво вече   
имал математически модел и заместил новите числови данни, за да се 
увери, че баба му ще може по-дълго да тегли пари от депозита.  

Потвърдили ли са пресмятанията му предположението на г-жа Ваня? 
 

От математическа гледна точка тази задача не се различава принципно от 
предишната и повечето ученици я възприемат като упражнение в превръщане 
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на мерни единици: тъй като депозитът е едномесечен, те трябва да изразят 
зададения ГЛП на месечна база. Числовите данни за Задача 2 са K = 10 000, W 
= 100 и r = 0.5, а заместването им в (3) води до ,9796.138n  където броят на 

периодите n е в месеци. Шестокласниците, които още не са изучавали 
логаритми, могат да решат задачата с електронна таблица. Фактът, че тя се 
оказва значително по-дълга от предишната, само оправдава необходимостта 
от използването й (Таблица 2):  

 
 

Таблица 2. Решението на Задача 2. с електронна таблица на Excel 
 

Период 
(мес.) 

Главница 
(лв.) 

Лихва 6% 
(0.5% мес.) 

Кап. сума 
(лв.) 

Теглене 
(лв.) 

Остатък 
(лв.) 

1 10,000.00 50.00 10,050.00 100.00 9,950.00 

2 9,950.00 49.75 9,999.75 100.00 9,899.75 

3 9,899.75 49.50 9,949.25 100.00 9,849.25 

4 9,849.25 49.25 9,898.49 100.00 9,798.49 

5 9,798.49 48.99 9,847.49 100.00 9,747.49 

6 9,747.49 48.74 9,796.22 100.00 9,696.22 

7 9,696.22 48.48 9,744.71 100.00 9,644.71 

. . . 
 

     

135 490.22 2.45 492.68 100.00 392.68 

136 392.68 1.96 394.64 100.00 294.64 

137 294.64 1.47 296.11 100.00 196.11 

138 196.11 0.98 197.09 100.00 97.09 

139 97.09 0.49 97.58 97.58 0.00 

 
Основният образователен акцент на Задача 2 обаче е в предлагането на 

една почти идентична финансова ситуация, за която се твърди, че е по-добра 
от разгледаната в Задача 1. От учениците се очаква да преценят дали това е 
така и да препоръчат по-добрия за клиента вариант. Таблица 1 показва, че 
ежегодните тегления до изчерпване на депозита ще осигурят на г-жа Ваня 

допълнителни средства в продължение на 11 пълни години и за още 
1200

04.1078  

част от една година. Това са по 100 лв. месечно за 142 цели месеца плюс 
78.04 лв. за 143-я. Според Таблица 2, с едномесечен депозит подпомагането 
със 100 лв. ще бъде възможно за 138 цели месеца плюс 97.58 лева за 139-я. 
Следователно вариантът с едногодишния депозит е по-добър за клиента.  
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4. Перпетуум мобиле и банков депозит 

В уникалния труд „Психология на алгебрата“ американският психолог 
Едуард Торндайк (1874-1949) поддържа текстовите задачи, пресъздаващи 
реални житейски ситуации, по следния начин: „В училище се решават задачи, 
за да се решават задачите в живота“ ([7], с. 154). Сюжетът на следващите 
задачи разкрива забележим прогрес във финансовата грамотност на героите, 
подсказвайки на учащите се, че подобаваща компетентност се очаква и от тях:  

 

Задача 3 . Очарована от математическите разсъждения на внука си, 
г-жа Ваня се обърнала към него за нов съвет: ако банката запази 6 %-я 
ГЛП по едногодишните депозити за неограничено дълго време, какъв 
размер на ежегодните тегления ще й препоръча Иво, че да може тя да 
тегли от депозираните 10 000 лв. неограничено дълго във времето. 

 

Какъв е отговорът на този въпрос на г-жа Ваня? 
 

Учениците, които въз основа на израза (1) са моделирали вече две 
финансови ситуации, виждат приложимостта му и в този случай. Тъй като г-жа 
Ваня ще може да тегли пари от депозита си дотогава, докато (1) приема 
неотрицателни стойности, за да продължи този процес неограничено дълго 
във времето, неравенството (2) трябва да бъде изпълнено за всяко n. Затова 
учениците решават (2) относно W:  

 

(4)                             
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В единадесети клас свойствата на показателната функция са вече познати, 
както и граници на числови редици. След като представят (4) във вида  
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и извършат граничен преход при n → ∞, учениците получават следната 

оценка за размера на тегленията:   
 

(6)                                          .
100











r
KW  

 

За K = 10 000 и r = 6 горната граница в дясната страна на (6) има стойност 
600. Следователно всички тегления, не надвишаващи 600 лв., са допустими. 
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Това заключение дава възможност за избор: Иво препоръчва на баба си да 
тегли по 300 лв. годишно и за убедителност й показва електронна таблица 
(Таблица 3):     

 
 

Таблица 3. Проверка на едно възможно решение на Задача 3. с Excel 
 

Период 
(год.) 

Главница 
(лв.) 

Лихва 6% 
(лв.) 

Кап. сума 
(лв.) 

Теглене 
(лв.) 

Остатък 
(лв.) 

1 10,000.00 600.00 10,600.00 300 10,300.00 

2 10,300.00 618.00 10,918.00 300 10,618.00 

3 10,618.00 637.08 11,255.08 300 10,955.08 

4 10,955.08 657.30 11,612.38 300 11,312.38 

5 11,312.38 678.74 11,991.13 300 11,691.13 

6 11,691.13 701.47 12,392.60 300 12,092.60 

7 12,092.60 725.56 12,818.15 300 12,518.15 

8 12,518.15 751.09 13,269.24 300 12,969.24 

9 12,969.24 778.15 13,747.39 300 13,447.39 

10 13,447.39 806.84 14,254.24 300 13,954.24 

11 13,954.24 837.25 14,791.49 300 14,491.49 

12 14,491.49 869.49 15,360.98 300 15,060.98 

. . . 
 

     
 

Предложеното решение обаче не харесва на г-жа Ваня, тъй като осигурява 
само по 25 лв. допълнително на месец. Опитното й око на счетоводител улавя 
и още нещо: въпреки тегленията, остатъкът по депозита нараства с времето. 
Като пенсионер тя няма нужда да увеличава спестяванията си, а да ги ползва 
в най-голяма степен. Следващото предложение на Иво – за ежегодни тегления 
в размер на 500 лв., – е по-приемливо за баба му. Така тя ще разполага с 41.67 
лв. месечно. По-удовлетворителен ще бъде и остатъкът по депозита, който 
след 12 години за сравнение, ще възлиза на 11 686.99 лв.   

Забелязал, че щом ежегодните тегления се увеличат от 300 на 500 лв., 
редицата от остатъците започва да расте по-бавно, Иво решава да провери с 
електронна таблица случая, когато се тегли максималната сума (Таблица 4). 
За част от единадесетокласниците резултатът е изненадващ. Те разбират, че 
са могли да намерят най-доброто от гледна точка на потребителя решение и 
без извършването на граничен преход. По силите и на шестокласниците е да  
съобразят, че ежегодното теглене на една и съща сума пари от депозита за 
безкрайно дълъг период от време е напълно възможно, стига това да става на 
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падеж и да не надвишава начислената лихва. При такъв размер на тегленията 
депозитът се превръща в перпетуум мобиле (на лат. вечен двигател) за 
допълнителен доход към пенсията на г-жа Ваня, а решението демонстрира на 
учениците принципите, които залягат в управлението на пенсионни, наградни, 
благотворителни фондове и пр. с цел регулярното изплащане на пенсии, 
пожизнени ренти, Нобелови награди и други.   

      
 

Таблица 4. Най-добро за конкретния потребител решение на Задача 3.  
 

Период 
(год.) 

Главница 
(лв.) 

Лихва 
6% (лв.) 

Кап. сума 
(лв.) 

Теглене 
(лв.) 

Остатък 
(лв.) 

1 10,000.00 600.00 10,600.00 600 10,000.00 

2 10,000.00 600.00 10,600.00 600 10,000.00 

3 10,000.00 600.00 10,600.00 600 10,000.00 

4 10,000.00 600.00 10,600.00 600 10,000.00 

5 10,000.00 600.00 10,600.00 600 10,000.00 

. . . 
 

     

5. Същата идея с други думи 

Важна особеност на финансовите задачи е необходимостта от вместване 
на решението в определени финансови рамки. В тази светлина е представена 
следващата ситуация:   

 

Задача 4 . Притеснена, че сумата от 600 лв. годишно няма да й бъде 
достатъчна, г-жа Ваня се амбицирала да проучи предложения и на други 
банки. За да знае каква оферта да търси, тя пак се обърнала към Иво. 
Този път формулирала въпроса си така: какъв ГЛП по едногодишен 
депозит от 10 000 лева би й обезпечил ежегодно теглене от 1 200 лв. за 
неограничен период от време при положение, че този лихвен процент 
остава непроменен. 

 

Какъв е отговорът на този въпрос? 
 

С досетливост или въз основа на придобития опит учениците заключават, 
че след изтичането на поредния едногодишен период г-жа Ваня трябва да 
изтегли цялата начислена лихва и да остави за следващия период само 
началния капитал. За да бъде ежегодното теглене W = 1 200  лв. равно на 
годишната лихва, начислявана на капитала K = 10 000 лв., лихвеният процент 
трябва да има стойност r = 12. И макар намирането на решение да не изисква 
електронна таблица, представянето му би спечелило от нея. 

Г-жа Ваня с основание би отхвърлила това решение, въпреки че е 
математически вярно, с аргумента, че нито една банка в страната не предлага 
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толкова висок лихвен процент по депозитите. Проблемът й обаче може за 
пореден път да бъде преформулиран: 

  

Задача 5 . Каква сума трябва да внесе г-жа Ваня на едногодишен 
депозит при 6% ГЛП, че да може да тегли по 1 200 лв. всяка година на 
падеж за неограничен период от време, ако и ГЛП остане същият за 
неограничен период от време?     

 

 Тъй като 1 200 лв. са 6% от 20 000 лв., при 6% ГЛП, запазен същият за 
неограничено дълго време, начален капитал в размер K = 20 000 лв. ще 
осигури ежегодните тегления от 1 200 лв. за неограничено дълго време. 

6. Заключения 

Разгледаните тук практически аспекти на сложната лихва по депозити имат 
за цел да представят няколко реални финансови ситуации разбираемо и 
атрактивно за учениците. Създадената за целта поредица от задачи до голяма 
степен е навлизане в света на възрастните. Според изтъкнатия специалист по 
алгоритми, клетъчни автомати, вероятности и статистика Андре Туум обаче 
това е и мястото на текстовите задачи в математическото образование: „между 
детството и математиката“ [8].       

Най-важната черта на предлаганите задачи е техният приложен характер. 
Не по-малко важно е, че те могат да се решават от различни по възраст и 
математическа подготовка ученици с достъпния им апарат: математическо 
моделиране, електронни таблици и дори елементарна аритметика. Това ги 
прави средство за развиване на математическата, технологична и финансова 
грамотност на учащите се и за овладяване на финансови знания, близки до 
експертните, а ориентира и преподавателите към експертната литература [2]. 

Формулировката на задачите насочва учениците да използват електронни 
таблици и в случай, че са получили решението по аналитичен път. Таблиците 
им дават възможност да симулират протичането на финансовия процес, да го 
проследяват и да експериментират, опознавайки ефекта на сложната лихва. 
Казано с думите на американския математик и класик в компютърните науки 
Ричард Хеминг (1915-1998), „Целта на изчисленията са не числата, а 
прозренията“. 

Анализът на конкретни финансови ситуации, търсенето и предлагането на 
решения, изборът между няколко решения поставя учениците в активната роля 
на финансови консултанти. За някои от тях – бъдещи счетоводители, банкери, 
предприемачи или мениджъри – това може да се окаже началото на 
професионалната им подготовка в областта на финансите, каквито са идеите 
на Европейския проект MASCIL – математика и наука за живота1. 
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Abstract: To illustrate the importance of compound interest in finances to middle and high 
school students, real-life situations are formulated as mathematical word problems. Such 
approach involves the whole class in inquiry based learning and thus mathematical modeling 
comes to use. The answers are found analytically by solving equations or inequalities and 
then checked by means of information technologies. The use of spreadsheets to mimic 
financial situations provides valuable experience to middle and high school students, which is 
also applicable later on in life. The practical aspects of the word problems motivate them to 
comprehend the idea of compound interest and gain near-expert financial knowledge. The 
search for solutions gives them the role of financial advisors and for many this could be a 
starting point to a future career. The acquired knowledge aids students in becoming literate 
users of accounting and banking products, if not future financiers or entrepreneurs.  
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МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБЕКТИВНИ И 
БАЛАНСИРАНИ ЛИНЕЙНИ ТЕСТОВЕ БАЗИРАНА НА 

ТЕОРИЯТА IRT 
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Резюме:  Оценяването на когнитивните способности на индивида е важна част от 
образователния процес. Главната цел на всяка тестова теория е да създаде  
тестове, които да са обективни по целия диапазон на способности на тестваната 
аудитория. Или  казано с други думи - крайната оценка на всеки индивид да отговаря 
на знанията му, независимо кoлко големи или малки са  те. В днешно време масово 
се използват две теории - Класическата Теория на Тестването (КТТ) и IRT (Item 
Response Theory). Настоящата статия разглежда някои от ограниченията на КТТ 
за създаване на обективни и балансирани линейни тестове и демонстрира как тези 
ограничения могат да бъдат отстранени като се приложи по-съвременната IRT. 

Ключови думи: обективен тест, балансиран тест, линеен тест, IRT 

1. Въведение 

Класическата Теория на Тестването се прилага успешно от 100 години. В 
основата на тази теория заляга постулата, че оценката на способността на 
индивида, придобита от администриране на един тест, е равна на истинските 
му способности плюс някаква несистемна грешка. Тази грешка би била нула 
само ако тестът бъде даден на индивида безброй пъти и резултатите бъдат 
осреднени. Това е невъзможно, но е възможно например един тест да бъде 
даден на много индивиди или да бъдат конструирани множество паралелни, 
аналогични теста, които да се дадат на един и същи индивид [2],[7]. КТТ има 
редица недостатъци [1],[3], които затрудняват използването й. Два от тези 
недостатъка са особено важни за настоящия анализ. 

Първият недостатък е, че КТТ постулира, че стандартната грешка на 
оценка на способностите при тестване е еднаква за всички тествани индивиди, 
което не е истина в общия случай. 

Вторият недостатък е, че при КТТ характеристиките на тествания индивид 
(напр. нивото на знанията му) и характеристиките на теста (напр. трудността 
на въпросите) са свързани по цикличен начин – за да получим информация за 
нивото на знанията на индивида се нуждаем от трудностите на въпросите и 
обратно. Поради това е много трудно да се формулира КТТ модел, който да 

mailto:gospodinov.ivan@yahoo.com
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изрази едните характеристики като функция на другите. Ако имахме такъв 
модел при зададен фиксиран набор от тестови въпроси бихме могли да 
определим информацията, които те носят, и оттам бихме могли да определим 
грешката при измерването за всеки един от тестваните индивиди. Тази грешка 
определя обективността на теста, както ще бъде дискутирано по-надолу. КТТ 
няма достъп до информацията, която носят отделните въпроси в теста, а само 
до информацията, която носи целия тест [10], което е голяма загуба на 
детайлност.  

IRT е съвременна теория [4-6],[8-9], която за разлика от КТТ се фокусира 
върху отделните тестови въпроси. При тази теория, при използване на 3-
параметричен модел, вероятността P за правилен отговор на един въпрос е 

функция на нивото на способност (ability)  на тествания индивид и на три 
параметъра: 

,
)](exp[1
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     (1) 

където а е дискриминативността на въпроса, b е неговата трудност, а с е 
вероятността за случайно отгатване на правилния отговор (виж фиг. 1а). Ако 
възможните отговори на въпросите са в така наречени multiple-choice формат 
параметърът с се намира директно докато параметрите a и b се получават при 
статистическа обработка на отговорите на целева група или на базата на 

експертни знания.  Способността  се измерва в единици z-score и обикновено 

се изменя в интервал [-3,+3]. Стойност за  =-3 означава много ниска 

способност на индивида, докато стойност за  =3 означава много висока 
способност. Ако превърнем z-score в оценка от 2 до 6 то -3 означава оценка 2, 
а +3 означава оценка 6. Едно от предимствата на IRT e, че теорията е 
способна да отчете вероятността с за отгатване отговора на въпроса. 

Забележете, че при IRT характеристиката на индивида  и характеристиката на 
въпроса b „лягат” на една и съща ос и се изменят в едни и същи граници, което 

прави възможно получаването на отделна оценка за  от отговора на всеки 
отделен тестови въпрос. Това е и основното предимство на IRT пред КТТ.  

Параметърът b отговаря на P( )  със стойност 0.5+с/2. От което следва, че 
ако на един индивид се зададат достатъчно много въпроси с трудност b и той 

отговори на около половината от тях (плюс с/2) тогава неговата способност  
е равна на b. Или с други думи, този индивид знае за оценка b. Това се 
разминава с конвенционалната представа за трудност на един въпрос, при 
която например студент за 6 трябва да може да отговори на (почти) всички 
въпроси за 6. От уравнение (1) можем да получим израз за информацията 

i(,b) която носи отговорът на един въпрос с трудност b зададен на индивид 

със способност  [12],[11]:  
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където P( ) е производна по ,  [1-Р( )] е вероятността за грешен отговор 

на въпроса, a P( ) се дава от уравнение (1). Информацията i(,b) има 

максимум около  =b тъй като P( ) има инфлексия там, т.е. един въпрос е 
толкова по-информативен, колкото трудността му е по-близо до истинската 

способност на индивида. От i(,b) директно можем да получим стандартната 

грешка на оценяване [9] на  за един въпрос: 
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      (3) 

Уравнение (3) ни дава строг математически критерий за точност на 
оценяване на индивида, който може да бъде използван за конструиране на 

балансиран и обективен тест. Грешката i(,b) показва каква е точността в 

определянето на оценката на способността   на един индивид отговорил на 
един въпрос с параметри a, b и c. Забележете елегантния начин по който IRT 
прави връзка между грешката на оценяване, информацията и вероятността за 
правилен отговор на един тестови въпрос. При ССТ такава връзка не може да 
бъде изведена. 

Фигура 1а показва графики на Р() а фиг. 2б показва графики на i(,b) за 
два въпроса с еднакви b и с (b=0, c=0.25) но с две различни 
дискриминативности а=1 и а=3 съответно. При въпросът с по-малко а 
графиките са „по-разлети”. От тях се вижда, че при високо а с малко въпроси 

можем много точно да определим способностите само на индивиди, чиито  са 
много близо до b. При ниско а можем да определим способностите на 
индивиди в по-широк диапазон около b но за целта са ни нужни повече 

въпроси за да наваксаме падането на нивата на i(,b). С фиксирано 
количество въпроси при високо а се обхващат по-малко индивиди, но с по-
висока точност на оценяване, докато при ниско а се обхващат повече 
индивиди, но с по-ниска точност на оценяване. 
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Фигура 1. P и i като функции на  за b=0 и c=0.25 за две различни стойности на а.  
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От изложеното дотук се вижда, че за разлика от КТТ, IRT ни дава достъп до 
информацията, която ни носи всеки един въпрос от теста за индивид с 
всякаква способност. Това ни позволява да администрираме тест, при който да 

направим оценка за  на индивида още след първия въпрос и да адаптираме 
трудността на следващия въпрос според тази оценка – ако индивидът отговори 
правилно му се дава по-труден въпрос, ако отговори грешно му се дава по-
лесен въпрос. Този принцип заляга в алгоритмите за Компютърно Адаптирано 
Тестване (CAT – Computer Adaptive Testing), които използват IRT. Тези 
алгоритми са много сигурни, ефективни и точни поради което са бъдещето на 
тестването. При адаптивните тестове дължината и съдържанието на теста не 
са фиксирани и обективността е гарантирана по много елегантен 
математически начин. Един недостатък на тези алгоритми е, че CAT тестове 
могат да се администрират само на компютър, което не винаги е удобно. Често 
пъти това е невъзможно при изпитване на големи потоци от студенти от по 50 
до 250 човека. Тогава се налага да се администрира така наречения хартиен 
(paper-and-pencil) тест. Класическият хартиен тест е така нареченият линеен 
тест. Този вид тест е с фиксирани въпроси, които са еднакви за всички 
тествани индивиди. Линейният тест не позволява адаптивност, независимо 
дали използваме КТТ или IRT. При конструирането на такъв тест е от 
изключителна важност да се осигури обективност. Информацията, показана в 
(2), и стандартната грешка при определянето на крайната оценка, показана в 
(3), са естествените критерии за обективност. При всеки линеен тест е много 
важно да се гарантира обективно оценяване на индивидите по целия диапазон 
на способности. За целта е необходимо внимателно балансиране на 
съдържанието на теста, например балансиране на въпросите по трудност, 
дискриминативност, теми и т.н. 

При съвременната генерация на тестове въпросите се „изтеглят” от банка с 
въпроси, параметрите (а,b) на които са предварително оценени. При 
балансирането на един линеен тест се питаме следните важни неща: Въпроси 
с какви параметри (а,b) да изтеглим така, че всеки индивид да е еднакво точно 
оценен? Какъв е минималният брой въпроси, който би ни гарантирал, че 
грешката при оценяването не е по-голяма от някаква максимално допустима 
грешка?  Авторите на тази статия предлагат методология, която да даде 
отговори на тези въпроси. В последващия анализ е дефинирано понятието 
обективен тест и са изведени математически изрази помагащи ни да 
определим дали един тест е обективен.  

2. Методология 

Отговорът на един индивид със способност  на един тестови въпрос с 

трудност b носи на администратора на теста информацията i(,b), която се 
дава от уравнение (2). Информацията е адитивна величина. Тоталната 
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информация за  на един индивид, получена от отговорите му на всички 
въпроси в теста е сума от информациите на отделните въпроси или: 

,)(),()(

3

3




 dbbgbiI       (4) 

където g(b) е разпределението на въпросите в теста по трудност, което 
трябва да спазва: 
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където Nq е броя въпроси в теста. Стандартната грешка при оценяването 
на един индивид базирана на отговорите му на всички въпроси е: 
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Забележете, че I () е базирана на информацията получена от всички 

въпроси (откъдето идва и индекса I) докато i (,b) в уравнение (3) е базирана 
на информацията получена от един въпрос (откъдето идва и индексa i). Двете 
са свързани посредством уравнение (4) в което участва разпределението g(b). 
Информацията получена от отговорите на всички студенти на всички въпроси 
е: 
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където f() е разпределението на тестваните индивиди по способности . 
Средната информация от целия тест за един тестван индивид е: 
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където е Ns е броя тествани индивиди. За разпределението f() е в сила: 
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Средната стандартна грешка на оценяване за един индивид е: 

ave

ave
I

1
       (10) 

При анализа на обективността на един линеен тест важната 

характеристика е I (), показана в (6), защото тя ни дава  грешката на 

оценяване за един индивид със способност  на базата на отговорите му на 
всички въпроси в теста. Следователно, един напълно обективен тест 
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трябва да има еднакви стойности на I () за всеки тестван индивид, 

независимо от способността му . Един тест е толкова по-обективен колкото 
по-равномерно разпределена е грешката на оценяване по целия интервал от 
способности. Естествено, предварително трябва да сме се убедили, че всеки 
въпрос в теста има коректни параметри a, b и c, което не е тема на настоящия 
анализ. 

За да определим обективността на един тест е нужно да зададем 
разпределението g(b) и да видим дали това разпределение ще ни даде 

константно I () в целия диапазон на . За целта използваме уравнения (1), 

(2), (4), и (6) - тоест заместваме  P() от (1) в (2) и полученото i(,b) заедно 

със зададеното g(b) заместваме в (4), откъдето получаваме  I(), което на 
свой ред заместваме в (6). Полученият в (4) интеграл не може да бъде решен 
аналитично, поради което задачата е решена числено по следния начин: 

Способностите   и трудностите b са изменяни в интервала  [-3,+3] със стъпка 

 =0.05 и b=0.05, съответно. За всяка стойност на   произведението  

i(,b)g(b)b е сумирано по целия диапазон на b и полученото I() е 

използвано за намирането на I ().   
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Фигура 2. Грешката при оценяване като функция на способностите на индивидите за три 
разпределения на въпросите по трудност. 

Фигура 2 показва числено получени графики за I  като функция на  за три 
различни непрекъснати разпределения g(b) – линейно намаляващо с 
преобладаващи лесни въпроси, линейно увеличаващо с преобладаващи 
трудни въпроси и равномерно разпределение по трудност. Резултатите са 
получени за a=5 и c=0.25. Равномерното разпределение е най-обективно, 
защото дава хоризонтална графика (освен близо до краищата си). Този 
резултат не е изненадващ. Интуицията подсказва, че ако искаме обективно да 
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тестваме група от индивиди трябва да дадем еднакво количество въпроси за 

всички способности, независимо какво е разпределението f() - то не участва в 
уравнения (1) до (6).  

Според IRT, информацията при тестване на индивид със способност , се 

носи предимно от въпроси с трудност b равна на , но също така и от въпроси 

с трудност близка до . При фиг. 2в по-ниската точност на оценяване (по-

високата грешка) в краищата на интервала за  произтича от това, че за тези 
гранични стойности информация „идва” само от едната страна. Това лесно 
може да бъде поправено като към теста се включат въпроси с допълнителни 
трудности -3,5 и 3,5 съответно. Това до голяма степен ще изравни стойностите 

на I  в целия интервал за   от -3 до +3. При фиг. 3в по-голямата неточност в 
левия отколкото в десния край се дължи на ненулевата стойност на c, която 
прави формата на графиката асиметрична. 

Тъй като g(b) се конструира посредством изтегляне на въпроси от банка с 
въпроси с дискретни стойности на а и b то не е възможно да се получим 
непрекъснато и равномерно g(b). Възниква въпросът: Кое е най-подходящото 
дискретизиране на g(b)? Най-удобно е да се изберат три до пет категории 
въпроси с постепенно нарастващи трудности, например въпроси с трудност 2; 
3; 4; 5 и 6, които превърнати в z-score може да са -3; -1,5; 0; 1,5; 3. Често пъти 
разполагаме само с въпроси в три категории – леки, със средна трудност и 
трудни. При дискретизиране на g(b) възниква друг въпрос: Могат ли тези 
дискретни категории на трудност да оценят студенти със способности 
намиращи се помежду тях – например 2,5; 3,5; и т.н.? Ключът към отговора на 
този въпрос е избирането на подходяща дискриминативност а, както показва 
фиг. 1. Въпроси с ниско а са подходящи за „попълване” на празнините между 
отделните категории трудности, но носят по-малко тотална информация. Това 
трябва да се компенсира с по-голям брой въпроси. Както се вижда от (4), (5), и 
(7) по-големия общ брой въпроси Nq ще доведе до увеличаване на тоталната 

информация и съответно понижаване на грешката ave. Въпроси с високо а 
няма да успеят добре да „попълнят” празнините, въпреки че ще носят повече 
информация в другите z-score области.  

Фигура 3 показва числени решения за две различни стойности на а за 

информацията I() (фиг. 3а) и за грешката I () (фиг. 3б) за тест с въпроси 
дискретизирани в пет категории по трудност -3; -1,5; 0; 1,5; 3 с по 4 въпроса 
във всяка категория. Стойността а=5 довежда до недопустимо ниски 
информационни нива и съответно големи грешки в областите между 
категориите. По-малко дискриминативна стойност а=2 довежда до много по-
малки флуктуации на информацията/грешката, тоест до много по-равномерно 
разпределение на информацията/грешката по целия интервал от способности 

на индивида .  
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Фигура 3. Числени резултати за I() и I() при две различни стойности за а при тест с 
дискретизация на въпросите по категории на трудност.   

От изложеното дотук се вижда, че за създаването на обективен тест не е 
достатъчно да конструираме равномерно разпределение g(b) с 
дискретизирани категории въпроси по трудност. При всеки тип доскретизация е 

нужен правилен избор за параметъра а. Задачата за намиране на I () може 
да бъде решена числено за произволно разпределение g(b), такова, при което 
параметрите а, b и с са различни за всеки въпрос. 

Изискванията при създаване на линеен тест не са само към неговата 
обективност. Нужно е не само тестът еднакво точно да определя стандартната 
грешка за всеки индивид независимо от способността му, но и тази грешка да 

бъде по-малка от някаква предопределена стойност crit. Тоест необходимо е 

ave<crit. При оценяване по шестобалната система половинките се 
закръгляват на по-високата оценка поради което грешката по шестобалната 
скала може да бъде най-много 0,5. Превърнато в z-score скала това прави 

crit=0.75. При фиксирано g(b) грешката ave зависи от а и от броя въпроси Nq. 

За намиране на ave е нужно да се укаже разпределението f(). Често пъти не 
разполагаме с такова. Тогава го приемаме за равномерно, тоест приемаме, че 
способностите на индивидите са равномерно разпределени в сегмента [-3,3].  
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Фигура 4. ave като функция на а в интервал на стойности, които водят до обективен и точен тест 

Фигура 4 показва зависимостта на ave от а при фиксиран Nq=30. 
Резултатът е получен за g(b) дискретизирано в пет категории по трудност  -3; -

1,5; 0; 1,5 и 3 и равен брой въпроси във всяка категория и равномерно f(). 

Критерият за обективност е флуктуациите в I () да са в рамките на ±15% 

от ave. Критерият за точност е ave<crit, където crit=0,75. От фигурата се 

вижда, че ave намалява с нарастването на а. Намерен е интервал от 
стойности за а [0,77; 2,85], които водят до създаване на обективен и 
едновременно с това точен тест. Лявата граница на този интервал е 
стойността на а, в ляво от която е нарушено изискването за точност. Дясната 
граница на интервала е стойността на а, в дясно от която е нарушено 
изискването за обективност. Оптималната стойност на а е стойността в 

дясната граница защото тя отговаря на най-ниско ave, тоест най-висока 
точност на теста (за сметка на максимално допустимия компромис с 
обективността).  

Последно е нужно да разгледаме зависимостта на ave от Nq при 

фиксирано а. При анализ на уравнения (4) и (5) се вижда, че I() зависи 

линейно от Nq. От (6) тогава следва, че I  се изменя както 1/корен квадратен 
от Nq.   

3. Заключение 

Изведени бяха уравнения за информацията и грешката при оценяване на 
линеен тест използвайки теорията IRT. Дефиниран бе критерий за обективност 
на линеен тест и бяха показани резултати за обективността на няколко вида 
разпределения на тестове по трудност на въпросите. Дефиниран бе интервал 
на дискриминативност на въпросите в теста при който един линеен тест е 
обективен и точен в рамките на предварително зададени допуски. 
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METHODOLOGY FOR CREATING OF OBJECTIVE AND BALANCED 
LINEAR TESTS BASED ON THE ITEM RESPONSE THEORY 

Ivan Gospodinov, Borislav Slavov, Stefan Filipov 
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Department of Programming and Computer Systems Application,  

gospodinov.ivan@yahoo.com 

Abstract:  The estimation of the cognitive ability of an individual is an important part of the 
educational process. The main goal of every test theory is to create tests that are objective 
along the entire range of abilities of the tested audience. Or in other words – the final ability 
estimate of every individual needs to reflect his/her knowledge, regardless of the amount of 
knowledge he/she possesses. Two theories are widespread nowadays – the Classical Test 
Theory (CTT) and the Item Response Theory (IRT). This paper reviews some of the 
disadvantages of CTT for creation of objective and balanced tests and demonstrates how 
these disadvantages can be overcome when the more modern IRT is applied. 



68 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА 
ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С УМСТВЕНА 
ИЗОСТАНАЛОСТ И МНОЖЕСТВО УВРЕЖДАНИЯ 

Калоян Дамянов 

Национална Асоциация на Ресурсните Учители-България 
kdamyanov@narubg.org 

Резюме: В този доклад се представя ролята на компютърните технологии и 
електронното обучение при обучението на деца с умствена изостаналост и 
множество увреждания.  Включени са примери като използването на компютър при 
процесите на комуникация, учене, презентиране и др. Компютърните технологии 
могат да бъдат сериозен помощник при адаптирането на класната стая за 
включващо обучение и осигуряване на образователни ресурси достъпни за всички 
деца. 

Ключови думи: електронно обучение, умствена изостаналост и множество 
увреждания, включващо обучение 

Подкрепящата среда в обучението на учениците с умствена изостаналост и 
множество увреждания е основополагаща, както за развитието на 
включващото обучение, така и за тяхната пълноценна интеграция в социалния 
живот. 

В последнте години обект на нашия интерес са различните аспекти на 
подкрепящата среда, един от тях в контекста на цифровизацията във всички 
аспекти на обществото е изграждането на електронната обучителна среда 
(ЕОС) или от английски език e-learning environment в общообразователните 
училища в България. 

Учениците, интегрирани в общообразователните училища, стават все 
повече и тяхните образователни потребности също постоянно нарастват. Това 
предпоставя изискването пред общообразователните и ресурсни учители да 
изградят алтернативна обучителна среда, която да преодолява различните 
бариери пред включването на учениците с умствена изостаналост и с 
множество увреждания. Много от тези бариери са свързани със забавянето на 
образователните реформи на политическо ниво. 

Според Д.Цокова /2009/ състоянието на образователната реформа в 
България може да се анализира на фона на световните тенденции за 
интегрирано и включващо образование. Ако изходим от тази гледна точка е 
необходимо да отбележим, че реформата би следвало да отразява и развива 
възможностите за алтернативно обучение на различните ученици със 
специални образователни потребности. 
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Двигателните затруднения, причинени от церебрална парализа или 
мускулна дистрофия, например, може да повлияят на възможността на 
ученика да образува реч. Поведенческите затруднения като аутизъм и 
дефицит на вниманието могат да се отразят на начина, по който децата 
комуникират с останалите. Учениците с интелектуални затруднения пък могат 
да имат множество увреждания, които засягат и двата мисловни процеса. 

Използването на реч от учениците с умерена и дълбока умствена 
изостаналост и множество увреждания може да бъде ограничена и вербалните 
изказвания често се допълват от жестове, изражение на лицето и посочване. 
Тези ученици  в голямата си част не могат да четат и разкодират писмената 
информация. 

В този аспект е от изключително важно значение за учителите и 
родителите да осигурят възможността за електронно обучение като подкрепящ 
елемент от цялостното развитие на детето. 

За целите на настоящето изследване, ние използвахме методи, свързани с 
теоретичния обзор от една страна и работата по конкретни случай - от друга, 
като важна част от приложението в педагогическата практика. 

Виртуалното обучение се основава преди всичко на символите, които 
подкрепят обучението на децата с комуникативни затруднения като цяло. 
Символите са сериозно застъпени във виртуалното обучение. Това не са 
просто снимки или изображения, защото зад всеки символ стои единна 
концепция. 

Подобно на системата PECS, електронното или виртуално обучение на 
децата със специални образователни потребности се опитва чрез водещите 
канали за възприятие на света да се постигне образователно въздействие. 

Случаите, които ще разгледам тук в призмата на виртуалното обучение, са 
на трима ученици с различни специални образователни потребности, 
обучавани в общообразователни училища в Стара Загора, Хасково и Пловдив. 

Случаите подбрахме при извършване на оценка на подкрепящата среда в 
посочените области на страната. 

Д.Е. е 18-годишен ученик, който има церебрална парализа и ограничена 
вербална комуникация. Той използва количка за предвижване в училищната 
сграда. Изпитва лека тревожност, когато използва компютър в учебните си 
дейности, защото има малко опит с тях все още. Използва голям бутон на 
мишката, с което избира отделни софтуерни приложения под инструкции на 
учител. 

От петнадесет години K.С. е с аутизъм и често изпада в невербална 
комуникация. Той може да използва  ентусиазирано компютър за намиране на 
любими филмчета и песни, но отказва да изпълнява учебни задачи, защото 
често показва, че не са му интересни. 
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П.А. е 12-годишна ученичка със синдром на Даун. Използва много добре 
базово компютър, разполага с такъв в домашна среда и се справя добре с 
елементарни задачи и ориентация на работното пространство. 

Използвахме посочените случаи, за да анализираме работата на 
ресурсните и общообразователните учители в посока използване на виртуално 
обучение.  И в трите случаи ресурсните учители бяха идентифицирали 
работата с компютър като важна част в своята дейност с учениците. Подходите 
и средствата обаче се оказаха различни, както и резултатите върху цялостния 
образователен процес. 

Общообразователните учители с изключение на учителите по 
информационни технологии, отказваха използването на електронно обучение, 
като основен аргумент за това поставяха липсата на базово ниво в учениците 
или липсата на достатъчно собствено време. 

Това ни даде основание да потърсим подобен аналог в европейската 
практика, идентифицирахме следните добри педагогически практики, които 
могат да бъдат приложени в тези случаи. 

Във Великобритания в учебните програми по всички научни направления 
има задължителна част за работа във виртуална среда, както и използване на 
обучение по електронна поща и образователни сайтове, интегрирани в 
учебните планове. 

Разработена е цялостна методика за оценка и достъп на учениците с 
интелектуални затруднения до електронно обучение. Разделени са на няколко 
нива на достъп, според които се предлагат различни стратегии за използване 
на електронни ресурси в обучението според нивото на достъп на всяко дете. 

Пълната документация и методология е публикувана във Великобритания 
от Департамента за образование и умения и Агенцията за развитие на 
обучението. (DfES & LSDA, 2005) 

Компютърните програми могат да подкрепят преподаването като 
стимулират познавателното и дори физическо развитие на учениците по 
принцип, а са особено необходимо при наличие на специални образователни 
потребности.  

Много специалисти в областта на специалната педагогика смятат, че най-
острият проблем на децата със специални потребности е утвърждаването им в 
групата, в средата на своите връстници, намирането на своето място и 
отстояването на собствените позиции. (Терзийска, П. 2005) 

Когато децата със специални образователни потребности използват 
ефективно Интернет и електронна поща, например, се наблюдава и покачване 
на нивата на самочувствие и приобщаване в общообразователната класна 
стая. 
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При случаите, които ние наблюдавахе, стигнахме до заключения далеч от 
необходимостта за мотивация на учителите да използват отделни елементи от 
електронното обучение. Българският учител в последните години повиши 
значително своята дигитална компетентност, което част от цялостното му 
глобализационно развитие. Така например Байденко В.И (2005) предлага 
формула за компетентност: 

Комптентност=мобилност на знания+гъвкавост+критичност на мисленето. 
Тази формула се интерпретира от Дора Левтерова (2009), която констатира, че 
мобилността на знания е не просто информация, динамично и бързо 
приложение на овладяната информация в дейността и извличане от опита, но 
и е свързана с уменията да се използват знанията в конкретната ситуация и  
знания за получаване на недостатъчна информация. Това е изключително 
значимо за реалното използване на виртуалното знание и в реалния живот от 
децата с умствена изостаналост и множество увреждания. 

Използването на компютърни технологии в обучението на децата със 
специални образователни потребности може да се свърже и като цяло с 
необходимостта да се използват различни помощни технически средства.  

Помощните технологии играят съществена роля в живота на децата с 
увреждания. Те дават възможност на много от тях да общуват и 
взаимодействат със своите съученици, учители и родители, което по друг 
начин може да се окаже невъзможно.62 

Те могат да улеснят достъпа на децата с увреждане до детската градина и 
на учениците до училището, да преодолеят трудностите, свързани с писането, 
четенето и комуникацията. Като цяло, помощните технологии повишават 
независимостта на децата с увреждания, като им дават възможност, чрез 
различни технически решения, да се развиват, учат и играят заедно с техните 
връстници”. /Янкова, Ж, 2010/ 

Разбира се, използването на компютърни технологии е само част от 
развитието на концепцията за електронно обучение. 

Според нас следва да се пристъпи във всяко училище, без значение 
наличието на деца със специални образователни потребности към въвеждане 
на ЕОС. В тази среда имат място всички ученици, учители и родители в една 
училищна общност. В нея са достъпни различни видове учебни ресурси според 
потребностите на учениците. Електронният достъп гарантира и включването на 
родителите в обучението на своите деца. 

Този наш извод се потвърждава и от доклади за работата на Европейския 
социален фонд /ЕСФ/ и проекта Портландски партньорски проект /2005/, който 
вече е разработил ЕОС, който подкрепя учащите се със сериозни затруднения 
и увреждания за обучение и комуникация. 
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Специфичните цели на този проект могат да бъдат използвани и от 
българските образователни власти  : 

Да се разработи ЕОС и учебно съдържание, за да се помогне на учениците 
да развият умения за използване на ИКТ, като разбиране на причината и 
ефекта, навигация чрез софтуер, както и функции на мишката. 

Да се предостави на учениците по-голяма степен на автономност по 
отношение на достъп до ЕОС и електронна поща; 

Да се осигури достъп за всеки обучаем, независимо от тежестта на 
неговите увреждания и когнитивни умения чрез оптимално достъпни 
инструменти и материали. Много от децата с увреждане в България не 
използват компютър поради липсата на адаптирани клавиатури, мишки, екрани 
и софтуер/. 

Да се обвърже напредъка в работата във ЕОС с живота извън училище и 
бъдещето професионлно развитие на учениците. 

В предвид на анализа по нашите конкретни случаи, посочени по-горе, и в 
резултат на проучването ни можем да предложим следните етапи от развитие 
на ВОС в българските училиша. 

Дизайн и оценка 

ЕОС са вече сравнително широко застъпено в някои университетски 
програми в България и необходимо да се синтезира опита със студентите и да 
се приложи с необходимото адаптиране в системата на средното образование 
и специалните образователни потребности. Дизайнът за деца следва да се 
различава от този за студенти в допълнение на това трябва да кореспондира с 
актуалните интереси на децата и възрастовите групи. Следва да осигурява 
възможност за елементи на социална мрежа и групова работа. 

Достъпност 

Както беше посочено, много често липсата на използване на електронни 
ресурси от децата със специални образователни потребности се дължи на 
невъзможността да ги използват поради недостатъпност. Това изисква 
разработването на методика, която да оценява индивидуалните потребности и 
възможности за адаптиране на компютърните технологии към тях. 
Елементарни решения, като уголемен шрифт на символите по клавиатурата, 
могат да имат определящо значение за деца с намалено зрение например.  
Голяма част от световните производители на такива технологии вече 
предлагат подобни индивидуални адаптации, което в известна степен е 
предпоставено и в развитието на нормативната уредба в тази сфера. В няои 
страни от ЕС например има специални наредби, които задължават търговците 
и производителите да осигуряват адаптация на предлаганите продукти според 
различните потребители. 
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Стайлс (2005) провежда проучване, което цели да анализира трудностите, 
с които се сблъскват учениците със специални образователни потребности в 
използването на ЕОС. 

Стайл стига до извода, че навигацията на ЕОС създава най-сериозни 
проблеми при използване от ученици със специални образователни 
потребности. Въз основа на това, той предлага редица насоки за 
проектирането на достъпна навигация, много от които са базирани на W3C 
насоки на съдържанието на уеб достъпност (W3C-WAI, 2006b). Ето някои от 
тези практични насоки: 

Уверете се, че е лесно за потребителя да контролира действието на екрана 
на ЕОС. Това е частта, която е активна в момента и да се гарантира, че това е 
синхрон с подпомагащ софтуер и аудио поддръжка. 

Да се осигури адаптирана клавиатура или адаптирано решение за 
управление на дейността; 

Употребяваните икони трябва да бъдат придружени от текстова 
информация или алтернативен текст, който може да бъде достъпен чрез 
специализиран софтуер; 

Да се осигури възможност за превод на различни текстове част от ВОС; 

Използваемост 

Използваемостта се отнася до способността на отделните потребители със 
специални образователни потребности да разберат системата, да се движат 
през нея и да имат възможност да постигат задачите, дори и с грешки. 

Според автори като Abowd /2005/ Sharp /2002/ трябва да бъде използваем 
дизайн 

 опростен и интуитивен 

 в съответствие с конвенции и стандарти 

 гъвкава и ефективна 

 ясно в подтик и даване на обратна връзка 

 полезни за потребителя в избягване на грешки, както и подкрепа за 
грешка възстановяване. 

Интересно и напълно целесъобразно е предложението на Барнс и Валтер 
(2000) , което е свързано с консултации за проектиране на  уеб страници за 
хора с обучителни затруднения, които могат да бъдат прилагани в пълна 
степен за ВОС. Те предлагат да се използват големи ясни бутони, които 
включват икони, както и текстови. Те също така предлагат да се използват 
последователни и ясни оформления на страници, избягване на сложни среди, 
прост едноцветен фон е достатъчен. Оигурява се символ в подкрепа на 
обикновения текст, пускането на навигационни контроли да е на едно 
последователно място на екрана. 
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Персонализация 

Персонализацията на софтуера позволява да бъдат диференцирано 
прецизирани изискванията и предпочитанията на потребителя, инициирани от 
потребителя или компютъра.  

Тези персонализации на ЕОС дават възможност на учениците да влияят и 
да управляват своите учебни дейности. (Мартинес, 2002). За учениците със 
специални образователни потребности е важно системата да бъде адаптирана 
към тяхните затруднения и виждания. Желателно е да се даде възможност на 
учениците да направят своя избор при определяне на програмите за обучение. 

Така например входът и изходът на една ЕОС може да бъде различен 
според различните ползватели и специални образователни потребности. 

ВОС например може да дава възможност според затрудненията, някои 
учебни дейности да позволяват съвместна работа между ученик, родител и 
ресурсен учител. 

Мултимедия и Мултимодални техники 

Много доказателства има в полза на използването на мултимедийни и 
мултимодални интерфейси за ученици с увреждане за комуникация и 
обучение. 

Itoh (2002), например, съобщава, че хората с аутизъм имат добри визуални 
умения за обработка на информация и че AAC системи с графични символи са 
били използвани успешно с деца с аутизъм в специални училища. Шлосер, 
Belfiore, Nigam Blischak, и Hetzroni, (1995) са показали, че речта на изходни 
устройства за комуникация, улесняват изучаването на графичен символ, 
докато Burkhart (2002) установява, че многомодалността (например, мишка и 
входен прекъсвач с аудио, текст, и графичен изход) може да в подкрепа на 
децата с аутизъм чрез подобряване на възприемчив за разбиране, когнитивна 
обработка и изразителен език, намаляване на чувството за безсилие и 
подобряване на поведението. 

Развиваща обучителна програма 

Scheib (2005) подчертава важността на съотнасянето на обучителни 
програми за деца с интелектуални затруднения и учебната програма в 
общообразователното училище. Тя подчертава, че "гъвкавото разбиране на 
общообразователната програма и учебен план изисква използването на 
различни възможности от училищните екипи за подкрепа на специалните 
образователни потребности”.  Постепенно учебната програма за училищата, 
както и образованието за възрастни може да започне да се основава около 
една рамка, като: 

 ключ за достъп; 

 пасивни стимули (например, видео секвенции); 
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 причина и следствие, координация; 

 предварително подбрани академичните среди (напр. избор, 
съчетаване, сортиране, умения за живот); 

 академични знания(т.е., аритметични умения и грамотността), 
структурирани и оптимално достъпни инструменти и материали; 

 да се осигурят подходящи материали, за да помагат на обучаващите  
преди влизането. 

Като вземем в предвид всичко казано по-горе, както и работата ни по 
отделните случаи и допитване до ресурсните и общообразователни учители в 
три области на страната /Стара Загора, Хасково и Пловдив/ можем да 
предложим и примерна рамка за оценка на ЕОС според различните 
затруднения на учениците и водещите характеристики на познавателен опит. 
Три са основните канали за възприемане на информация, като според 
специалните потребности на учениците в тези области ние ги диференцирахме 
според доминиращия за съответното състояние на децата. Основните канали 
според които възприема всеки човек са: психични, сензорни и когнитивни. 
Обикновено при всеки човек се наблюдват определени доминиращи канали. 
Според това ние се опитахме да представим според затруднението и водещия 
канал за възприемане на знание за децата със специални образователни 
потребности. Така може да се постигне съобразяване в педагогическата 
практика при изработване на електронни помагала, подходящи за обучение и 
на ученици със специални образователни потребности в условията на 
приобщаващо /включващо/ образование.  

Таблица.1: Канали за възприемане на виртуалната обучителна среда според групи деца със 
специални образователни потребности. 

Състояние Психични Сензорни Когнитивни 

Аутистичен спектър    

Церебрална парализа    

Синдром на Даун    

Интелектуални затруднения    

Обучителни трудности    

Зрителни нарушения    

Слухови нарушения    

Психични смущения    

Повишаването на дигиталната култура се очертава и като необходима 
предпоставка за степен на интеграция в съвременното общество. Това 
превръща електронното обучение в съществен компонент на подкрепящата 
среда за учениците с умствена изостаналост и множество увреждания 
разписва необходимостта от бъдещи педагогически изследвания в тази посока. 
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Abstract: This article provides an overview of the role computer technology can play in 
promoting the education of children with special needs within the regular classroom. For 
example, use of computer technology for word processing, communication, research,and 
multimedia projects can help the students with mental retardation and multiple disabilities 
keep up with their nondisabled peers. Computer technology has also enhanced the 
development of sophisticated devices that can assist the students with more severe 
disabilities in overcoming a wide range of limitations that hinder classroom participation––from 
speech and hearing impairments to blindness and severe physical disabilities. 
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ЕДИН ПОДХОД ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ ПО СТАТИСТИКА 

Казима Двуяк, Веска Нончева 

ОУ”Г.С.Раковски”, ПУ “Паисий Хилендарски” 
kazima_75@abv.bg, wesnon@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Основна цел на публикацията е да представи един подход за съставяне на 

задачи по статистика, в който учениците анализират реални данни от живота и 
симулирани данни от изучаван материал по други учебни дисциплини. 

Ключови думи: обучение, статистика, данни, задача, дейността съставяне на 

задачи по статистика. 

1. Въведение 

В съвременната епоха на бърз технологичен прогрес от първостепенно 
значение за обществото е решаването на редица научни проблеми, които имат 
важни нравствени, политически и икономически измерения. Такива са 
например замърсяването на околната среда и свързаните с това промени на 
климата, търсенето на нови енергийни източници, борбата срещу 
наркоманията и тютюнопушенето, създаването на генетично модифицирани 
хранителни продукти, здравословното хранене, и много други. 

Динамичните социални промени и особено ускореното технологично 
развитие ежедневно поставят всеки човек пред изпитанието да се справи с 
множество задачи, непознати за неговите предшественици от предишните 
поколения. Това означава, че новото поколение трябва да усвои умения и 
сръчности от нов тип, да бъде адаптивно и гъвкаво в условията на 
непрекъснато променящата се действителност, да бъде подготвено не само за 
една, а за много професионални дейности. 

Раждат се нови идеи [15], но най-вече се възраждат и доразвиват в 
съзвучие с новите условия методически подходи като конструктивисткият с 
неговите проявления: изследователски и проблемен подход, учене чрез 
правене и пр.[18] 

Така на състоялата се преди повече от десет години 46 сесия на 
Международната конференция по образование /5-8 септември 2001 г./ 
организирана от Международното бюро по образование в Женева [13], един от 
участниците в дискусията, Андре Жордан, обобщава: “Преподадените в 
училището знания се забравят за няколко седмици. Това е само видимият 
симптом на едно дълбоко заболяване, което се корени в досегашните 
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програми за обучение. Обучението по научните дисциплини вече не е пригодно 
за обществото, за което би трябвало да подготвя граждани.” 

Ключовите понятия около които се гради съвременното образование, са: 
грамотност – езикова, математическа, природонаучна; компетентности; 
активно и интерактивно обучение, обучение през целия живот.[13] 

Математическата грамотност е способността на ученика да формулира, 
използва и тълкува математическо познание в многообразие от ситуации. Тя 
включва математическо мислене и използване на математически концепции, 
процедури, факти и средства за описване, обясняване и изказване на хипотези 
за процеси и явления. Позволява на ученика да осмисли ролята на 
математиката в съвременния свят, да формулира аргументирани твърдения и 
да използва математическо познание по начин, който отговаря на 
потребностите на съвременния конструктивен и активен гражданин.[14] 

Проблемът за тревожното намаление на грамотността на населението 
буди тревога. Ключовите компетентности, всъщност необходимостта от 
изграждане на умения в различните области на образованието, вече са 
намерили място в нормативната база и учебна документация. 

В проектите на новите учебни програми още от пети клас са включени 
въпроси от стохастиката. Според нас статистическото мислене е важно за 
съвременния гражданин за да му осигури възможност да упражни правото си 
на избор. Едно от средствата за това е именно статистиката, разбирана като 
наука за извличане на знания от данни и се основава на непрекъснатото и 
разширяващото се ядро от математически знания, в най-тясна връзка с тези от 
областта на вероятностите, а напоследък все повече и с тези от компютърните 
науки. 

За да бъдат правилно използвани данните, с цел извличане на 
информация и знания, те трябва да се анализират и на база на ясна числена 
/количествена/ аргументация човек би могъл да обясни конкретни действия и 
мерки и да прави прогнози за бъдещото развитие.[1] 

Освен това статистиката е необходим, а често и незаменим инструмент в 
приложенията. Значителен брой специалисти – инженери, икономисти, 
биолози, медици, химици, педагози, социолози и др. използват систематически 
в своята дейност  статистически методи. От тук произлиза необходимостта не 
само да се развива самата теория, но също така с нейните основни идеи и 
резултати да бъдат запознати повече хора с оглед правилното използване на 
тези резултати в практиката.   

2. Необходимост от изучаване на статистика в училище    

Защо в училище трябва да се изучават и елементи от статистиката?  
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Първо, чрез обучението по статистика биха се постигнали онези цели, 
които се поставят в математиката въобще, а именно: създаване у учениците на 
навици за ясно логическо мислене и за изразяване на това мислене, писмено и 
устно, чрез строго определени понятия. Има обаче важни и специфични цели, 
които могат да се постигнат само чрез въвеждане на елементи от 
статистиката. Имаме в предвид следното: да се запознаят децата с основни 
идеи от математическата статистика; да умеят да работят с емпирични данни и 
да правят съответните изводи; с подходящи примери да разберат как се 
построяват модели на ситуации от реалния живот и как тези модели могат да 
се използват по-нататък при прогнозиране на процесите.  

Да отбележим още следният важен аспект. Тъй като познаването на 
елементи от статистиката дава възможност за правилен и реален поглед върху 
света, в който живеем, товa в крайна сметка се отразява благоприятно при 
формиране на характера на младия човек. Ясно е също, че навременното 
обучение по статистика има за всеки човек общокултурно значение от гледна 
точка на пълнотата на неговите знания и оформянето на правилен мироглед. 
По такъв начин статистиката не само помага при опознаване на заобикалящия 
ни свят, т.е. дава възможност да се узнае нещо ново за света чрез опита, но 
нейните идеи и постановки са съществени за нас да си създадем правилна 
научнообоснована картина на този свят.  

Познанията по статистика биха били от полза и за онези ученици, които 
след завършване на училище се включват пряко в материалното производство 
или в различни сфери на обслужването. Във връзка с това, пък и изобщо да 
подчертаем специално, че и у нас статистиката придобива особена актуалност 
предвид ефективността от прилагане на т.н. статистически методи за контрол 
на качеството на масовата промишлена продукция.[19] 

3. Предметът статистика в училище 

В същото време, обаче, нека погледнем към статистиката: защо е трудно 
да се научи. Учениците обикновено изучават статистика по необходимост, 
защото е включена в часовете по математика. Статистиката е смес от 
количествени и комуникационни умения. Статистическата терминология е 
едновременно неясна и специфична. Не е ясно кои са правилните и грешни 
отговори. Трудно е да се получат ресурси, с реални данни в смислени 
контексти. Една от основните процедури, проверка на хипотези не е 
достатъчно интуитивна за учениците. 

Статистиката е включена към учебните програми по математика за средния 
курс на обучение през последните няколко години, т.е. е сравнително 
скорошно, педагогическите материали са малко, макар че през последните 
години те се увеличават. Технологията винаги напредва и изисква 
актуализиране на материалите и подходите на преподаване. 
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От друга страна, статистиката е фантастична за преподаване, тя е 
непосредствено приложима към живота. Изучаването на статистика позволява 
в клас обсъждания и дебати. Проучването на данни за дадено явление или 
процес, дава възможност да се промени начина, по който хората гледат на 
света.[16] 

4. Дейността съставяне на задачи по статистика и творчеството 

Известно е, че в обучението по математика основна дейност е решаването 
на задачи. Редица автори обосновават в своите изследвания и тезата, че 
съставянето на задачи има важно значение за усъвършенстване на уменията 
на учениците за решаване на задачи. 

Докато решаването на задача, най-общо казано, е „комбиниране на 
условия, произтичащи от структурните елементи на задачата, свързване на 
тези условия в дедуктивна система и получаване на търсения резултат, т.е. 
конструиране на решение”, то при съставяне на задача, макар че се 
реализират аналогични етапи, има „възможност за свободно избиране на 
структурните елементи и пътищата за тяхното съчетаване. Следователно 
съставянетона задачи може да се разглежда като подходяща дейност в 
обучението за решаване на задачи” [15]. 

От проучването на разнообразната тематика на цитираните публикации 
може да се направи извод, че конструирането на задачи може да се разглежда 
като подходяща дейност в обучението за решаване на математически задачи. 
„Учениците, които имат опит в създаване и решаване на собствени задачи, 
свързани с определена ситуация, се справят значително по-добре с 
математически тестове и критериални задачи, отколкото другите ученици, 
които само решават готови задачи от учебниците” [6, 12].[8] 

Заслужава да се отбележи още, че чрез откриване на нови задачи се 
осъществява в по-голяма степен творческата математическа активност от 
страна на учениците. 

Ще отбележим, че Я.Н.Пономарьов [10] разглежда емоционалните 
компоненти на творческото мислене по следния начин: 

“Творчеството е висша форма на човешката дейност, свързана с 
откривателство, с раждане на нещо ново, доколкото то е антипод на шаблона, 
на стереотипната дейност и не повтаря известното по-рано”. То е “оригинално 
изпълнение на вече откритото. Творчеството се проявява и там, където има 
развитие от нисшето към висшето.”[7] 

Като висша форма на човешката дейност то изисква и е свързано с 
предварителна дълга подготовка, ерудиция, самостоятелност и 
самоорганизация, високо интелектуално напрежение, оргинално мислене, 
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въображение, мотиви, интереси, възприятия, “нестихваща любознателност”, 
емоции, волеви действия и т.н. 

Нашият учен Г.Пирьов [11], изяснявайки същността на творческата дейност 
като създаване на нещо ново, оригинално, посочва, че тя поражда у твореца 
чувство за радост, на удоволетворение от постигнатото.[12] 

Учителят трябва да научи учениците не само да решават задачи, а да ги 
научи и да творят. Ученикът трябва да се включва в извършването на различни 
дейности, като те са важен източник за възникване на разнообразни чувства. 
Чувствата са толкова по-пълни, по-богати и по-разнообразни, колкото по-
сложна и по-богата по съдържание е неговата дейност и колкото той по-
активно участва в нея. 

Един от първите автори на идеята учещите да съставят задачи е Д. Пойа, 
който в [9] посочва, че „математическият опит на ученика не бива да се счита 
пълен, ако той никога не е имал възможност да реши задача, измислена от 
самия него”. 

5. Нашите цели 

Нашата основна цел  е да представим един подход за съставяне на 
задачи по статистика, в който учениците анализират реални данни от живота и 
симулирани данни от изучаван материал по други учебни дисциплини. 

Идеи за задачи по статистика могат да се получат от книги, вестници или 
разни справочници. Обаче на учениците прави неотразимо впечатление това, 
че те могат да правят изводи като използват данни от опити, които те самите 
са подготвили и проверили. 

Изобщо при работа с експериментални данни има възможност да се 
разгледат примери от най-различни области: медицина, икономика, спорт и т. 
н. При анализа на тези данни и изработване на обосновани изводи могат да се 
постигнат следните две цели: 

1) да се затвърдят и разширят познанията на учениците по статистика 
и математика въобще. 

2) да се демонстрира възможността за математическо описание 
(моделиране) на сложни явления от заобикалящия ни свят. 

6. Примерни задачи: 

Зад. 1: Бамбукът е едно от най-удивителните растения на Земята. 
Родината му е Източна и Южна Азия, като са известни повече от 80 вида. Това 
е особено бързорастящо растение – до 75 cm в денонощие. Служи като 
строителен материал заради здравината си и като материал за различни 
съдове и сувенири. Дървосекачи измерили дължините на няколко бамбукови 
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стебла и получили следните резултати в метри: 33,8; 34,9; 32,4; 31,7; 33,2; 35; 
34,6; 33,3; 34,2; 32,5; 33,5; 34,7; 32,8; 33,4; 34,5; 32,3; 32,1; 32,8; 34,1; 34,4. 

Да се пресметнат средното, модата и медианата на данните. Коя от тези 
числови характеристики е оценка на средната дължина на бамбуковите 
стебла? 

Да се пресметнат числовите характеристики, които характеризират 
разпръснатостта на данните: дисперсията и стандартното отклонение. 

Да се начертаят емпирична функция на разпределение и полигона. Да се 
направят изводи. 

(Задачата е съставена по материал от учебника География и икономика за 
7 клас, Издателство “Булвест – 2000”, София, 2008, стр.41) 

Зад. 2: След приключване на Великденската ваканция, класният 
ръководител на 6 клас, в часа на класа задал на учениците въпроса “Къде 
прекарах почивните дни?”. Отговорите са дадени в таблица, където са 
използвани следните означения:           

1. У дома;             2. На гости;             3. На почивка. 

 

Отговори на въпроса “Къде прекарах почивните дни?” 

1, 2, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 

 

Намерете извадковата медиана. Интерпретирайте резултата. 

 

Зад. 3: На остров Суматра расте най-голямото и най-високото цвете – 
Рафлезия арнолди. Подобно на останалите видове от рода, рафлезия  
арнолди също е паразитно и хищно растение. Тя няма развита коренова 
система и стъбло. Освен това рафлезията е и хищник. Излъчва особена 
миризма, която е неприятна за големите бозайници, но привлича насекомите. 
Те попадат в отвора по средата на цвета и биват смилани от соковете на 
растението. Цветът обикновено е ярко или тъмночервен с множество светли 
петна. Уникален факт е, че рафлезия арнолди живее едва 7 — 10 дни. 
Заинтригувани туристи измерват диаметрите на няколко растения в метри: 
0,89; 0,92; 1,20; 0,85; 1,09; 1,1; 1,25; 0,98; 0,92; 0,96; 0,87; 1,23; 1,4; 1,34; 1,1; 
0,86; 0,93. Намерете точковата оценка на средния диаметър и на стандартното 
отклонение на популацията на тези цветя. 

(География и икономика за 7 клас, Издателство “Булвест – 2000”, София, 
2008, стр.43) 

Зад. 4: Най-малките организми на Земята са микоплазмите. Единствените 
бактерии без клетъчна стена. Група микробиолози изследват размерите на 
микоплазми и получават следните резултати в mm: 0,0001; 0,00024; 0,00013; 
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0,00025; 0,00011; 0,00022; 0,000225; 0,00012; 0,00013; 0,00023; 0,000216; 
0,000234; 0,000137; 0,00024; 0,00023. 

а) намерете средното на извадката; 

б) намерете извадковата дисперсия. 

(Биология и здравно образование за 7 клас, Издателство “Булвест – 2000”, 
София, 2008, стр.14) 

Зад. 5: При опитно определяне на ускорението на топче, което се търкаля 
по наклонен улей, учениците от осми клас използват улей с дължина s=1,5 m и 
наклон 10 cm. Измерено е времето за което топчето изминава пътя s, като то 
се търкаля без начална скорост. При направените измервания са получени 
следните данни:  

2,4; 2,8; 2,6; 2,6; 2,7; 2,4; 2,3; 2,4; 2,8; 2,8; 2,6; 2,5; 2,1; 2,8; 2,6 

Известно е, че разпределението на популацията е нормално. Да се намери 
доверителен интервал за точността на измерването на секундомерите с 
доверителна вероятност 0,99. 

(Физика и астрономия за 8 клас Издателство “Булвест – 2000”, София, 
2008, стр.95) 

 

Зад. 6: Женската шишарка на смърч се състои от ос и спирално подредени 
люспи. Върху всяка люспа на шишарката има семепъпки. Група ученици са 
измерили дължините на няколко смърчови женски шишарки в cm:10,5; 12,5; 
9,4; 11,6; 10,6; 12,5; 13,5; 11,5; 14,3; 12,9; 12,2; 13,5; 14,7; 14,1; 15; 12,6; 11; 
12,3; 12,5; 11,5; 13,5; 12; 14; 15,3; 16; 11,3; 12,1; 13,5; 11,2; 10,3. 

а) намерете минималната, максималната и средната стойност, първия, 
втория и третия квартил. Интерпретирайте резултатите. 

б) Представете данните графично. 

(Биология и здравно образование за 7 клас, Издателство “Булвест – 2000”, 
София, 2008, стр.32) 

Зад. 7: Мидата Тридакна е гигантът сред мекотелите животни.  
Обитава бистрите води на кораловите рифове в Тихия и Индийския океан. 
Среща се обикновено в плитките крайбрежни води, като лежи свободно върху 
връхната част на черупката. Тя е едно от най-дълголетните безгръбначни 
животни и живее над 100 години. Група изследователи измерили масите на 20 
миди и получили следните резултати в килограми: 283; 256; 333; 269; 480; 326; 
422; 398; 288; 367; 278; 427; 367; 333; 351; 421; 354; 407; 354; 428. Да се 
пресметне средното, стандартното отклонение, модата и медианата. Да се 
направят изводи. (Биология и здравно образование за 7 клас, Издателство 
“Булвест– 2000”, София, 2008, стр.107) 
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7. Очаквани резултати: 

1. Развитие на статистическото мислене у децата. 

2. Интерес към науката математика и към науката статистика. 

3. Позитивно отношение към използването на реални данни и моделиране на 
реални явления. 

4. Готовност за приемане или отхвърляне на твърдения на околните на 
базата на логически доказателства. 

Заключение: 

За мотивиране на учещите да осъществяват комплексни дейности, 
включващи решаване, съставяне и изследване на задачи, трябва 
непрекъснато да се изтъква голямото значение от придобиването от тях на 
опит в създаване и решаване на собствени задачи за да се справят по-добре 
със задачите по статистика в училище. От наизустяване на научни факти да се 
премине към осъзнатото приложение на науката статистика. 
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ONE APPROACH TO DRAWING TASKS STATISTICS 

Kazima Dvuyak, Veska Noncheva 

Abstract: The goal of this paper is to present an approach to making exercises in Statistics in 
which the students analyze real life data as well as simulated data obtained from other school 
subjects. 
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МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ, МУЗИКАЛНА ГРАМОТНОСТ 
И ПРЕНОСЪТ ИМ В ИЗУЧАВАНЕ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО 

Мария Асенова Караиванова 

Академия за музикално танцово и изобразително изкуство, Пловдив 
mariakaraivanova@abv.bg 

Резюме: Предмет на разработката са музикалната грамотност като една от 
образователните потребности на съвременния човек и математическото 
моделиране като средство за нейното придобиване. 

С елементарни математически средства са изведени основните категории: тонова 
височина, музикален интервал, консонантност, музикален строй, ладова интервална 
структура. Математическите зависимости в музиката са представени като 
свързващо звено с изобразителното изкуство при изучаване на линейни орнаменти и 
овали. 

Ключови думи: правилна дроб, оператор за умножение, математическо моделиране, 
музикален строй, ладова структура, линеен орнамент, овал. 

Въведение.  

Както е известно древните гърци изучават съзвучието между музикалните 
тонове, стремейки се да изведат законите на всемирната хармония. В такъв 
план Питагор (VI в.пр.н.е.) изследва всевъзможни съчетания от двойки тонове. 
За целта той измерва две дължини – на цяла струна L (основен тон) и на 
избрана нейна част (производен тон), определя отношението на получените 
числа и го съпоставя на усещането за съзвучие. Питагор установява 
еднозначно-обратимото съответствие: „тонова височина – дължина на 
отсечка (струна)“. Въз основа на това съответствие той изгражда три типа 
модели в музиката: сетивен, съответстващ на усещанията за комбинациите от 
тонове; физически, постиган с размерите на звучащите дължини от струна и 
математически, който задава с числови отношения естетически категории и 
зависимости. На еквивалентността между трите модела се опира развитието 
на теоретичната мисъл в областта на музиката. 

Мелодията като последователно прозвучаващи тонови височини се явява 
основно изразно средство и играе първостепенна роля в музиката. Но не всяка 
последователност от тонове е мелодия. Мелодичната линия се получава, при 
определени съотношения на тоновите височини и организацията им във 
времето. Основните градивни елементи в мелодията (височинни скокове, 
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движения) се моделират с музикални интервали, които могат да се изучават с 
математически средства. 

1. Основни математически модели в музиката. 

Музикален интервал се образува от звученето на два тона. При 
последователно прозвучаване на тоновете интервалът е мелодичен, а при 
едновременно звучене – хармоничен. Съзвучността на тоновете в двата 
случая не се променя, но с последователността, в която прозвучават, може да 
се постигне различно усещане за движение. В тази връзка, ако първо прозвучи 
по-ниският от два тона, образуваният мелодичен интервал се определя като 
възходящ и обратно. Интервалът е низходящ, ако започва с по-високия си тон. 

Музикален интервал може да се моделира с дължините Lm и Ln на звучащи 
части от струна, които възпроизвеждат съответните два тона. Наредената 
двойка числа (Lm; Ln) определя интервала като възходящ или низходящ, а 
отношението Ln/Lm, задава неговата съзвучност (Караиванова 2009: 105,106). В 
музикалната практика интервалите се изучават във възходящия си вариант. 

Дължините Lm и Ln (Ln  Lm), определят еднозначно интервала (фиг. 1).  

 ( Lm  ; Ln ) =   Ln / Lm  

Фиг. 1. Математически модел на музикален интервал. 

Отношението Ln/Lm се нарича акустична стойност и е основна 
характеристика на интервала. Акустичната стойност е безмерна величина, 
която дава възможност за сравнение на интервалите и за класифициране на 
тяхната съзвучност. 

От два интервала по-голям (по-широк) е този, който има по-малка 
акустична стойност (Быстрый 2001:256). 

Два интервала с равни акустични стойности са тъждествени, т. е. имат 
една и съща съзвучност, независимо от тоновете, които ги образуват. 
Исторически утвърдените представи за консонантност се моделират с 

отношения от типа 
1n

n
. Най-високата степен на съзвучност между тоновете 

се постига при n=1. С увеличаване на числото n, акустичната стойност расте, а 
разликата между двете тонови височини и степента на тяхната съзвучност 
намаляват. 

При въвеждане на тоновите височини числовите отношения се използват в 
две качества: 

 оператори за умножение, с които се отделят части от дължината на 
струна и с тях се въвеждат нови тонови височини;  
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 акустични стойности, определящи по степен на консонантност 
образуваните с тоновете интервали (Караиванова 2013: №3 57) . 

Двете функции на числовите отношения се сливат при решаване на 
основната задача в музиката – построяване на конкретен музикален интервал 
от даден тон. 

2. Орфеев строй. 

В духа на питагорейската традиция набор от тонови височини – строй, се 
въвежда с най-съзвучните интервали. 

Според преданието най-благозвучни помежду си са четирите тона, с които 
е била настроена митичната орфеева лира. В резултат на многобройни опити 
Питагор утвърждава, че изключителният (божествен) орфеев строй се 
получават от цялата дължина L (основен тон) на струна и нейните части: 1/2L; 
2/3L; 3/4L (производни тонове). 

Приложени към конкретна дължина L на струна, операторите за 

умножение:  = 1/2,  = 2/3 и  = 3/4 определят върху нея позициите на 
производните тонове. Наредени по височина заедно с основния тон, те са 
известни днес като тоника (Т = L), субдоминанта (S = 3/4L), доминанта (D = 
2/3L) и тоника през октава (ТI = 1/2L) (фиг. 2). 

 
Фиг. 2.  Модел на орфеев строй  върху струна. 

Тоновият състав на орфеевия строй зависи от основната тонова 
височина, издавана от L, която може да бъде различна при една и съща 
дължина. Например всяка от четирите цигулкови струни е с дължина 36 сm, но 
издава различен основен тон. Цигулковият строй включва от малка октава тона 
g (сол), от първа - тоновете d1 (ре1) и a1 (ла1) и от втора – тона e2 (ми2). 

 

 
 

Фиг. 3. Орфеев строй върху цигулкова струна. 
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Върху всяка струните на цигулката операторите  = 1/2,  = 2/3 и  = 3/4 
определя части с дължини съответно 18 cm, 24 cm, 27 cm (фиг. 3). Но тонове, 
които издават равни части на различните струни, не съвпадат. Наредени по 
височина върху отделните струни, тоновете на орфеевия строй са съответно: 

 

g:  g  (сол); c1 (до1); d1 (ре1); g1(сол1); 

d1: d1(ре1) ; g1 (сол1); a1 (ла1);d2 (ре2); 

a1: a1(ла1) ; d2 (ре2); e2 (ми2); a2 (ла2); 

e2: e2 (ми2); a2 (ла2); h2 (си2); e3 (ми3). 

Въпреки различния си тонов състав възпроизведеният в четири варианта 
орфеев строй поражда едно и също усещане и то има обективна основа. 

Всички интервали, които образуват помежду си орфеевите тонове, се 

определят с акустични стойности от типа 
1n

n  (  n = 1, 2, 3 и 8): 

1/2 = ( T; TI ) = (L ; 1/2 L);  

2/3 = ( T; D ) = ( S; TI ) = (L; 2/3L) = (3/4L; 1/2L ); 

3/4 = ( T; S ) = ( D; TI ) = (L ; 3/4 L) = (2/3L; 1/2L );  

8/9 = ( S; D ) = (3/4L; 2/3L). 
 

В продължение на столетия древните гърци използват числовите 
отношения, зададени с орфеевия строй, за да го обогатяват с допълнителни 
тонове, гарантирайки съзвучността им. Така се създава музикалната гама като 
последователност от осем тона, избрани по определени показатели 
(Караиванова 2009: 104). 

Гамата и съзвучността на заложените в нея интервали между тоновете  са 
в основа на пълноценната музикална грамотност. Математическата същност 
на интонационните зависимости в музиката прави възможно да се съчетава 
придобиването на такава грамотност с овладяването на стандартни учебни 
математически задачи. 

3. Осемстепенна диатонична гама. 

Тоновете в гамата са наредени по височина и поредните им номера се 
назовават степени. Когато сред тоновите височини на осемте степени няма 
повишени (с диез) или понижени (с бемол) тоновата редица определя 
осемстепенна диатонична гама. 

За изучаване на диатоничната гама са подходящи числовите отношения, с 
които се задават тоновете от натуралния музикален строй (Быстрый 2001:260). 
В качеството си на оператори за умножение тези отношения въвеждат 
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осемстепенната диатонична гама като последователност от тонови височини 
и съответстващите им степени (фиг. 4). 

 

 
 

Фиг. 4. Натурална диатонична гама, зададена с числови отношения. 
 

Прието е видовете интервали в гамата и техните акустични стойности да 
се въвеждат посредством наредените двойки, образувани от първа и някоя от 
останалите степени: секунда – (I;II) = 8/9; терца – (I;III) = 4/5; кварта – (I;IV) = 
3/4; квинта – (I;V) = 2/3; секста – (I;VI) = 3/5; септима – (I;VII) = 8/15; октава – 
(I;VIII) = 1/2. По акустичната си стойност всеки от тези интервали може да се 
построи от произволен тон. 

Числовите отношения, пораждащи тоновете, дават възможност да се 
определят с акустични стойности всички секунди в гамата, т. е. интервалите, 
образувани между съседни степени (фиг. 5). 

 

 
Фиг. 5. Интервали между съседни диатонични степени. 

 

Става ясно, че секундите имат две проявления: голяма (Г=8/99/10) и 
малка (М=15/16). Установеното редуване на големи и малки секунди определя 
линейна структура, известна като мажорна и може да се представи 
схематично (фиг. 6). Мажорната структура е същностна характеристика на 
въведената диатонична гама. Всяка промяна в структурата изменя слуховото 
усещане за тоновата последователност. (Караиванова 2009: 101-109).   

 
Фиг.6. Мажорна интервална структура. 
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4. Редица на диатоничните тонове. 

Конструкцията на диатоничната гама се разпростира в честотния обхват на 
човешкия слух с октавови ходове, т. е. последователно построяване на 
интервал октава. Това означава, че с последователно действие на 
операторите:  =1/2 (възходяща октава) или  -1=2 (низходяща октава) 

върху всеки отделен тон на гамата (фиг.7), тя се пренася в две посоки като 
съвкупност от тонове  и като мажорна интервалова структура.  

 
Фиг. 7. Последователни октавови ходове от тон L. 

 

Пренесените тонове се въвеждат с нови числови отношения, като запазват 
изходните тонови названия и образуват диатонична тонова редица. (фиг. 8). 

 
Фиг. 8. Тонови названия на диатоничните степени. 

 

Честотният еталон за височина 440 Hz (ла от първа октава) фиксира 
звученето на елементите от цялата редица и установява базовото 
съответствие между съвременните тонови названия и диатоничните степени. В 
получената тонова редица се образува верига от мажорни гами, които 
започват от тона „с“ (до) и са подчинени на условията: 

 Последният тон (VIII ст.) на едната е първи (Iст.) за следващата;  

 На степени с един и същи пореден номер съответстват едноименни 
тонове, разположени през седем позиции. 

С промяна в позицията на първата степен се образува отново верига от 
гами, но в нея големи и малки секунди се редуват по друг начин. Възможните 
различни позиции на първата степен определят с линейни структури от 
секунди седем вериги от гами, чието звучене възпроизвежда така наречените 
стари ладове (фиг. 9). 

 
Фиг. 9. Диатонични структури на старите ладове. 
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В развитието на европейската музика се утвърждават две от тези структури 
– мажорна (I ст. = тон „с“) и минорна (I ст.= тон „а“) (Фиг. 10).  

 
Фиг. 10. Интервални структури (мажорна и минорна) в тоновата редица. 

 

Приложеният моделен подход установява количествени и наредбени 
закономерности в диатоничната тонова редица, които дават възможност да се 
въведат числови функции и с тях да се изучават основни категории в музиката 
– интервали, ладови структури, функции на диатоничните степени, квинтово-
квартов кръг на тоналностите ... (Караиванова 2013 а: 95-104; 2013 б: 57). 

5. Значение на симбиозата математика – музика. 

Достъпността на математическите средства за моделиране на 
закономерностите в музиката дава възможност за придобиване на пълноценна 
музикална грамотност независимо от качествата на слуха и за пренос на 
придобитите знания и умения в други познавателни области. 

Един пример в това отношение е интеграцията между музика и 
изобразителни изкуства, постигната с вграждане на интегрирани модули в 
задължителната програма по математика на специализирано училище за 
художници (СХУИИ „Ц. Лавренов“, гр. Пловдив). 

Въпреки „хладното“ си отношение към математиката, бъдещите художници 
не пестят сили, за да изучат абстрактни математически модели, с които да 
опознаят основополагащи закономерности в изобразителното изкуство или в 
музиката. Така музикалната грамотност се вплита по естествен начин в общата 
и професионалната подготовка на художника. 

Още в седми клас учениците овладяват уравнения от типа: 

 

F (x;y) =  
Zn

bnTxaynTxFyx R


 ;0);(/);(
2

 . 

С усложняване на изучавания по програма математически апарат тези 
уравнения стават средство (Быстрый 2001:289-293) за решаване на 
изследователски и художествено-творчески задачи в специализираната 
подготовка. 

В такъв план се реализира интегративно изучаване в различни аспекти 
(исторически, теологичен, технологичен) на линейни орнаменти. За целта 
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изображенията от археологически находки се разглеждат в контекста на 
съответната историческата епоха. Пресъздаването на историческа рисунка 
(фиг. 11, а) се съчетава с изучаване на съответните културни пластове, които 
свързват характерните за времето ритуали с присъствието на линеен 
орнамент. Изследването на неговия образ се основава на математическо 
моделиране. Учениците съставят уравнение (фиг. 11, б), по него чертаят 
графика (фиг. 11, в) и рисуват линейния орнамент (фиг. 11, г), като моделират 
цветовите решения с функцията дробна част на число. 

 

 
             а)                                                                           б) 

 

                                               

 

               в)                                                           г) 

 

Фиг. 11. Етапи в интегративното изучаване на линеен орнамент. 

 

В процеса на моделирането се разкриват непознати характеристики на 
орнаментите – числовите отношения в конструкцията им определят конкретни 
музикални интервали от натуралния строй. Преднамерено или не, включването 
на определени музикални интервали в древната ритуална образност буди 
стремеж към познание и задава модел за визуализация на съзвучността между 
тоновете посредством математически зависимости. 

Подобна идея обогатява изразните средства на бъдещите художници и 
провокира фантазията им. Като използват „музикални“ отношения с различна 
степен на консонантност, те композират свои линейни орнаменти (фиг. 12) и ги 
моделират с изучаваните математически функции: у = ах+в (фиг.12, а); у = ах2  
(фиг.12,б);   у = sin(x) (фиг.12, в). 
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а)    ;               ;    
 

б)         ;         ;        
 

в)   ;                    . 
 

Фиг. 12. Линейни орнаменти на математическа основа, с вложени в нея музикални 
интервали. 

Прилагано систематично, математическото моделиране на исторически 
образци показва, че акустичните стойности на октава, квинта, кварта, секунда... 
преобладават в ритуалните орнаменти на Месопотамия, Древен Египет, 
Древна Гърция. Но те са застъпени и в българската възрожденска архитектура. 

Според възрожденския строителен канон релацията „перпендикулярност“ 
се конструира с „египетски триъгълник “ (рис. 13, а), т. е. триъгълник, чиито 
страни образуват натуралните интервали: кварта (АС/СВ = 3/4), терца (СВ/АВ = 
4/5) и секста (АС/АВ = 3/5). 

              
а) Египетски триъгълник;  б) Овална форма, моделирана 

 в квинтово отношение 

Фиг. 13. „ Музикални“ отношения в геометрични форми.  
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Но акустични стойности от натуралния музикален строй се откриват и в 
различните архитектурни елементи, определящи облика на сградите. Сред 
многобройните примери за „музикалност“ на естетическото решение е 
резбованият овал върху тавана на централното помещение в етнографския 
музей – Пловдив. Избраната от възрожденския майстор форма на овала, 
съответства на „квинтово“ отношение между двете оси: В1В2 / А1А2 = 2/3 (рис. 
13, б). 

;          ; 

;                      . 

Фиг. 14. Художествени композиции от овали, моделирани с „музикални“ отношения. 

С промяна в „съзвучността“ на осите се изменя формата на овала. 
Изразните възможности на тези връзки интригуват бъдещите художници и ги 
подтиква към естетически търсения. Учениците подбират подходящо „звучащи“ 
овали, с тях моделират художествени композиции (фиг. 14). 

Представеното тук взаимно проникване на знания и умения в областите 
математика, музика и изобразително изкуство е елемент от по-широка 
интеграция, която включва и други учебни предмети (история, литература, 
технология на живописта...). Осъществяването на такава интеграция се 
отразява благотворно върху развитието на учениците. Мотивацията им за 
учебни дейности в интегрираните области, добива устойчивост, кръгът от 
интересите им се разширява, а постигнатите резултати надхвърлят нивата, 
заложени в учебните програми като образователни стандарти. 

Математическият заряд на високоорганизираната музикална материя е в 
състояние да генерира нейни проекции във всяка познавателна област, 
боравеща с измерване на величини. Интегративен подход с подобни проекции 
дава възможност да се разпространи музикалната грамотност в обществото и  
да се повиши нивото на общата музикална култура.  
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MATHEMATICAL MODELING, MUSIC LITERACY AND THEIR 
TRANSMISSION IN FINE ARTS EDUCATION 

Maria Assenova Karaivanova  

 

Abstract: The work is dedicated to music literacy as one of the educational needs of the 
modern man as well as mathematical modeling as a mean of music literacy procurement. 
With simple mathematical tools it displays basic categories in music - tone height, musical 
interval, consonant tones and intervals, music tune, modal interval structure. Mathematical 
relations in music are presented as a key link to fine arts in studying of linear ornaments and 
ovals.  

Keywords: proper fraction, multiplication operator, mathematical modeling, musical tune, 
modal structure, linear ornament, oval. 
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КОМПЮТЪРНА МАТЕМАТИКА С MUPAD ЗА УЧЕНИЦИ   

Стефка Караколева 
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7017, Русе, ул.Студентска 8 

Катедра Приложна математика и статистика 
skarakoleva@uni-ruse.bg, skarakoleva@gmail.com 

Резюме: Статията представя проучване на възможностите на системата за 
компютърни изчисления и визуализация MuPAD, част от пакета за символни 
пресмятания Symbolic Math Toolbox на програмната система MATLAB, при 
обучението по математика от 6. до 9. клас. Представени са моделни задачи, които 
са подходящи за символни компютърни изчисления. Представената методика за 
компютърно съпровождано обучение по математика е подходяща за извънкласна 
работа с ученици, които имат интерес към компютърните технологии и 
системите за математически изчисления, както и за организиране на състезания и 
олимпиади по Компютърна математика за ученици. 

Ключови думи: MATLAB, MuPAD, education, Mathematics, Computer Algebra Systems 

1. Въведение 

В условията на развито информационно общество и масово използване на 
компютърни и мобилни технологии се поставят и нови съвременни изисквания 
към обучението по математика. Широкото използване на компютърната 
техника във всички области на науката и практиката налага въвеждане на 
компютърни системи за математически изчисления и визуализация  при 
обучението на учениците по математика.  

На всички нива в системата на образованието днес се поставя с все по-
голяма настойчивост въпроса: „Как да повишим интереса на учениците към 
математиката?“  

Съвременното поколение има нужда от интересно и нагледно обучение, в 
което да има елементи на експеримент и игра. Традиционното решаване на 
уравнения и неравенства, заучаване на сухи формули, преобразуване на 
сложни изрази и доказване на тъждества, не може да заинтригува 
съвременните ученици и да предизвика интерес и внимание. За нуждите на 
обучението по математика е нужна такава компютърна система за изчисления, 
която да е лесна за усвояване, с удобен интерфейс и богата help-система. 
Използването на такава система в часовете по математика и поставянето на 
част от задачите за домашна работа за изпълнение с компютър, са изход от 
кризата в обучението по математика, в която се намира нашето образование 
от няколко години.  
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2. Проблемите в обучението по математика  и технологиите    

Основният проблем в образованието днес, е в начина на преподаване в 
училище. Нашата образователна система в настоящия момент не поощрява 
учениците към самостоятелно мислене, което в перспектива става пречка за 
бъдещото развитие на младите. Причините са обективни и субективни.  

От една страна, налице е фактът, че образованието се развива с по-бавни 
темпове от развитието на технологиите. От друга страна, българският учител 
иска да използва модерни средства, има налична база, но няма достатъчно 
опит и се лута в избора на софтуер. 

Налице е благоприятна среда за прилагане на математически софтуер: 
учениците умеят да използват технологии и по-леко приемат факти, поднесени 
нагледно чрез образователен софтуер. Позитивната нагласа на учениците и 
качеството на създадените учебни среди и материали, са благоприятни за 
постигане днес на положителни резултати с цел по-добро разбиране  и  
формиране на позитивно отношение към математиката [8,9]. Обучението по 
математика трябва да бъде такова, че младите хора да се почувстват като 
откриватели, да усетят, че времето, в което живеят им дава неподозирани 
възможности. Само трябва да им покажем как!  

Една възможност в този аспект е използването на системата за 
математически изчисления MATLAB и вградения в него MuPAD [11], включени 
като допустими за използване в олимпиадата по Компютърна математика за 
студенти от календара на МОН за състезания и  олимпиади.    

Изборът на автора на система за математически изчисления, която може 
успешно да се прилага в обучението, не е еднозначен. Съществува богат 
набор комерсиални и свободни системи за математически изчисления, които 
успешно могат да се прилагат в обучението на ученици и студенти: 
Mathematica, Maple, Sage, Euler Math Toolbox, Maxima  и др. Изборът на 
система се определя от наличието на подробно ръководство, лесен за 
усвояване език, достъп до ресурси в Интернет,  безплатен софтуер.  

В настоящата статия авторът прави изследване на възможностите за 
използване на системата MuPAD от 6. до 9. клас [10] при решаване на задачи 
по алгебра.   

3. Числена стойност на израз, нормален вид на многочлен, 
параметри, тъждествени изрази, разлагане на множители 

Задача 1: Да се пресметне изразът за x=4,y=-0.25, z=-0.5 [2, стр.123] 
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Решение: 

A:=((x^4*y^3/z^4)^3*(z^3/(x^3*y^2))^3)://дефиниране 

A|(x=4,y=-0.25,z=-0.5)//пресмятане на стойност 

Задача 2: Опростете израза [3]   

 
и намерете числената му стойност за стойността на дадения израз. 
Решение: 

B:=(3*x-2)^3-3*x*(3*x+1)*(3*x-1)-(x+3)*(x-2): 
expand(B) 

 
B|(x=(77^2-2*75*77+75^2)/(-2)) 

 
Задача 3:  Да се намери нормалния вид на многочлена, тъждествено равен на 
израза  [3, стр.15] 

 
А). За коя стойност на параметъра m коефициентът на члена от трета степен е 
равен на (-5);  
Б). За коя стойност на m при x=-1 стойността на M е 3? 
Решение: 

M:=(m+x)^3-x^2*(m*x+m+1)-(m^2-3)*(x+m): 
collect(M,x) //подреждане по степените на x  

 
evalAt(M,x=1)// Намиране на стойност на М при x=1: 

 
solve(evalAt(M,x=1)=3)// Намиране на m така, че при x=1, М да е 3  

 
solve((M|x=1)=3) // по-кратък начин за горното 

 

Задача 4: Докажете тъждеството [3, стр.17] 
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Решение: Въвеждаме отделно лявата и дясната страна:  

Y:=(a^2+b^2)*(c^2+d^2); P:=(a*c-b*d)^2+(a*d+b*c)^2; 
testeq(Y=P)// Тестване за еквивалентност  

 
//или пресмятане на разликата Y-P и опростяване 
simplify((a^2+b^2)*(c^2+d^2)-(a*c-b*d)^2-(a*d+b*c)^2) 

 
Задача 5: Да се разложи на множители изразът [3, стр.19]  

 
Решение:  

factor((a-b)^3+(b-c)^3+(c-a)^3) 

 

4. Уравнения и неравенства, системи  уравнения и неравенства, 
еквивалентни уравнения и неравенства 

Задача 6: Да се намери най-малкото цяло число, решение на неравенството 
[3, стр.127] 

 
Решение:  Допускаме, че x е цяло число и решаваме неравенството 

assume(x in Z_),solve((x^2-3)*(x^2+3)-(x^2-2)*(x^2+2)<x) 

 
Задача 7: Да се реши неравенството и да се провери дали дадено  число е 
решение [3,стр. 127] 

 
Първо изчистваме x,  тъй като името се използва многократно и решаваме: 

delete x: t:=solve((1+x)*(x-1)/3-(2*(2*x+5)^2-64)/24<=(5*x+1)/2) 
P:=(3^2004+72*3^2002)/(27*3^2003): //Пресмятаме стойността на P  
is(P >=-3/50); 

 
Задача 8: Намерете за коя стойност на параметъра m  са еквивалентни 
неравенствата [3,стр.126] 
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Решение: Решаваме двете неравенства, първото спрямо x 
A:=solve(2*m*x<12+x,x); 

 
B:=solve(2/3+2*x>(12*x+1)/6); 

 
Следователно, при m=1/2 двете неравенства са еквивалентни. 
Задача 9:  Да се провери дали са еквивалентни уравненията [3,стр.50] 

 
Решение: Допускаме, че x  е реално число и тестваме за еквивалентност: 
assume(x in R_): testeq(solve(abs(x+2)=3),solve((x+5)*(x-1)=0))  

 
Задача 10: Да се реши уравнението с модули [3, стр.62] 

 
solve(abs(7-abs(5-abs(3-2*x)))=10) 

 
Задача 11: Да се реши ирационалното уравнение, [5, стр.73] 

 

solve((x^4-4*x^2+3)*(sqrt(x^2+2*x+5)-sqrt(13))=0) 

 
Задача 12: Да се реши системата уравнения, [5, стр. 45]  

 
eqs:={x+y=3*sqrt(2),x^2+y^2=10}:// дефиниране 
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sol:=solve(eqs,{x,y})//решаване 

 
roots:=op(sol,2)//извличане на второто решение 

 
subs(eqs,roots)//проверка чрез заместване 

 
Задача 12: Да се реши системата неравенства, [4, стр. 111] 

 
M:=solve((2*x+1)/3>x-(x+5)/2); 

 
N:=solve((3*x+1)/5<1-(2-x)/3); 

 
op(M,2) intersect op(N,2) 

 

5. Рационални функции 

Задача 13: Да се разложи на елементарни дроби, [7, стр. 65]  

 
partfrac(x^2/(x^3-3*x+2)) 

 
Задача 14: Да се намери общият знаменател на рационален израз, [6] 

 
denom(x+1/(2/3*x-2/x)) 

 
Задача 15: Да се рационализира изразът, [6, стр.63] 

 
Решение: 
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radsimp((2-sqrt(2)-sqrt(3))/(2+sqrt(2)-sqrt(3)))//radsimp-за радикали 

 
Задача 16:  Да се рационализира числителят на рационалната дроб [6, стр.63]  

 
k:=(sqrt(7)-sqrt(3))/4;   

_invert(radsimp(_invert(k))) 

 

6. Полиноми - разлагане, нули, деление на полиноми, приложение 

Задача 17: Да се изнесе от израза x+x^2 пред скоби общ множител x^3+1  

factorout(x+x^2, x^3+1) 

 
Задача 18: Да се намерят всички делители на полинома [8] 

 

polylib::divisors(x^2-1) //от библиотеката polylib 

 
Задача 19: Разлагане на множители на полинома от Зад.18 

p:=factor(x^2-1) 

 
Задача 20: Пресмятане на стойност на полином (схема на Хорнер) [6, стр. 118] 

evalp(x^2+2*x+3,x=a+2) 

 

Задача 21: Представяне на симетричен полином чрез елементарни 
симетрични полиноми, [6, стр.135] 

f:=poly(2*x^4+2*y^4-3*x^2*y-3*x*y^2+5*x^3*y+5*x*y^3) 

 
delete s,p //изчистваме старите стойности от паметта 

polylib::representByElemSym(f), [s,p])  
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Задача 22: Да се намери най-голям общ делител на полиномите [6] 

 
f:=(x-sqrt(2))*(x^2+sqrt(3)*x-1):g:=(x-sqrt(2))*(x-sqrt(3)): 

gcd(f,g) //greates common divisor 

 
Задача 23: Да се намери частното и остатъка при делението на полиномите [6, 
стр.111] 

 
divide(x^5-2*x^3+2*x^2+4*x+3,x^2-1)//частно и остатък 

 
divide(x^5-2*x^3+2*x^2+4*x+3,x^2-1,Quo)//Частно 
divide(x^5-2*x^3+2*x^2+4*x+3,x^2-1,Rem)//Остатък 

7. Преобразуване на числа от една бройна система в друга 

Съществува вградена функция в библиотеката numlib за преобразуване от 
десетична в p-ична бройна система. За преобразуване от p-ична в десетична 
бройна система се използва Tеорема на Безу: Остатъкът от делението на 
полином f(x) с (x-a) е равен на f(а),  [6, стр. 120]. 

 
Задача 24: Да се преобразува  числото 2014 от десетична  в двоична и 
шестнадесетична бройна система: 

numlib::g_adic(2014,2),numlib::g_adic(2014,16) 

 
Задача 25: Да се преобразува 210201(3) в десетична бройна система, [6, стр. 
124] 

Първо се дефинира полином чрез списък от коефициент-степен: 

p:=poly([[2,5], [1,4],[2,2],[1,0]],[x])//дефиниране 

 

Пресмята се стойността на полинома за основата на числото – 3: 
evalp(p,x=3) //пресмятане стойността на полинома при x=3 
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Заключение 

В наши дни моделът на преподаване в училище се свежда до поднасяне на 
материала от учителя, пасивно наблюдение и механично записване от страна 
на учениците, учене с цел механично запомняне на формули и манипулации. 
Ученето се сервира, преглъща и забравя, [1]. Домашните работи са също 
толкова скучни и еднообразни през погледа на учениците, като урока в клас.  

Предложената методика на преподаване, съпроводено с компютърни 
експерименти в средата на програмна система MuPAD, дава възможност да се 
разчупи този модел. Ученикът влиза в ролята на изследовател, той учи 
активно синтаксиса на езика, като в същото време решава уравнения и 
неравенства, опростява изрази, преобразува числа от една бройна система в 
друга, извършва действия с полиноми.   

Математиката е незаменим технически инструмент, използван във всички 
области на знанието. Техническият прогрес на човечеството е немислим без 
нея. Използването на системи за компютърни изчисления в клас, в къщи и в 
школи по компютърна математика има благотворно влияние и върху 
развитието на алгоритмичното мислене на учениците и умението им да 
програмират.  

Авторът е далеч от мисълта, че компютърът може напълно да замени 
традиционното преподаване по математика, но може съществено да 
подпомогне усвояването и да спомогне за засилване на интереса към 
математиката, да покаже на обучаемите различни начини за решаване на 
задачи, като ги избави от ненужните и времепоглъщащи преобразувания на 
изрази. По такъв начин, с учебник и компютър, математиката определено става 
по-привлекателна и лека и за двете страни в образователния процес.   

Решаването на математически задачи в средата на системата MuPAD дава 
богати възможности за изследователска и творческа дейност на изявени 
ученици в областта на информационните технологии, участие в олимпиади, 
състезания, представяне на реферати в Ученическия институт по математика и 
информатика.  

Намерението на автора е да проведе в близко бъдеще дидактически 
експерименти за сравняване успеваемостта на ученици от 6. до 12. клас, 
обучавани по традиционните методи и по предлаганата методика за 
компютърно съпровождано обучение по математика.  
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COMPUTER МATHEMATICS WITH MUPAD IN SCHOOL YEARS 6. TO 9 

Stefka Karakoleva 

Abstract The article presents a study of the possibilities of the system for computing and 
visualization MuPAD - the part of the package for symbolic calculations Symbolic Math 
Toolbox of the MATLAB computer system in school from 6. to 9. grade.  The classical 
problems  are presented  and  solved with Mupad. The presented methodology for computer 
accompanied teaching mathematics is suitable for extracurricular work with students who 
have an interest in computer technology and systems for mathematical calculations and to 
organize competitions and Olympiads Computer mathematics for little students. 
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СИГУРНОСТТА В МОБИЛНИЯ СВЯТ 

Николай Касъклиев 

ПУ „Паисий Хилендарски“ , гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24  
kasakliev@uni-plovdiv.bg 

Резюме: Развитието на технологиите и в частност на мобилните устройства, 
подобряването на техните технически характеристики и все по-богатата им 
функционалност и достъпност, засилват необходимостта за потребителите и 
разработчиците на мобилни приложения да обръщат все по-голямо внимание на 
въпросите, касаещи сигурността. В работата е направен анализ на рисковете по 
отношение на сигурността и опит да се систематизират добри практики и 
препоръки, които следва да се спазват както от обикновените потребители, така 
и от разработчици на средства  за осигуряване на висока степен на сигурност. 

Ключови думи: мобилни приложения, компютърна сигурност, мобилни устройства 

Увод 

В наши дни почти всеки използва някакво мобилно устройство (смартфон, 
таблет, лаптоп и др.) в ежедневието, независимо дали за работа, обучение или 
за забавление. Според някои статистически данни вече 90% от населението на 
земята разполага с мобилен телефон, повече от 50% използва смартфон, 
половината от потребителите на мобилни устройства използват устройствата 
си за Интернет, около 80% използват мобилни приложения а половината от 
притежателите на таблети и смартфони пазаруват чрез тях. 

Всички тези данни показват една ясна тенденция на бързо нарастване на 
броя на мобилни устройства сред потребителите и все по-широката им 
употреба, вкл. за пазаруване, обучение, банкиране, търсене на информация, 
социални контакти и много други. 

Предимствата за обикновения потребител се изразяват в бързо и лесно 
намиране на информация, достъп до интернет услуги по всяко време и от 
почти всяка точка на земното кълбо. Наред с предимствата все по-отчетливо 
се откроява и необходимостта да се обръща по-голямо внимание и на 
въпросите, касаещи сигурността. От техническа гледна точка това са: 
антивирусна защита, кодиране на информацията, защита чрез биометрични 
данни и др. 

Колкото мобилните устройства стават „по-умни“, толкова повече и по-цена 
информация се съхранява на тях. Лични данни, данни за кредитни и дебитни 
карти, пароли, сертификати за сигурност, документи, електронна поща и много 



108 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

друга важна информация се съхранява и използва от потребителя, което 
значително увеличава риска от нейната кражба или загуба. 

Целта на настоящата работа е да се изследват рисковете за сигурността 
пред мобилните устройства и информацията и да се посочат добри практики, 
препоръки и политики за повишаване на сигурността, както от гледна точка на 
обикновения потребител, така и от тази на разработчика на приложения за 
мобилни устройства. 

1. Опасности 

Повечето от настолните компютри, с които работим днес са относително 
защитени от рискове, свързани с  различни опасности - това е така, защото 
повечето разработчици на операционни системи и потребителски софтуер 
проектират и вграждат, като стандарт, механизми и инструменти за защита, 
вкл. защитни стени, антивирусни програми, инструменти за криптиране и 
контролиран достъп и др.. 

При мобилните устройства, обаче, нещата са различни. Повечето от тях не 
разполагат с вградена програма за сигурност или ако има, то тя не е активна. 
От друга страна потребителите на мобилни устройства много често игнорират 
рисковете.  

Според Symantec[ISTR] в сравнение между 2011 и 2012 година 
увеличението на атаките срещу мобилни устройства е с 59%. Според друго 
изследване на Kaspersky [KSB12] увеличението е с 34%. Макар и стойностите 
да не са много близки,  вижда се една ясна тенденция към увеличаване на 
заплахите пред потребителите на мобилни устройства. Най-застрашени в 
момента са потребителите на устройства с Android, тъй като за тях са 
идентифицирани най-много видове заплахи. Най-атакувани, обаче, са 
устройства, базирани на Apple iOs, а устройствата с Windows Phone са 
атакувани най-малко в момента. 

Статистиката показва, че атаките към мобилните устройства са в следните 
направления: 

1. Около 32% от атаките са свързани с кражба на информация; 
2. 25% са традиционни заплахи, като изтриване, отказ от работа и др.; 
3. 15% касаят проследяване на потребителя; 
4. 13% касаят изпращане на съдържание от устройството; 
5. 8% преконфигуриране на устройството; 
6. и 8% нежелани реклами. 

Мобилните устройства могат да бъдат подложени на атаки по различни 
начини, но можем да ги обобщим в следните три категории. 

а). Атаки от Интернет. Една от основните характеристики на съвременните 
мобилни устройства е Интернет свързаността. Независимо дали сърфираме, 
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изпращаме или получаваме поща, ние сме застрашени пак от червеи, вируси 
или троянски коне по същия начин, както са застрашени и настолните 
компютри. Интересен факт е, че първите вируси за мобилни устройства, 
разпространени по Интернет, са идентифицирани през 2004г., създадени за 
популярната по онова време Symbian OS. 

б). Атака, чрез свързан с кабел десктоп компютър. Друга отличителна 
характеристика на умните устройства е възможността за синхронизация. 
Синхронизацията може да бъде на електронната поща, на календара или на 
различни потребителски файлове. Тъй като, по принцип, мобилните 
устройства осъществяват т.н. “trust” връзка с настолния компютър, то рискът от 
пренасяне на вирус е дост голям. Друга ситуация е когато потребителя 
инсталира приложения или дори операционна система т.н. jailbreaking или 
rooting по кабел. 

в). Атака през мрежа. Тъй като съвременните мобилни устройства са 
неизменно свързани с някой доставчик на гласови или услуги за пренос на 
данни, то в тази мрежа също могат да се крият рискове за сигурността, най-
често чрез кратки или мултимедийни съобщения. Също така съвременните 
мобилни устройства разполагат с функции за достъп до безжични компютърни 
мрежи, които също могат да бъдат източник на атака. 

Мобилните устройства са изложени на редица рискове по отношение на 
сигурността, сходни с тези за десктоп компютрите, като тук ще посочим 
основните. 

Mobile Мalware - зловреден софтуер. В тази категория се включват вируси, 
червей, троянски коне и други програми. Този вид рискове главно касаят 
кражба на ценна информация, като пароли, пин кодове, но и могат да записват 
глас или да използват вградената камера. Опасността е голяма, тъй като 
потребителите все по-често използват мобилни устройства за бизнес, 
банкиране и пазаруване. 

Кражба и изгубване. Характерно за мобилните устройства е техния малък 
размер. От тази гледна точка те са лесна мишена на крадци или лесно могат 
да се загубят. Наред с рисковете посочени в предишната категория и по-
конкретно за мобилните телефони съществува риск от натрупване на 
значителна телефонна сметка от проведени международни или 
продължителни разговори или пренос на данни. 

Друга вид касае риск за съдържанието. Например,  , мобилните 
устройства разполагат с камера, чрез която могат да се сканират QR кодове. 
Съдържанието, което се крие зад тези кодове, може да бъде текст, имейл 
адрес или интернет адрес, посещението на който може да доведе до риск. 

Риск от проследяване.   Голяма част от мобилните устройства имат 
вграден GPS приемник, който позволява да се използват услуги, като напр. 
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навигация. Някои приложения, като тези за социалните медии, също използват 
услугите за установяване на местоположението на потребителя, което води до 
риск от физическо проследяване. 

Риск в облака. В последните няколко годни се наблюдава увеличаване на 
използване от обикновения потребител на все повече облачни услуги. 
Доставчиците на такива услуги се увеличават значително,като се започне от 
утвърдени компании в бранша и се стигне до не там сигурни малки компании с 
ограничен потенциал за осигуряване на високо ниво на сигурност. В най-
голяма степен облака се използва като хранилище на документи, като в 
редица случаи потребителите  съхраняват и документи, които съдържат лична 
информация, която може да бъде открадната. 

От представеното дотук може да заключим, че тенденцията на 
разпространение на мобилни устройства с разширени технически 
характеристики и функционалност сред потребителите ще се запази и в 
бъдеще, като някои дори прогнозират и скорошен край на традиционните 
десктоп компютри. Наред с това, обаче, опасностите, свързани с такива 
устройства, се увеличават и изискват все по-голямо внимание, както от 
обикновения потребител така и от разработчиците на приложения за тях. 

2. Сигурност 

Тук се предлагат добри практики и препоръки за повишаване на 
сигурността по отношение на представените вече опасности. Разглеждат се от 
две гледни точки -  на обикновен потребител и на разработчик на приложения 
за мобилни устройства. 

2.1. Обикновен потребител 

За обикновения потребител е важно да си отговори на следния въпрос: 
Какво да направя за да повиша сигурността? 

Отговорът на този въпрос може да бъде много обстоен. Съществуват 
много източници на информация по темата - от производителите на мобилни 
устройства през разработчиците на мобилни операционни системи и 
приложения до обикновени потребители, сблъсквали се с подобни проблеми. 
По-долу са представени част от препоръките, общи за различните типове 
мобилни устройства и различни мобилни платформи (Android, IPhone, Windows 
Phone и др.). 

 Конфигуриране на мобилното устройство с код за достъп или пин код, 
ако позволява. Това ще ограничи използването му при изгубване или 
кражба. 

 Конфигуриране за автоматично заключване. 
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 Регулярно актуализиране на инсталираната мобилна операционна 
система и мобилните приложения. Позволява защита от открити бъгове 
или дупки в сигурността. 

 Инсталиране или активиране на антивирусен софтуер. 

 Инсталиране и използване само на мобилни приложения от сигурен 
интернет магазин за приложения. В противен случай риска се 
увеличава значително. 

 Ако устройството позволява да се използва криптиране на 
информацията. Могат да се използват софтуерни инструменти като 
Norton Mobile Security, Lookout, и др. 

 Използване на устройството само в мрежи с високо ниво на защита. 

 Конфигуриране на интернет браузърите адекватно. 

 Периодично създаване на бакъп. 

 Използване на приложения от типа Find my Phone. 

 Особено внимание при отваряне на Email, SMS, QR кодове от 
непроверени източници. 

 Изтриване на цялата информация ако устройството се продава, дава за 
ремонт или изхвърля. 

 Деактивиране на всички функции на устройството, които не се 
използват в даден момент или  дълготрайно. 

2.2. Разработчик на мобилни приложения 

Тук ще разгледаме препоръки, които могат да се спазват от разработчици 
на   приложения, за да  бъдат  с по-малък риск за сигурността. Ще разгледаме 
три от основните платформи с доминиращ дял (около 94%) на пазара на 
мобилни устройства Android, iOs и Windows Phone. 

В помощ на разработчиците на Android [BPSP], Apple [SCG] и Microsoft 
[SDC] приложения са публикувани добри практически съвети и препоръки. 
Наред с официалните източници в специализираната литература за 
разработчици също могат да се намерят  такива. В допълнение компаниите 
верифицират предложените от разработчиците приложения за съответната 
платформа преди да ги публикуват на официалните специализирани интернет 
магазини  . 

Платформите разполагат с вградени средства и механизми за осигуряване 
на висока сигурност. За улеснение на разработчиците, платформите са така 
разработени, че да осигурят добро ниво на сигурност по подразбиране.  

След направен анализ се установи, че и трите платформи имат сходни 
средства и механизми. Някои от вградените свойства са: 
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 Sandbox механизъм, който осигурява изолиране на данните и 
изпълнението на програмата за отделните приложения. По този начин 
всяко приложение е предпазено от интервенция от друго. 

 Работна рамка, осигуряваща имплементация на най-често 
използваните методи за сигурност, като криптиране, защита при 
интерпроцесната комуникация и ограничен достъп. 

 Файлова система, позволяваща криптиране на информацията.  

 Ограничаване на достъпа до системни функции и данни на базата на 
категории потребители. 

 Дефиниране на ограничения на принципа за всяко приложение 
отделно. 

При разработка на мобилни приложения основният въпрос, касаещ 
сигурността, е мястото и начина на съхранение на данните и ограничаване на 
достъпа до тях. При мобилните устройства данните се съхраняват или на 
вътрешната или на външната памет. По принцип когато данните се съхраняват 
на вътрешната памет и те са защитени от достъп само за съответното 
приложение. Когато обаче данните се съхраняват на външна памет, като SD 
карта, те са достъпни за четене и промяна от всички. Тъй като такава карта 
може да се премахне, то не се препоръчва изпълними файлове и важна 
информация да се съхранява там или картата да се криптира. 

Що се касае до ограничаване на достъпа се използва механизма на т.н. 
позволения (permissions). Главната препоръка за разработчиците е да се 
създават приложения, които не изискват специални позволения или те са 
малко. Самите платформи дефинират стандартни позволения, които могат да 
се използват при почти всяка ситуация. Особено внимание трябва да се 
обръща на системните и споделени файлове, ако някое приложение изисква 
работа с тях, то за приложението трябва да се дадат позволения само за 
четене. Също така трябва да се избягва функционалност, позволяваща 
промяна на самите позволения. 

Друга важна област, касаеща сигурността, са мрежовите комуникации. 
Голяма част от мобилните устройства се използват именно в такава среда. 
Заплахата идва от това, че при тези комуникации често се изпраща важна 
лична информация, което крие голям риск. Добрите практики сочат 
използването на подходящия протокол, когато се обменя такава информация 
по мрежа. Например, когато се предава чувствителна(?) информация да се 
използва HTTPS протокола за да се осигури защитен уеб пренос. В 
допълнение приложенията трябва да използват цифрови сървърни 
сертификати само от познати източници или т.н. Certificate Authorities (CAs), в 
противен случай трябва или да се извежда предупреждаващо съобщение на 
потребителя или да не се осъществи комуникация. Що се касае до клиентските 
сертификати, някои типове приложения задължително трябва да ги изискват., 
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Такива са приложенията, изискващи финансови транзакции, като интернет 
банкиране, разплащания при покупки, приложения позволяващи достъп до 
корпоративни мрежи и други. 

Друга препоръка за разработчиците е да избягват разработка на 
приложения на базата на SMS протокола. Вместо това да се използват 
облачни услуги за съобщения и известяване като Google Cloud Messaging, 
Windows Push Notification Services и iOS Push Notifications, за да се предават 
съобщения между уеб сървър и клиентско приложение. Чрез използване на 
кратки съобщения могат да се изпраща спам до произволен потребител от 
телефонната книга или от компрометирана мрежа на оператор. Други видове 
атаки, чрез кратко съобщение е нежелано използване на услуги с добавена 
стойност, фишинг, малуер и други. 

Не по-маловажна мярка за повишаване на сигурността при разработка на 
приложения за мобилни устройства е валидиране на данните, които 
потребителя ще въвежда, използвайки дадено приложение. Опасностите могат 
да бъдат препълване на буфера и отказ от обслужване. Друг от примерите е 
свързан с използване на скриптови езици, като JavaScript и SQL. Голяма част 
от мобилните приложения използват SQL бази данни за да съхраняват 
информацията, която потребителя въвежда или пък изисква справка, което 
води до риск от т.н. SQL injection или с други думи внедряване на SQL код в 
потребителския вход. Решението е да се използват средствата на различните 
платформи за правилното форматиране на входните за програмата стрингове. 

Поредния въпрос, с който трябва да се съобразяват разработчиците на   
приложения, но който е от изключителна важност, е този за съблюдаване на 
законодателството и нормативните рамки на страната или региона за който е 
предназначено това приложение. В много страни има строги ограничения за 
това каква информация може да се изисква от потребителя, квалифицира се 
като лична, и е предмет на защита от съответните закони. Други примери, 
които могат да се посочат, са приложения подходящи само за определена 
възрастова група, например деца, приложения, които позволяват 
проследяване на местоположението на потребителя и други. В тези случаи 
разработчикът трябва да осигури подходяща форма за запознаване на 
потребителя с това каква информация ще се събира и съхранява, дали ще се 
използва и за какви цели и то преди приложението да бъде инсталирано или 
използвано за първи път. 

Заключение 

След направения анализ на видовете рискове пред мобилните устройства 
и засилването на атаките, на които са подложени от една страна и все по-
честото им използване в практиката за пазаруване, банкиране и лична 
кореспонденция от друга, на все по-преден план излизат аспектите относно 
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сигурността. От особена важност за потребителите днес е да осъзнаят 
сериозността на проблема и да вземат съответните мерки. За разработчиците 
на приложения за мобилни устройства остава важната задача да създават 
такива приложения, които са с висока степен на защита, следвайки 
наложените добри практики и препоръки и в съзвучие с законовата рамка за 
съответния регион. 
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Abstract: The evolution of the technologies, particularly mobile devices, improvement of their 
performance and increasing their rich functionality and affordability, increase the need for 
users and developers of mobile applications to pay more attention to the issues concerning 
security. This paper cover an analysis of the risks to the security and attempt to codify best 
practices and recommendations that should be respected by both ordinary users and 
developers  to provide a high level of security. 
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Резюме: Разглежда се въздействието на виртуалната реалност върху 
юридическото образование. 

Ключови думи: виртуална реалност; виртуална правна реалност; юридическо 
образование; mind maps; електронно обучение. 

Виртуална реалност е нефизическа, идеална, изкуствена, образувана от 
информационни и комуникационни технологии. Тя е универсално моделиращо 
средство. Това качество има съществено значение за правната практика, за 
науката и за юридическото образование. 

Правото във виртуалната реалност. Действието на правото във 
виртуалната реалност се нуждае от определени предпоставки. За да бъдат 
признати като правно валидни, действията в тази реалност трябва да 
отговарят на определени изисквания, определени от правото. Например, 
държавните органи трябва да изпълняват компетентностите си по точно 
определен ред, волеизявленията трябва да бъдат удостоверявани чрез 
признати от правото средства, обменът на волеизявления трябва да става по 
определен от правото начин и пр.  

Резултатите от правното действие пораждат явления във виртуалната 
реалност с особени качества - юридически актове; факти, организирани в 
електронни регистри; изобщо – правни изявления в електронна форма. 

Съвкупността от предпоставки и резултати от действието на правото в 
разглежданата среда пораждат явлението „виртуална правна реалност“. 

От юридическа гледна точка виртуалната правна реалност се състои от 
явления и състояния, чрез които правото съществува и действа във 
виртуалната среда. Например това са юридически механизми, юридически 
актове, електронни регистри. 

От технологична гледна точка виртуалната правна реалност представлява 
взаимосвързани и взаимодействащи информационни системи и технологии, 
електронни регистри, средства за обмен на електронни съобщения. 
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Правни явления във виртуалната реалност. Във виртуалната реалност 
редица явления са създадени (или трябва да бъдат създадени) чрез правна 
регламентация. 

Примери за комплексни образувания са: 

 електронно правителство; 

 електронно правосъдие; 

 електронна търговия. 

Примери за съставни на горните и по-ограничени (самостоятелни) явления 
са: 

 електронни регистри; 

 сертифицирана електронна поща; 

 единни среди за обмен на електронни изявления. 

Универсално моделиращо средство. Виртуалната реалност и нейната 
юридическа част са универсални моделиращи среди и средства. Посредством 
софтуер, бази данни и комуникации може да се създават и „привеждат в 
действие“ произволни модели на съществуващи и несъществуващи в реалната 
действителност явления и процеси. За правото това качество има съществено 
значение. То привнася ново качество в правното действие, когато последното 
се осъществява чрез участието на виртуалната среда. 

Първо, възниква нов и оригинален начин на правно действие. Правните 
норми се реализират без непосредственото участие на правния субект. 
Осъществява се автоматична реализация посредством информационни 
технологии. Това качество поражда една поредица научни и образователни 
задачи. За правната наука това означава създаване на нови методи за 
нормотворчество и правна реализация. В юридическото образование се 
формира изцяло нова проблематика с предмет действие на правото във 
виртуалната среда. Сега тази проблематика преподавам под наименованието 
„информационно право“. 

Второ, универсалните моделиращи възможности на виртуалната среда 
имат функции в правното битие и в правното познание. Създава се нова среда 
за съществуване и действие на правната система. Правното познание се 
променя. Правните явления и правното действие във виртуалната реалност са 
идеални и общодостъпни, но не и индивидуално идеални, както е било в 
предходните общества. Това качество има голям потенциал в правната наука и 
образование. 

Трето, новото битие и новото действие, комбинирани с общодостъпността 
на виртуалната среда, образуват оригинална образователна среда. В 
контекста на разглежданата тема това означава, че всички участници в 
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правното действие – правни адресати, професионални юристи, учени, 
студенти, използват едни и същи средства. Например, сключването на 
договори става по един и същи начин от всички контрагенти. Електрони 
идентичности, електронни идентификации, сертификати и подписи се 
използват еднакво от всички. Средата, в която се осъществява правното 
действие е същата среда, в която се провежда юридическото обучение. В 
пред-информационните общества постигането дори на подобие между 
юридическа професионална обстановка и обучителна среда е трудно, изисква 
нарочни усилия, които понякога водят до комични резултати. В 
информационното общество именно поради универсалната достъпност и 
моделиращите качества на виртуалната среда границите между 
професионална и обучителна среда може да бъдат изцяло заличени. 

Това поражда непозната обстановка в юридическото образование. 
Преимуществата й са приложими както спрямо новата юридическа материя, 
така и спрямо традиционни правни институти. В някои случаи тези 
преимущества не се осъзнават напълно, влизат в конфликт с утвърдени от 
векове педагогически практики, което води до едно допълнително напрежение 
при възприемане на новостите от юридическата професионална общност. 

Функции на виртуалната правна реалност спрямо юридическото 
образование. Възниква ново битие на правните явления. За разлика от 
предходното битие на множество индивидуални субективни реалности, сега 
правните явления съществуват в една над-индивидуална и общодостъпна 
идеална среда. Това състояние има многостранни въздействия върху 
юридическото образование и прилаганите образователни методи. 

Формализацията е необходимата стъпка, за да възникне виртуалната 
правна реалност. Формализирани правни явления стават част от юридическата 
научна и учебна материя. 

Източниците на информация имат съществено значение както за 
юридическата практика, така и за правната наука и образование. Виртуалната 
правна реалност съдържа общодостъпни източници на информация. В най-
съществените си части – нормативни актове и съдебна практика, тези 
електронни източници постепенно се превръщат в единствените официални 
публикации с правна валидност. 

Правните норми, субективните права и юридическите задължения – от 
обща абстрактна възможност във виртуалната среда се преобразуват в 
конкретни информационни технологии. 

Откриват се възможности за стандартизиране и консенсуализиране на 
правните знания; за осигуряване на еднотипни методи за организация и 
използване на нормативната материя. Създава се основа за създаване и 
прилагане на нови нормотворчески и правоприложни методи. Новите методи 
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имат непосредствено практическо значение и приложение. С всички тези 
условия виртуалната правна реалност  създава условия за еднообразно 
приложение на правните норми, способства за проявата на правото като 
еднаква мяра спрямо сходни случаи. Тази реалност способства за ново 
качествено развитие на догматичния подход и превръщането му от идея, 
общотеоретично направление в система от методи. 

Представяне на юридическите знания във виртуалната правна 
реалност. Новостите пораждат нови образователни задачи. Бъдещите юристи 
ще трябва да създават явления във виртуалната реалност, да формират и 
използват нейни части в ежедневната си професионална работа. Ето защо те 
трябва не само да познават правните явления и тяхното действие във 
виртуалната среда, но и да прилагат методи, които са изцяло нови за правната 
практика. Колкото сложна и непопулярна е задачата за създаване на такива 
методи, толкова и още по-трудна е задачата за обосноваване на 
необходимостта от преподаване на тези методи, както и самото тяхно 
преподаване. 

Като стъпка в изпълнение на тези приложни и образователни задачи, се 
пристъпи към създаване на стандарти за представяне на правни явления във 
виртуалната среда. Постави се целта за еднотипно представяне на елементи и 
връзки в правната система и нейните компоненти: правни норми; юридически 
актове; правни субекти; правни понятия; правни отношения. Взаимосвързаните 
компоненти на тези системи образуват структури: 

 нормативни структури, когато представят системата на правните 
норми. 

 структури от юридически актове за представяне на едноименната 
система. 

 организационни структури, присъщи на системата на правните 
субекти. 

 концептуални структури (понятийни структури), когато се представя 
системата на правните понятия. 

 структури на правоотношения – конкретни или модели, когато 
представят системата на правните отношения. 

Общият термин за всички тези явления е юридическа структура. 

Мисловните карти представят юридически структури. Софтуерът, 
използван за тази цел, следва да предоставя описаните възможности за 
представяне юридически структури. Създадени бяха модели за представяне на 
типични нормативни структури. Например, нормативната юридическа 
конструкция за поведение, като самостоятелна нормативна структура, се 
представя по следния модел: 
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Нормативната юридическа конструкция за поведение, като част от 
функционална структура от правни норми, се представя по следния модел: 
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Създаваните мисловни карти имат образователни функции. 
Проблематиката въвежда в методите за формализацията на правната 
материя. Създават условия за прилагане на комплексни юридически методи, 
предназначени предимно за изграждане на виртуалната правна реалност. 

Образователният метод като цяло търпи промени. От пасивно 
възприемане на знания се преминава към овладяване на знания и умения, 
методи за обобщаване на информацията, конкретни информационни 
технологии. В този стил преподавателят не толкова повтаря известното 
знание, колкото насочва студента към изследване на начините за създаване на 
съдебни решения, образуване на идеални структури, формализиране и 
обобщаване на правното знание. Пред него се поставя нелеката задача за 
преодоляване на йерархичната познавателна парадигма, която е резултат на 
аналогии, класификационни и абстрахиращи методи. Многовековното 
приложение на тези методи в правото не е позволило развитие на методите, 
установяващи функционални взаимодействия между правните явления, които 
са част от системната методология. Чрез развитие на класическата основа и 
едновременно чрез преодоляване на нейните ограничения съвременното 
юридическо образование следва да постави в центъра на вниманието си 
специализираните юридически методи за създаване, развитие и възприемане 
на правно знание. Преди това науката следва да създаде тези методи и да 
сведе тяхното съдържание до конкретни образователни задачи. Голяма част 
от тези цели са изпълнени в научните изследвания на правото на 
информационното общество и учебните дисциплини правна информатика и 
информационно право.  
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АВТОМАТИЧНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ 
ПРИЛАГАТЕЛНИ ИМЕНА ПО ЕМОЦИОНАЛНИ ОСИ 

Борис Крайчев, Иван Койчев 

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” 
{kraychev, koychev}@fmi.uni-sofia.bg 

Резюме: Настоящото изследване представя метод за автоматична класификация 
на българските прилагателни имена, както за позитивност, така и за 
позициониране върху предварително избрани емоционални оси като любов – омраза, 
щедрост – алчност, добрина – злина и др. В основата на изследването стоят 
данните за честотата на срещане на думите в документи от индекса на 
популярната машина за търсене bing, която дава информация както за броя 
документи съдържащи дадена дума, така и за броя документи, в които дадени две 
думи се срещат в определена близост. Резултатите от изследването отразяват 
съвременното използване на българския език в глобалната мрежа. 

Ключови думи: класификация на думи; анализ на чувства; емоционални оси 

1. Въведение 

Известните уеб адреси (URL) в интернет отдавна надхвърлят един 
трилион, а съдържанието, споделено онлайн предлага неизчерпаеми 
възможности за лексически анализ. Един ресурс за изследване на естествения 
език, използван в интернет представляват публично достъпните машини за 
търсене. Изхождайки от хипотезата, че граматическата близост на дадени две 
думи води и до вероятна семантична прилика между думите, настоящото 
изследване се фокусира върху прилагателните имена от българския език. Чрез 
статистическата информация, получена от популярна машина за търсене, 
изследването построява n-мерно пространство обусловено от думи, 
характеризиращи конкретни противоположни емоции. Предложеният по-долу 
метод предлага модел за автоматична класификация на българските 
прилагателни имена в изграденото емоционално пространство. 

2. Предишни разработки по темата 

Изучаването на емоционалните нюанси в даден текст е обект на 
лингвистични изследвания от няколко десетилетия, а напоследък, след като 
обемът на свободно споделените мнения в мрежата надхвърли многократно 
редакционните текстови от основните медии, автоматизираният анализ на 
мнения става все по-популярен. Известно е, че едно и също съдържание може 
да бъде представено с разнообразни емоционални нюанси. Например, едно и 
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също събитие може да бъде представено като грандиозен успех или провал 
само чрез избора на подходящи думи. Историята на лингвистичния анализ 
върху емоционалното изразяване на мнения  не е никак кратка. 

В психологически изследвания в началото на шестдесетте години на 
миналия век, [1] предполага, че думите могат да бъдат разположени по 
семантични оси, и разработва експерименти, които са били използвани да 
прогнозират позиционирането на думите по тези оси, като "голям-малък", 
"топло-студено" и т.н. Тези оси обикновено се наричат „лингвистична скала”, 
определена от [2] през 1983г. като множество от контрастни изрази, които 
могат да бъдат разположени по оси, в зависимост от силата на тяхното 
значение по съответната ос. Друга подобна разработка са семантичните 
области, [3] и [4], които съответстват на група от думи, обхващащи някои 
семантични измерения, като "цветове". 

В допълнение към тези посоки в научните изследвания, насочени към 
условно позициониране по семантични оси, други изследователи като Stone и 
Lasswell са започнали изграждане на семантични лексикони, в който думите са 
етикетирани с тяхната емоционална стойност. Например, в Lasswell Value 
Dictionary [5], думата “възхищавам” (admire) се маркира с положителна 
стойност по оста “уважение” (respect). Този речник означава думи с двоични 
стойности по осем основни измерения като богатство, власт, справедливост, 
уважение, просвещение, вещина, привързаност и благополучие). Проектът 
General Inquirer[6] е активен и днес и информация за него може да се получи 
на http://www.wjh.harvard.edu/~inquirer/. 

По-съвременни експерименти допълват работата на тези ръчно 
етикетирани лексикони. Hatzivassiloglou и McKeown [7] се опитват да намерят 
тагове като “positive” и “negative” автоматично чрез статистически анализ на 
корпус от текстове. Авторите вземат редица често срещащи се прилагателни, 
за които те считат, че притежават скаларна или полярна ориентация и след 
това използват статистически данни за да определят дали двете прилагателни 
се появяват заедно в корпус като модел „X и Y”. Думи, които се появяват 
едновременно в такива модели се считат като притежаващи една и съща 
полярност. Отделно, класът с по-голям брой думи се счита, че е съставен от 
отрицателни думи, тъй като има повече отрицателни, отколкото положителни 
думи в английския език. Те постигат 92% точност над набор от 236 
прилагателни, които те класифицират като положителни или отрицателни.  

Подобни разработки са ползвали Wiebe [8] и Hindle [9], които предлагат 
метод за обогатяване на начален набор от прилагателни (seed adjectives) и 
генериране на речник чрез класификация на допълнителни думи.  

Turney и Littman [10] предлагат ефективен начин за преценка дали дадена 
дума е позитивна или негативна. Използвайки множество от предварително 
класифицирани думи, например множеството от [7], те тестват колко често 
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самата дума се появява в контекста на множество позитивни думи (good, nice, 
excellent, positive, fortunate, correct, superior) и в контекста на набор от 
съответните негативни антоними (bad, nasty, poor, negative, unfortunate, wrong, 
inferior). За целта те използват оператора NEAR на все още популярната през 
2003г. машина за търсене Altavista. Идеята им е да класифицират като 
позитивни думите, които се срещат по-често до позитивни думи и като 
негативни думите, които се срещат по-често до думите от негативният набор. 
Използвайки този метод те постигат 98.2% точност (accuracy) за 334те най-
често използвани думи от тестовото множество на Hatzivassiloglou и McKeown 
[7]. Изхождайки от метода на Turney и Littman, друга група автори, обединени 
от компанията Clairvoyance, през 2006г. публикуват метод за анализ и 
класификация на емоционално заредени думи върху семантични оси [11]. Те 
изследват конструкции, изразяващи емоция (emotive patterns) – комбинации от 
глаголи и подсилващи думи като например “seem almost …”, “feel so …”, 
“appear too ...” като от тях чрез ръчна класификация оценяват най-
продуктивните модели. Така полученият речник от емоционално заредени 
думи, авторите класират в семантично срещуположни групи, определящи 
емоционални оси. На следващ етап, използвайки модификация на метода на 
Turney и Littman определят близостта на дадена емоционално заредена дума 
до полюсите на така определените оси. 

Следващият метод е близък до описаният по-горе, като е адаптиран за 
наличните ресурси в големите машини за търсене за български език. 

3. Метод за групиране и оценка на думи по емоционални оси 

Целта на метода е да направи извод за семантична ориентация за дадена 
дума чрез оценка на силата на асоциирането си с набор от позитивни думи, 

минус силата на асоциирането си с набор от негативни думи. Нека  е 

множество от избрани думи с позитивна ориентация, а    е 

множество от избрани думи с негативна ориентация. С  да 
означим функция, даваща ни асоциативната близост между две думи. По-
големите стойности на тази функция означават по-голяма асоциативна близост 
между тестваните думи, а отрицателните стойности означават взаимно 
изключване между двете думи т.е. наличието на една от тях води до отсъствие 
на другата. Приема се, че няма значение редът на аргументите на функцията. 
Така може да се построи следващата функция: 

 
 

( 1 ) 

която дава семантичната ориентация според асоциативната близост на дадена 
дума с избраните референтни множества. Положителните стойности на този 
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израз указват позитивна семантична ориентация, докато отрицателните сочат 
негативна. 

 Turney (10) използва функцията за оценка на взаимната информация 
(Pointwise Mutual Information - PMI) от теорията на информацията, за да 
изчисли силата на семантичната асоциативност  между думите, а именно: 

 
 

( 2 ) 

Тази функция е симетрична и отговаря на изискванията за измерване на 

асоциативността. В този случай с  се означава вероятността думите 

 и да се появят заедно в документ. Ако се приеме, че двете думи 
са статистически независими, то същата вероятност би следвало да е равна на 

произведението . Отношението между последните два израза 
представлява измерение на статистическата зависимост между две думи. 

Израза от ( 2 ) приема положителни стойности, когато двете думи имат 
смислова свързаност и се срещат заедно по-често от стандартно 
разпределение и съответно отрицателни стойности, когато двете думи са 
смислово изключващи се и твърде рядко се срещат заедно. 

За да се изчисли вероятността от срещане на дадена дума може да се 
използва някоя от големите машини за търсене, която предлага оператор за 
близост и достъп през програмен интерфейс.  

Вероятността от срещане на дадена дума може да се опише като:  

 
 

( 3 ) 

където N е общият брой индексирани документи, а функцията hits дава броя на 
документите от индекса, съдържащи термина, аргумент на функцията. 
Следователно асоциативната близост между две думи се оценява с израза: 

 

 

( 4 ) 

Последният израз не зависи от броя на индексираните документи и 
комбинирайки го с ( 1 ) се получава обща формула за изчисление на 
семантична ориентация: 

 
 

( 5 ) 

или 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 125 

 

 

( 
6
 
) 

Така всяко изчисление на семантична ориентация изисква равен брой 
заявки към машината за търсене на броя на референтните думи от 
множествата Pwords и Nwords.  

Последният резултат ( 6 ) може да бъде използван както за изчисление на 
позитивна и негативна семантична ориентация, така и за оценка на думи 
спрямо поляризирани множества от думи с емоционална стойност, които 
определят своеобразна емоционална ос. Такива примери са например обичан-
мразен, вълнуващ-скучен, добър-лош, щастлив-нещастен и др. 

4. Изчисление на емоционалната ориентация на думи от 
българския език по предварително дефинирани оси 

4.1. Избор на машина за търсене 

За да бъде изследването максимално пълно има нужда от голям текстов 
индекс на възможно повече индексирани български документи. Поради обема 
на изследването има нужда и от програмен интерфейс, по който да бъдат 
зададени около десет хиляди заявки за търсене. За оценката на близост на 
думи е нужно наличието и на оператор за оценка на близост на думи. 
Изискванията към машините за търсене могат да се систематизират в 
следващата таблица: 

Таблица 1 Оценка на популярните машини за търсене. 

Име Наличие 
на 
глобален 
индекс 

Филтриране 
по език 

Филтриране 
по близост на 
думи 

Програмен 
интерфейс 
(API) 

Информация 
за броя 
резултати (hits 
count) 

Google.com Да Да AROUND(n) До 2009г. Приблизителен 

Yahoo.com Да Да NEAR -
Неофициална 
поддръжка 

Да Не 

Bing.com Да Да NEAR:n Да Да 

Мярката „брой резултати” е от най-голяма важност и това се потвърждава 
от факта, че Google.com оценява резултатите на думата „честен” като 437 000, 
а при заявка „смел AROUND(10) честен” резултатите са оценени на 504 000. 
Липсата на програмен интерфейс също прави невъзможен изборът на тази 
машина за търсене въпреки, че по субективна оценка индекс ѝ е най-пълен. 
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Yahoo BOSS е добра алтернатива за търсене, но при тази услуга липсва 
информация за броя на намерените резултати. Третият избор - Bing.com 
предлага приятна изненада с точна оценка на броя върнати резултати, 
сравнително пълен индекс за български документи (по наша субективна 
оценка), филтриране по език, оператор за близост на думи и програмен 
интерфейс с информация за броя на резултатите. 

4.2 Избор на думи, определящи емоционални оси 

Поради ограничения брой индексирани документи в Bing.com – за 
сравнение, думата „честен” е индексирана около 100 000 пъти в bing.com и 
около 500 000 пъти в google.com – трябва да се изберат относително 
разпространени референтни думи, които да определят емоционалните оси, по 
които да се класират останалите думи. За целта се избират няколко основни 
емоционални противоположности, като: 

 Любов – Омраза 

 Щастие – Нещастие 

 Очакван – Изненадващ 

 Полезен – Вреден 

 Щедрост – Алчност 

 Доброта – Злина 

 Красота – Грозота 

 Ум – Глупост 

 Яснота – Обърканост 

 Вълнуващ – Скучен 

 Смелост – Страх 

 Трудолюбие – Мързел 

 Уверен – Подтиснат 

 Богатство – Бедност 

Като втори етап се избират прилагателни, съответстващи на референтните 
области, например алчен – щедър, ясен – объркан, умен – глупав и др. Чрез 
синонимен речник се разширява множеството от предложения за референтни 
прилагателни, достигайки до около 250 предложения и чрез програмния 
интерфейс на bing.com се записва разпространеността на думите в 
индексираните документи. След сортиране на думите по разпространеност, се 
избират най-разпространените прилагателни за референтни. Така се 
получават окончателните емоционални оси: 

Таблица 2 Референтни прилагателни имена, формиращи емоционални оси. 

Положителна Отрицателни 

Разбран Объркан 

Обичан Мразен 

Хубав Грозен 

Умен Глупав 

Очакван Изненадващ 

Вълнуващ Скучен 

Смел Страхлив 
 

Активен Мързелив 

Щедър Алчен 

Верен Подъл 

Уверен Подтиснат 

Богат Беден 

Добър Лош 

Полезен Вреден 

Щастлив Нещастен 
 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 127 

 

Оценка на положителност 

Колоните от референтни прилагателни имена от представляват, сами по себе 
си, набор от референтни позитивни и негативни думи. Следователно, 
използвайки формулата ( 6 ), може да се оцени дадено прилагателно име за 
положителност. Използвайки програмният интерфейс на bing.com се оценява 
броят взаимни срещания на две думи. Това става със заявки от типа: 

   
( 7 ) 

където  е тестваната дума, a  се замества с референтните думи 
от позитивното и негативното множество. Броят заявки към програмния 
интерфейс на машината за търсене е равен на произведението на броя на 
елементите от референтните множества, броят на тестваните думи и броя на 
граматичните форми на прилагателните имена, като се поставя изискване за 
съгласуваност по род и число на двете тествани думи. Последното изискване 
има за цел да изключи наличието на близост между тестваните думи, когато те 
адресират различни обекти и евентуално изразяват емоции без пряка връзка в 
употребата на термините. 

След прилагане на теста върху 70 случайно избрани прилагателни имена 
се получават следните резултати: 

Таблица 3. Оценка на положителност на случайно избрани думи. 

Дума Оценка 

нов 49.12 

жив 48.03 

страхотен 38.92 

честен 38.61 

млад 38.15 

истински 37.76 

мощен 36.76 

Бърз 35.12 

малък 33.23 
 

делови 28.98 

Прав 25.89 

… 

Стар 1.41 

разумен -0.06 

грешен -0.61 

ужасен -1.15 

… 

напрегнат -2.63 

противен -3.21 
 

незаконен -3.21 

неприятен -9.28 

Мазен -10.28 

неправилен -14.95 

мръсен -14.95 

Опасен -18.74 

ограничен -21.61 

Долен -25.84 
 

От резултатите представени в таблица 3 е видно, че избраните 
референтни думи отчетливо разграничават позитивни и негативни думи и 
алгоритъмът притежава висока прецизност за думите с голяма абсолютна 
стойност на оценката. Добавянето на допълнителни референтни думи и 
емоционални оси ще подобри класификационните способности на алгоритъма. 
Съществено значение за успешната класификация е богатството на текстовия 
индекс с български документи. 
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Таблица 4. Оценка на емоционално значими думи по семантични оси. 

Думи 
bing 
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Нов 2 100 000 1.61 7.56 9.39 7.38 8.76 2.34 1.01 11.06 

Жив 224 000 8.38 6.57 6.41 6.39 -0.21 9.06 7.44 3.99 

Страхотен 224 000 9.97 6.57 -0.25 6.39 -0.21 2.53 7.44 6.49 

Честен 50 200 6.39 9.36 -0.25 6.39 6.45 10.65 -0.21 -0.17 

Млад 283 000 8.7 1.49 7.98 -0.27 2.24 4.07 7.44 6.49 

Истински 607 000 8.97 -0.09 7.4 7.38 -0.21 3.52 6.45 4.34 

Мощен 139 000 6.39 6.57 -0.25 6.39 8.76 9.28 -0.21 -0.17 

Бърз 440 000 7.97 8.15 0.74 -0.27 -0.21 10.48 8.44 -0.17 

Малък 693 000 8.97 -1.08 7.98 6.39 -7.86 10.56 8.44 -0.17 

Делови 78 900 8.38 -0.09 -0.25 6.39 6.45 8.48 -0.21 -0.17 

Прав 217 000 7.97 -0.09 8.72 6.39 -6.87 0.51 -0.21 9.48 

Успешен 151 000 9.19 -0.09 -0.25 -0.27 6.45 2.28 -0.21 8.48 

… 

Стар 404 000 0.47 -8.32 7.4 -0.27 0.37 2.14 6.45 -6.83 

Разумен 39 700 -6.92 -0.09 -0.25 -0.27 -0.21 8.06 -0.21 -0.17 

Грешен 94 500 -0.26 -0.09 -0.25 0.09 -0.17 0.03 -0.27 0.31 

Ужасен 99 600 -0.26 -0.09 -0.25 -0.27 -0.21 0.32 -0.21 -0.17 

… 

Противен 136 000 -8.5 -0.09 -0.25 -0.27 -0.21 6.49 -0.21 -0.17 

Незаконен 50 200 -0.26 -0.09 -0.25 -0.27 -8.45 6.49 -0.21 -0.17 

Неприятен 43 600 -0.26 -0.09 -7.9 -0.27 -0.21 6.49 -6.87 -0.17 

Мръсен 42 500 -6.92 -0.09 -0.25 -0.27 -0.21 -0.17 -0.21 -6.83 

Опасен 111 000 -0.26 -0.09 -0.25 -0.27 -0.21 -7.82 -9.66 -0.17 

Ограничен 87 500 -0.26 -7.74 -6.91 -0.27 -6.87 7.48 -6.87 -0.17 

Долен 102 000 -6.92 -0.09 -0.25 -6.93 -0.21 -11.06 -0.21 -0.17 

Оценка на разположение по емоционални оси 

Друга възможност за оценка е прилагането на подхода на Turney и Littman 
(10) не само върху групи от позитивно и негативно ориентирани думи, а върху 
семантично противоположни термини, определящи емоционални оси. 
Прилагайки изчислението ( 6 ) върху думите от Таблица 2, се получава оценка 
за семантична близост на дадена дума с върховете на избраните оси. 
Например за думата жизнен, срещаща се 54800 пъти в индекса, се получава 
оценка за близост с хубав – 6.39, добър – 7.48, полезен – 6.45 и неутрално 
отношение към осите умен-глупав: -0.09, верен-подъл: -0.27, щастлив-
нещастен: -0.17. Сред негативните думи, интересен извод се постига за 
думата мръсен – грозен: -6.92, нещастен: -6.83. Повече информация може да 
се получи от таблица 4. 
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Дискусия 

Предложеният метод за класификация на думи по емоционални оси 
представлява машинно самообучение без учител. Основният източник на 
знания за алгоритъма са индексираните документи в корпуса на машината за 
търсене. Можем само да съжаляваме, че по технически причини (липса на 
подходящ програмен интерфейс) бе избрана машина с приблизително десет 
пъти по-беден корпус от български документи спрямо най-обхватната машина 
за търсене на компанията Google. 

С нарастване броя на онлайн публикациите подобни изследвания биха се 
превърнали в коректен индикатор за еволюцията на българския език и за 
емоциите, които вълнуват онлайн потребителите. Разбира се, методът може 
да бъде приложен към всяко цифрово съдържание. Например при наличие на 
голям и разнообразен корпус от художествена литература на български език, 
класификаторът може да бъде се приложи за разпознаване на жанрове и 
автоматична класификация на литературни произведения. 

Резултатите в матрицата от Error! Reference source not found. загатват и 
един интересен факт: Вероятно актуалните теми в бита на българите 
увеличават броя на публикациите в интернет по конкретната тема и това 
подсилва връзките между думите, използвани в дадената предметна област. 
Този извод е породен от резултати като близостта на опасен с вреден, която 
вероятно е предизвикана от публикации на тема здравословно хранене. 
Подобна мотивация има вероятно и за близостта на думата ограничен с 
думата добър, защото ограничаването на дадени вещества в диетите за 
хранене е насърчавано като добро за човешкото здраве. Разбира се това са 
само предположения на автора и доказателство или отхвърляне може да се 
получи от корпус, позволяващ заявки с изисквания към частите на речта и 
филтриране на резултатите с етикетни последователни правила (LSR). 

Друго интересно приложение на представения класификатор би била 
оценката на споделените емоции от интернет потребители във връзка с 
конкретни събития. Това би представлявало неформален индикатор на 
обобщеното мнение на онлайн аудиторията. 

Обобщение 

Настоящото изследване по информацията, достъпна на авторите, е 
първото онлайн изследване на българския език, което адресира настроенията, 
споделени в глобалната мрежа и класифицира българските прилагателни 
имена по емоционални оси. Несъмнено с увеличаване на броя на публикувани 
и индексирани документи в глобалната мрежа ще има възможност за 
допълнителни изследвания както на българския език, така и на методите за 
автоматична класификация на текстове. Бъдещата работа по темата включва 
усъвършенстване на изискването за близост на думите с включване на езикови 
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конструкции (Label Sequential Rules) и подобряване на избора на референтни 
думи чрез предварителен анализ на статистическите данни за честотата на 
срещане на всеки термин. Макар и изследването да не съдържа формална 
оценка за точност на алгоритъма, по субективна оценка на автора 
класификацията е оценена като успешна. Задачата за класификация на 
чувства и настроения от свободен текст не винаги има категоричен отговор 
дори и при ръчна обработка от лингвисти, а автоматичната класификация на 
текстове може да бъде използвана за индикатор на тенденции и обработка на 
големи обеми от информация. 
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AUTOMATIC CLASSIFICATION OF BULGARIAN АDJECTIBES  
ON EMOTIONAL SEMANTIC AXES 

Summary: This study presents a method for automatic classification of Bulgarian adjectives 
as both positivity and positioning on pre-selected emotional axes like love - hate, generosity - 
greed, goodness - evil and others. In the basis of the study stands the frequency of 
occurrence of words in documents from the index of the popular search engine Bing, which 
provides information as to the number of documents containing a word and the number of 
documents where two words are found in a nearby. The survey results reflect the use of 
modern Bulgarian language on the Internet. 
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АЛГОРИТЪМ ЗА УЧЕНЕ ОТ МНОГО ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ  

Гергана Лазарова, Милен Чечев, Иван Койчев 

Софийски Университет “Св. Климент Охридски” 
{gerganal, milen.chechev, koychev}@fmi.uni-sofia.bg 

Резюме: В съвременния свят все по-често имаме данни за едни и същи обекти, 
получени от различни  източници. Всеки източник на данни изобразява обекта в 
своето пространство от атрибути (изглед). Процесът на обучение и класификация 
представлява комбинация от два или повече класификатора, всеки един от които е 
обучен върху отделен изглед на обектите. В настоящата публикация е представен 
такъв алгоритъм за смесено индуктивно машинно самообучение, който използва два 
източника от данни. Предложена е модификация на стандатния алгоритъм за 
съвместно обучение, която обучава само по-лошия от двата класификатора. Целта 
на публикацията е да изследва поведението на алгоритъма и сравни неговата 
класификационна точност с тази на Наивен Бейсов Класификатор.  

Ключови думи: смесено индуктивно машинно самообучение, съвместно обучение, 
класификация 

1. Увод 

Първоначално, алгоритъмът за съвместно обучение е използван за 
клъстеризация на университетски уеб-страници [1]. Учител предварително е 
класифицирал ръчно малка извадка от примерите. За обучаващо множество са 
използвани вече класифицираните примери, както и останалите уеб страници, 
които не са били класифицирани. Използвани са два изгледа. Първият 
съдържа думите в уеб-страницата, а вторият - хипервръзките, които водят до 
съответната уеб-страница.  

Друг пример за приложение на алгоритъма е разпознаване на хора въз 
основа на два източника на данни (два изгледа - гласово разпознаване и 
разпознаване на образи). Дори, така популярните след успеха на Амазон 
препоръчващи системи могат да се възползват от този алгоритъм, особено в 
случаите, когато историята от покупки на даден потребител е ограничена или 
изобщо не съществува. Бихме могли да разделим потребителския профил на 

два изгледа: X = (X1, X2), където X1 = “артикули, за които потребителят е 
задал рейтинг”, X2 = “коментари на потребителя за даден продукт”.  

Едно по-ново и перспективно направление е учене на емоционалното 
състояние на човек въз основа на неговите мимики, тембър на гласа, 
жестикулация и поведение, които се явяват отделни източници на информация 
за обучение. 

mailto:gerganal,%20chechev,%20koychev%7D@fmi.uni-sofia.bg
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След 1998 година, когато Blum и Mitchell [1] публикуват базовия алгоритъм 
за съвместно обучение, той придоби голяма популярност. Те описват и 
доказват, че алгоритмите за съвместно обучение се представят по-добре от 
единичен алгоритъм за обучение, когато съществува естествено разбиване на 
атрибутите в повече от един изглед. Следните критерии трябва да бъдат 
изпълнени: 

  (1) Всеки изглед (множество от атрибути) е достатъчно за самостоятелна 
класификация 

  (2) Двата изгледа са условно независими спрямо класа 

P(X1|Y, X2) = P(X1| Y), P(X2|Y, X1) = P(X2| Y)  

На практика, почти невъзможно е да срещнем подобен модел от напълно 
независими изгледи спрямо класа. Не е възможно винаги да намерим таково 
естествено разделение на атрибутите в отделни изгледи и то зависи от самите 
данни. Въпреки това се оказва, че алгоритмите за съвместно обучение се 
представят много добре и подобряват класификационната точност, дори 
когато условията описани по-горе не са изпълнени. 

Съвместното обучение се оказа изключително полезно не само за 
класифициране на уеб-страници, но и за разпознаване на сцени [9]. Jafar 
Tanha, Maarten van Someren and Hamideh Afsarmanesh [2] публикуват 
ансамблово учене въз основа на алгоритъма. Те използват този подход за 
избор кои примери да бъдат добавени, без да бъде намалена 
класификационната точност на текущия класификатор. Нашият подход се 
различава по това, че той подобрява само един от двата класификатора, който 
е по-слаб. Nigam Kamal and Rayid Ghani [3] анализират ефективността на 
базовото съвместно обучение и го сравняват с Наивен Бейсов Класификатор и 
ко-ЕМ алгоритъм. В текущата публикация представеният алгоритъм е сравнен 
с Наивен Бейсов Класификатор. 

2. Индуктивно машинно самообучение с учител - Наивен Бейсов 
Класификатор  

Наивният Бейсов Класификатор (НБК) представлява алгоритъм за учене с 
учител, който прави предположението, че атрибутите са условно независими 
помежду си при даден клас. 

  
)|()()|()(

1

jk

m

k

jjij yaPyPyxPyP 



  

3. Смесено индуктивно машинно самообучение  

Смесеното индуктивно машинно самообучение представлява комбиниран 
модел за учене от два вида данни – примери, които са предварително 
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класифицирани от учител и примери, които нямат известни класификации. В 
тази област търсенето е към алгоритми, които да постигат добра 
класификационна точност, имайки малка извадка от класифицирани примери.  

Определение 1: Некласифициран пример - без предварително зададена 
класификация: D-измерен вектор X = (X1,…,Xd). Няма учител, който да 
дефинира стойността на класификационната функция. Разполагаме само със 
стойностите на атрибутите на примера.  

Определение 2: Класифициран от учител пример: (D+1)-измерен вектор 
X=(X1,…,Xd,Y), където Y е стойността на търсената класификационна функция.  

 

3.1. Съвместно индуктивно обучение - базов алгоритъм 

Алгоритъмът за съвместно индуктивно обучение решава класификационна 
задача, в която примерите могат да принадлежат към един от два или повече 
класа. Обучава два класификатора - L1 и L2, всеки един от които ползва 
отделно множество от атрибути (изглед). Тези класификатори могат да бъдат и 
от различен тип (Наивен Бейсов класификатор, невронни мрежи и др.).  

Нека D е множеството от всички примери. D1 съдържа само примерите с 
предварително известни класификации, а D2 съдържа примерите, които не са 
класифицирани.  

nl

iii yxD 11 )},{(   , nu

jjxD 12 }{   

Обикновено, броят на примерите, които не са класифициранu u е много по-
голям от тези които са класифицирани l (u >> l). 

Нека всеки пример Х се състои от 2 изгледа, така че X = (X1, X2). Х1 и Х2 
представляват множества от атрибути, характеристики на обекта от двата 
източника на данни и нека означим класифицираните примери, които отговарят 
съответно на тези изгледи с U1 и U2. 

Алгоритъм за съвместно обучение: 

Повтори к на брой пъти { 

1. Научи класификатор L1, ползвайки U1.  

Научи класификатор L2, ползвайки U2. 

2.     Намери класификациите на примерите от D2: 

- Използвай класификатор L1 върху изглед X1, за 
класификация на всички примери 

2i2i1 D )x ,(x    

- Използвай класификатор L2 върху изглед X2, за 
класификация на  всички примери 

2i2i1 D )x ,(x   
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3. Добави най-убедителните примери на L1 към U2 и най-
убедителните примери на L2 към U1. Премахни тези примери от D2 

} 

Броят стъпки к зависи от броя примери, които се добавят на стъпка 3 
като класифицирани и може да бъде най-много броя на некласифицираните 
примери. 

3.2. Учене от два източника на данни, при което единият 
класификатор е много по-добър от другия 

В тази секция ще представим нов обучаващ алгоритъм за смесено 
индуктивно машинно самообучение, който използва два изгледа - два 
източника на данни (Multi-View Semi-supervised Machine Learning Algorithm - 
MVSSMLA). Представлява модификация на базовия алгоритъм за съвместно 
индуктивно обучение, при която единия класификатор е по-слаб и не е 
достатъчен за самостоятелна класификация. Обикновено, когато разполагаме 
с малко налични класифицирани примери, всеки допълнителен източник на 
данни може да е от ползва за намаляване на грешката върху нови примери. 
Тези допълнителни източници могат да имат зашумени данни, както и непълни 
или липсващи данни, което води до тяхното по-лошо представяне.  

Едно от условията за оригиналния алгоритъм е всеки изглед (множество от 
атрибути) да е достатъчно за самостоятелна класификация. Ако един от тези 
два класификатора е ненадежден, той би влошил и поведението на другия. 
Нашият подход се явява решение на този проблем. При примера с 
класификацията на уеб-страниците, водещ изглед би бил този, който е 
изграден от думите в самите уеб страници.  

Върху всеки един от двата източника се обучава един и същ тип 
класификатори (L1 и L2), базирани на Наивен Бейсов Класификатор. Нека 
означим с θ1 и θ2 параметрите на тези класификатори. За Наивен Бейсов 
Класификатор, при който атрибутите са нормално разпределени параметърът  

),,(   представлява вектор от средното, стандартното отклонение на 

атрибутите и априорната вероятност за класа.  За краен резултат се взима 
комбинация от двата модела.  

Нека L2 е по-лошият от двата класификатора, с по-лоша класификационна 
точност. Нека U2 е множеството от класифицирани примери за класификатор 
L2. В началото U2 включва всички примери в обучаващото множество с 
класификации. Нека W съдържа всички останали, некласифицирани примери. 
В описания по-долу алгоритъм на стъпка 3 се избират кои некласифицирани 
примери да се добавят към U2. Добавят се примери, които са нямали 
класификации, но L1 е класифицирал с най-голяма сигурност към един от 
възможните класове. Важен момент в алгоритъма е, че той се опитва да 
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намери най-достоверните примери на L1, но не всички от тях се добавят към 
класифицираните примери. Ако функцията за пригодност на някои примери не 
надхвърли някаква граница, то те не се добавят и използват като 
класифицирани. 

Алгоритъм: 

1. Инициализация:  

- U1=view1(D1) – съдържа само атрибутите за изглед 1 (само 
класифицирани примери); 
- U2=view2(D1) – съдържа само атрибутите за изглед 2 (само 
класифицирани примери); 
- W = D2 : некласифицираните примери в обучаващото множество;  
- K - Брой класове;  

- S – Параметър на паралелизацията. W се разделя на S на брой 
множества за паралелна обработка на некласифицираните примери 

- Array [K] – съдържа най-убедителните примери Wxi   за всеки 

клас 

- Prob [S][K] – най-доброто ),|( 1ii xyP  за всеки клас и множество S 

2. Паралелно Учене: научи L1 и L2: L1(U1) и L2(U2), намери 1 и 2 

3. ПАРАЛЕЛНО ТЪРСЕНЕ: Раздели W на S множества и едновременно, 

паралено за всяко едно множество Ws намери за примерите в него: 

- Намери ),|( 1ii xyP  за всеки клас yi     

- ),x|P(yargmax = *y 1iiyi     

- ),x| P(y*= *p 1i   

- if(Prob[s][y*] < p*) актуализирай Arrays[y*] с новата стойност  xi  

4. КОМБИНИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ:  За всеки клас yi сортирай всяко 

множество от примери Ws спрямо Prob[S][yi] и слей сортираните Ws, 

така, че да се запази наредбата. За всеки клас yi добави най-

убедителните примери (Arrays[yi],yi), ако надхвърлят предварително 

дефинирана граница (threashold). Изтрий тeзи примери от W и ги добави 

в U2.  

5. Край, Върни 1 и 2 и класифицирай нови примери въз основа на 

умножението на ),|( 1ii xyP  и ),|( 2ii xyP . 

Представена е и стандартна оптимизационна техника за паралелна 
обработка на некласифицираните примери. Тя е особено важна в случаите, 
когато разполагаме с огромно количество некласифицирани примери, тъй като 
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успява значително да намали времето за избор кои примери да се добавят 
като класифицирани. 

4. Експерименти и резултати 

4.1. Постановка на експеримента 

Всички тестове са направени по следната схема: Данните се разделят на 
две множества – обучаващо и тестово. Използвана е Монте Карло 
кросвалидация [11] за оценка на класификационната точност на алгоритмите. 

 1. Обучаващо множество - съдържа част от оригиналното множество 
с класифицирани примери. Премахнати са стойностите на класификационната 
функция на останалите примери. Тези некласифицирани примери са включени 
към обучаващото множество.  

 2. За тестовото множество използваме всички примери без тези, 
които сме използвали на стъпка едно като класифицирани.   

4.2. Данни 

За оценка на алгоритъма са използвани тестови данни от UCI Machine 
Learning Repository [8]. Всички данни имат реални атрибути, нямат липсващи 
стойности. Diabetes съдържа 768 примера, разпределени между 2 класа. 
Вероятността на правилна случайна класификация е 0,5 (2 класа, 50% 
точност). Примерите в Iris са разделени в 3 класа, всеки един от класовете 
съдържа по 50 примера. Всеки клас представлява тип растение от вида ирис.  
Red Wine Quality [7] моделира предпочитанията за вина на база техни 
свойства. Съдържа 1600 примера, 11 атрибута  и 6 класа. Yest предсказва 
местоположението на протеини в клетките на база 8 атрибута. 1484 примера 
са разпределение в 10 класа. 

4.3. Резултати 

Таблица 1: Информация за тестваните данни. 

Данни Класове Атрибути Брой примери 
Случайна 
класификация  

Iris 3 4 150 33.33% 

Diabetes 2 8 768 50.00% 

Red Wine 
Quality (2009) 

6 11 1600 16.67% 

Yest 10 8 1484 10.00% 

 

Таблица 2 съдържа информация за всички тествани данни, които бяха 
изследвани (Iris, Diabetes, Red Wine Quality (2009)). Класификационната 
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точност на двата алгоритъма е сравнена за извадки от обучаващи множества, 
съдържащи различен процент от класифицирани примери (5%, 10%, 15%, 20%, 
50%, 90%). От таблица 2 може да се види, че MVSSMLA се представя 
сравнително по-добре от алгоритъма за учене с учител (НБК). Дори, когато 
условието за независимост на двата изгледа не е изпълнено изцяло (напълно 
незавасими изгледи се срещат на практика рядко) алгоритъмът се представя 
значително добре (2.49% подобрение при iris за само 5% класифицирани 
примери, при Red Wine Quality стига и до 5.07%, за yest – 3.56%). Това 
подобрение се основа на комбинирането на двата класификатора и 
предположението за тяхното съгласие относно примери от разпределението. 

Таблица 2: Сравнение на класификационната точност на MVSSMLA и НБК  

Данни Алгоритъм 5% 10% 15% 20% 50% 90% 

Iris НБК 80.07 89.81 93.37 94.03 95.08 94.82 

Iris MVSSMLA 82.56 90.77 93.53 94.10 95.08 94.82 

Red Wine Quality НБК 32.67 36.31 39.32 41.97 47.09 49.39 

Red Wine Quality MVSSMLA 32.40 36.63 40.33 43.34 52.16 52.16 

Diabetes НБК 69.74 71.97 72.96 73.53 75.55 80.04 

Diabetes MVSSMLA 70.00 72.19 73.16 73.71 75.70 82.76 

yest НБК 35.53 38.59 44.44 46.70 48.94 50.30 

yest MVSSMLA 36.16 42.15 45.55 47.78 48.98 50.68 

Използваният параметър на стъпка 4 за iris е threashold = 0.0 за Red Wine 
Quality: threashold = 0.0, за Diabetes: threashold = -14 (отрицателна заради 
логаритмичната вероятност), а за yest: threashold = 3. Различни параметри 
бяха изследвани за ОА. Когато границата е твърде голяма, малко примери 
успяват да я преминат и да окажат влияние на модела за учене. Когато 
параметърът е твърде голям, прекалено много некласифицирани примери 
оказват влияние на алгоритъма и повлияват представянето на по-слабия 
алгоритъм. Стойността на този параметър се оказа от голямо значения за 
процеса на обучение. 

Може да се забележи, че при Red Wine Quality, когато използваме малко 
класифицирани примери – 5% и когато и двата класификатора не са 
достатъчно убедителни и добри, подобрението на класификационната точност 
не е гарантирано. Затова условието на стандартното съвместно обучение се 
запазва и тук – да може да научим достатъчно добри класификатори върху 
двата изгледа.  

Друг интересен момент в изследваните данни е преспециализацията към 
обучаващото множество. Може да се забележи класификационната точност на 
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двата алгоритъма върху iris за 50% и 90% класифицирани примери. Вижда се, 
че с увеличаване на примерите, използвани за обучение, класификационната 
точност и на двата алгоритъма намалява. Съвмостното обучение също не 
успява да се справи с този проблем и за неговото решение ще трябва да се 
подходи с промяна на модела на използваните класификатори (добавяне на 
регуляризация, дървете с подкастряне и др.).  

Заключение 

Когато наличните класифицирани примери са малко, всяко подобряване на 
научения модел е от значение. Резултатите показаха, че можем да се 
възползваме от априорни знания за поведението на класификаторите върху 
двата изгледа. Обучаването на само по-лошия от двата класификатора показа 
значителни подобрения на класификационната точност на алгоритъма спрямо 
тази на Наивния Бейсов Модел. Подобряването в точността на алгоритмите е 
изкючително важно в модерния свят, където търсенето е към все по-добри и 
по-добре предсказващи алгоритми. 
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КЛИЕНТ-СЪРВЪР КОМУНИКАЦИОННА БИБЛИОТЕКА, 
БАЗИРАНА НА UDP 

Николай Николов  

Дизелор ЕООД 
n_software@abv.bg 

Резюме: Настоящата статия предлага реализация на библиотека за UDP базирана, 
пакетно ориентирана, надеждна клиент-сървър комуникация. Реализирани са 
възможности за обработване на събития, възникнали и на клиента, и на сървъра. 
Целта на библиотеката е да осигури на програмиста възможност за клиет-сървър 
комуникация, като се абстрахира от детайлите като създаване на сокет, 
приемане/предаване на съобщения, буфери и т.н. Обслужването на заявките от 
страна на сървъра се извършва от работни нишки и приоритетна опашка на 
множество нива. 

Ключови думи: сървър, клиент, UDP, пакет, комуникация, нишки 

1. Въведение 

Понастоящем повечето от Интернет комуникацията е TCP базирана [2]. 
Алтернативата UDP се използва главно за целите на пренос на мултимедийна 
информация, broadcasting, мрежови услуги. Предимствата и недостатъците на 
TCP и UDP комуникацията са описани в съответната литература [8]. Накратко, 
TCP е надеждна, но по-бавна комуникация, а UDP е ненадеждна, но по-бърза и 
с възможност за настройване според конкретните нужди. Освен това като 
фактор се намесват и мобилните комуникации, които имат тенденцията често 
да се свързват/прекъсват връзката и това прави TCP по-недобър вариант за 
реализация, поради допълнителните данни при установяване на връзка [7]. 
Още повече, че UDP изпраща данните незабавно, докато TCP буферира и 
след това извършва трансфер. Поради спецификата на TCP протокола, 
повечето приложения създават нова нишка при всяка TCP връзка. Но някои 
приложения може да се характеризират с по-слаб и рядко възникващ трафик, 
като в повечето време клиентът нито изпраща, нито получава данни. Такива 
приложения например са online стратегическите игри [3]. Създадената за 
връзката нишка обаче съществува и независимо от слабия трансфер, заема 
ресурси. Освен това за някои приложения поточното изпращане на данни може 
да не е особено подходящо и те да интерпретират данните повече като 
неделима и логически самостоятелна структура. 

Протоколът UDP в своя чист вид предполага повече обслужване и 
програмен код за поддръжка на услугите с него. В някои случаи може да е 
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неподходящ поради своята ненадежност. Съществуват и други алтернативи 
като SCTP, SELECT технологията [6, 9], които също си имат своите 
недостатъци. 

Настоящата статия предлага реализация на комуникационна библиотека – 
UCS (UDP client-server), която се стреми да има характеристики и на двата 
протокола – TCP и UDP. 

2. Основи на UCS 

UCS библиотеката създава комуникация без установена връзка 
(connectionless), надеждна, с подредба при предаването, пакетно-ориентирана. 
Въпреки, че терминът дейтаграма се използва най-често в контекста на 
ненадеждна комуникация [8], в следващите параграфи термините пакет, 
дейтаграма и съобщение ще се използват взаимозаменяемо. Библиотеката е 
проектирана за клиент-сървър комуникация с пакети от самостоятелни 
съобщения. Базирана е на UDP протокола, а обслужването на получените 
съобщения се извършва от приоритетни опашки на множество нива [1]. 
Основната цел е да се получи надеждна, пакетно-ориентирана, безсесийна 
библиотека, като не принуждава програмиста да създава обслужваща нишка 
за всяка връзка с клиент. Освен това детайли като установяване на връзката, 
обработка на пакетите, управление на буферите, осигуряване на 
надеждността, са скрити за програмиста, като са осигурени манипулатори на 
възникващите събития (свързване на клиент, получаване на пакет), които се 
стартират и изпълняват написания от програмиста код. 

Основен недостатък на UDP протокола е ненадеждността и ограничения 
размер на дейтаграмата [4], като обикновено се посочват 8 KB като 
максимален размер. Това обаче може да е недостатъчно за някои приложения. 
За да може да се трансферират по-големи данни като едно цяло, съобщението 
трябва да се фрагментира на няколко по-малки части, преносими от UDP. Това 
се прави и от страна на сървъра, и от страна на клиента. 

TCP базираната комуникация изисква всяка връзка да се обслужва в своя 
собствена нишка. Предложената библиотека реализира комуникация без да се 
налага това. Клиентът изпраща съобщение до сървъра на определен порт. 
Множество клиенти могат да изращат пакети до един и същ порт. От страна на 
сървъра съобщенията от различните клиенти се различават по клиентско id. 
Сървърът сглобява съобщението и когато се получат всички части от пакета 
той се изпраща за обслужване в приоритетна опашка. След това, според 
дисциплината на обслужване на опашката [1], съобщението се извлича и се 
стартира манипулатор за съответното събитие. 
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Множество нишки работят в библиотеката, като за работа с нишките се 
използва Win32 API [5]. Могат да бъдат посочени три основни типа нишки, 
които работят на сървъра: 

- една или две нишки за обслужване на заявките за връзки. 

- от една до стотици нишки за обслужване на трансфера на данни и 
асемблиране на пакетите. 

- от една до стотици нишки за обслужване на приоритетните опашки, като 
манипулаторите на събитията се стартират в контекста на тези нишки. 

3. Структура на пакета за трансфер 

Предложената библиотека се базира на дейтаграмна комуникация, т.е. 
трансферът се разглежда логически като един пакет. Това в известна степен 
олекотява процесът на потвърждение за получен пакет. Размерът на пакета е 
параметър на библиотеката и може да бъде до 100KB. От гледна точка на 
програмиста изпращането на данни е атомично и на една стъпка – цялата 
процедура по фрагментиране/асемблиране на пакета се извършва без 
намесата на потребителя. Фиг. 1 отразява структурата на пакета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Структура на пакета за трансфер 

 

Пакетът се състои от определен брой по-малки пакети и заглавна част. 
Най-малката единица за трансфер е package0, с такъв размер, че да може да 
бъде трансфериран с една UDP транзакция, т.е. по-малък от максималния 
размер на UDP дейтаграмата. Фиг. 2 отразяват структурата на package0 и 
package1. От страната на сървъра пакетът (package1) се сглобява и когато 
всички съставни пакети (package0) са получени, тогава и самия пакет се счита 
за получен. Цялата комуникация се извършва с package1, с изключение на 
login процедурата, която използва package0. Програмистът използва само 
package1. 

 

header             package0          package0           … 

данни 

package1 
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struct UCS_package0 

{ 

UCS_pck_header header; 

unsigned char     
data[UCSPACKAGE0SIZE]; 

}; 

struct UCS_package1 

{ 

UCS_pck_header header; 

unsigned char 
data[UCSPACKAGE1SIZE]; 

}; 

Фиг. 2. Структура на package0 и package1. 

 

Заглавната част се състои от 5 полета, описани в Таблица 1. 

Таблица 1. Структура на заглавната част 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ 

int id0 тип на пакета 

int id1 клиент id 

int id2 номер на пакета 

int id3 текущ номер на package0 

int id4 общ брой на package0 

4. Процедура за свързване 

Библиотеката работи без явно използване на идентификатор за сесии. За 
целите на комуникацията обаче, вътрешно се поддържат идентификатори на 
клиенти, т.е. всеки клиент си има свое id. Фиг. 3 показва процедурата по 
установяване на връзка с клиент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3. Установаване на връзка със сървъра. 

client 

server 

(1) 

client 

(2) 
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client 

server 
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1) клиентът изпраща заявка за свързване към предварително определен 
порт на сървъра 

2) сървърът отговаря с id за клиента и номер на порт за даннова 
комуникация 

3) клиентът изпраща данни към този порт 

4) сървърът отговаря 

5. Структури, използвани при свързване 

За всеки клиент от страната на сървъра съществува следната структура: 

struct UCS_client 

{ 

int pckid; 

unsigned char flags; 

UCS_port1 *port; 

sockaddr_in adr; 

}; 

Таблица 2. Данни за клиента 

ПОЛЕ ОПИСАНИЕ 

int pckid текущ номер на пакетr 

unsigned char flags работни флагове 

UCS_port1 *port порт за комуникация с клиента 

sockaddr_in adr адрес на клиента 

Клиентското id се хешира, като се разделя на две. Хеш – функцията е 
показана на фиг. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
struct UCS_client 

client id 

(1) 

(2) 
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Фиг. 4. Хеширане на клиентско id. 

(1) – старши битове 

(2) – младши битове 

Съществува манипулатор за свързване, който се стартира при всяко 
свързване с клиент, за да може да се предават специфични за работата данни. 
Предава се и фиксирана служебна информация, като клиентското id и 
сървърното време. 

6. Процедура при изпращане/получаване 

Данните се фрагментират в съответния брой пакети package0 и всеки един 
пакет се трансферира. Както е показано в Таблица 1, в заглавието има 
информация кой клиент кой пакет и фрагмент изпраща. Фиг. 5 показва 
процедурата по изпращане на данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Получаване на пакет. 

(4) 

port1         port2 

MLPQ 
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MLPQ threads 

package1 

event handler 
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Фрагментите пристигат на съответния порт на сървъра. Възможно е това 
да стане в произволен ред. Портовете се обслужват от множество нишки. 
Всяка нишка (Т1) може да получи пакет package0, да го постави на съответното 
му място (асемблиране на пакета) и ако цялото съобщение е получено се 
изпраща съобщение до приоритетната опашка. По този начин по-
слабоактивните клиенти не заемат една нишка и нишките могат да работят на 
пълен капацитет, обслужвайки колкото заявки за пристигнали. 

 

(1) – клиентът изпраща package0 към порт на сървъра 

(2) – нишките за обслужване на порта получават и сглобяват пакета 

(3) – след като пакетът е асемблиран той се изпраща за изпълнение в 
приоритетната опашка 

(4) – нишка за обслужване на опашката избира пакет за изпълнение 

(5) – съобщението се изпълнява и се стартира манипулатора 

Много нишки обслужват един порт и всяка една от тях може да получи и 
обработи фрагмент package0. Теоретично, package1 може да бъде сглобен 
едновременно. След като дейтаграмата е цяла, тя се подава на приоритетната 
опашка, където съобразно дисциплината на обслужване съобщението е 
изпълнено, т.е. съответния манипулатор стартиран. 

Ако даден клиент не е активен за определен интервал от време, счита се 
че той е неактивен и се прекъсва връзката, като се освобождават съответните 
буфери и клиентско id. 

7. Надеждност на комуникацията 

Надеждността на комуникацията за предложената библиотека се постига 
по следния начин: 

1) клиент изпраща заявка само ако е получен отговор от сървъра за 
предишната 

2) от страна на сървъра ако се получи нов пакет от клиент това означава, 
че е получен отговора на предишния, като следствие от 1) 

3) от страна на клиента се стартира таймаут при изпращане на пакет, 
като ако не се получи отговор преид изтичането на таймаута, пакетът 
се счита за неполучен и се преизпраща 

4) от страна на сървъра ако се получи отново същия пакет, това 
означава, че клиентът не е получил отговора и той се преизпраща 
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9. Заключение 

Предложената библиотека предоставя един удобен за програмиста начин 
да осъществи клиент-сървър комуникация, тъй като е предвидена за общ 
случай на употреба. За да се оцени възможността на сървъра за натоварване, 
може да се проведат множество експерименти. Целта на библиотеката е да се 
избегне обслужването по принципа „един клиент – една нишка”, като всяка 
работна нишка на сървъра обслужва колкото е възможно клиенти. 
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UDP BASED CLIENT-SERVER COMMUNICATION LIBRARY 

Nikolay Nikolov 

Abstract: The present paper offers an implementation of client-server communication library. 
It is UDP based, message oriented reliable communication with corresponding methods to 
handle events from both sides – client and server. The goal is to allow programmer to deal 
with communication without carrying for details as socket creation, send/receive buffers and 
so on. Multiple threads service the client’s requests and multilevel priority queues are used to 
service messages. 
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A STATISTICAL TEST VS. A VALIDATION EXPERIMENT  
IN GENE EXPRESSION STUDY 

Veska Noncheva, Maria Dobreva 

Plovdiv University ”Paisij Hilendarski”; “University of Food Technologies”- Plovdiv 
wesnon@uni-plovdiv.bg; mimi.d.d@abv.bg  

Abstract: Comparative CT Method compares the Ct value of one target gene to another 
using the formula called 2-ΔΔCT. To make this method valid, the efficiency of the target 
amplification (the gene of interest) and the efficiency of the reference amplification (the 
endogenous control) must be equal. In this article we propose to test statistical hypotheses 
instead to perform validation biological experiments when we want to show that the 
efficiencies of the target and endogenous control amplifications are approximately equal.  

Keywords: statistical hypotheses, one sample location test,  gene expression. 

Introduction:  

There are two different methods for analyzing data from quantitative real-time 
RT-PCR (reverse transcription followed by polymerase chain reaction): the 
quantitative absolute and relative quantification. Relative quantification in 
quantitative real-time RT-PCR  is increasingly used to quantify gene expression 
changes [2,3,4]. It is based on the expression levels of a target gene versus a 
reference gene and in theory is adequate for most purposes to investigate 
physiological changes in gene expression levels. The units used to express relative 
quantities are irrelevant and the relative quantities can be compared across multiple 
RT-PCR experiments.  

Methods for relative quantitation of gene expression allow us also to quantify 
differences in the expression level of a specific target gene between different 
biological samples. The data analysis output is expressed as a fold-change or a fold-
difference of expression levels.   

The aim of our research work is to find out a methodology based on statistical 
methods for identification genes whose expression level changes across conditions 
under study. Some of its applications could be to compare the levels of gene 
expression in a cancerous tumor and normal tissue in order to identify which genes 
are differentially expressed or the level of gene expression of a particular gene of 
interest in a chemically treated sample to be compared with the level of gene 
expression of the untreated sample.. 

The calculation method used usually for relative quantitation is called 
Comparative CT method. This method known also as ΔΔCT Method, uses arithmetic 
formulas, given below, to achieve the result for relative quantitation [1]. 
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2. The Mathematical Model. 

Biologically meaningful reporting of target mRNA copy numbers requires 
accurate and relevant normalization to some standard and is strongly recommended 
in real-time RT-PCR. Real-time RT-PCR-specific errors in the quantification of 
mRNA transcripts are caused by sample-to-sample variation, variation in RNA 
integrity, RT efficiency differences, and cDNA sample loading variation. This is 
especially relevant when the samples have been obtained from different individuals, 
different tissues, and different time courses and would result in misinterpretation. 
Therefore, normalization of target-gene expression levels must be performed to 
compensate intra- and inter-kinetic RT-PCR variations (sample-to-sample and run-
to-run variations).  

Because of this the relative quantitation of gene expression requires quantitation 
of two different genes - target gene and endogenous control.   

The equation that describes the exponential amplification of PCR is: 

Xn = Xo  (1+ Ex)n,       

where Xn is the number of target molecules at cycle n, Xo is the initial number of 
target molecules, EX is the efficiency of target amplification, and n is the number of 
cycles. 

The threshold cycle (Ct) indicates the fractional cycle number at which the 
amount of amplified target reaches a fixed threshold. Thus, 

XT = Xo  (1+ Ex)Ct,X = Kx,    

where XT is the threshold number of target molecules, Ct,X is the threshold cycle 
for target amplification, and KX is a constant. 

The equation for the endogenous reference reaction is: 

RT = Ro  (1+ ER)Ct,R = KR,     

where RT is the threshold number of reference molecules, Ro is the initial 
number of reference molecules, ER is the efficiency of reference amplification, Ct,R 
is the threshold cycle for reference amplification, and KR is a constant. 

Dividing XT by RT gives the following expression: 

. 

The exact values of XT and RT depend on a number of factors, including reporter 
dye used in the probe, sequence context effects on the fluorescence properties of 
the probe, efficiency of probe cleavage, purity of the probe, setting of the 
fluorescence threshold, etc. 

Note that normalization issues arise only to the extent that technical factors have 
sample-specific effects. Normalization takes the form of correction factors that enter 
into the statistical models. 

Assuming that efficiencies of the target and the reference are the same 
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 , we receive     

,    

, 

where XN = Xo/Ro, is the normalized amount of target, and ∆Ct = Ct,X - Ct,R is 
the difference in threshold cycles for target and reference gene. Therefore, 

. 

To obtain accurate relative quantitation of an mRNA of a target gene, it is also 
recommended to evaluate the expression level of an endogenous control. By using 
an endogenous control as an active reference, you can normalize quantitation of 
targets for differences in the amount of total nucleic acid added to each reaction. For 
example, if you determine that a calibrator sample has a two-fold greater amount of 
endogenous control than a test sample you would expect that the calibrator sample 
was loaded with two-fold more cDNA than the test sample. Therefore, you would 
have to normalize the test sample target by two-fold to accurately quantify the fold-
differences in target level between calibrator and test samples of individuals. 

The final step is to divide the XN for any sample q by the XN for the calibrator 
(cb). 

, 

where  ∆∆Ct = ∆CT,q – ∆CT,cb. 

The calibrator is a sample that is used as the basis for comparative expression 
results. The calibrator sample might be an untreated sample. 

For amplicons designed and optimized according to Applied Biosystems 
guidelines, the efficiency is close to one. Therefore, the amount of target, normalized 
to an endogenous reference and relative to a calibrator, is given by    2-ΔΔCt. 

Note the following:  

 1 CT shows 2-fold difference in the initial amount of the template.  

 A 5 cycle decrease corresponds to a 32-fold higher RT efficiency, 
because 25=32.  

 A four-fold change should yield a +2 CT difference (4=22). 

 2-ΔΔCt = 2 - (2.0) = 0.25 means that the test sample has 0.25 or 1/4 the 
amount of target RNA as the calibrator. 

 

2.1. Assumptions of the 2-ΔΔCt Method. 

In order the calculation of the 2-ΔΔCt to be valid the amplification efficiency of the 
target gene and the reference gene must be equal. Sensitive method for assessing if 
two amplicons (the products of the polymerase chain reaction (PCR)) have the same 
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efficiency is to design a new experiment and to look at how the ∆Ct varies with 
template dilution.  

The second assumption is the following. The efficiency for the amplicons must 
be close to one. 

The gene expression dependence on both vascular risk factors (obesity, 
smocking) and demographic factors (age and gender) should be checked. 

If all assumptions hold, the 2-ΔΔCt method may be used to analyze the data.  

Therefore, the next step in the application of the 2-ΔΔCt method is to consider the 
assumptions being made. This is important as invalid assumptions will mean that the 
results of the 2-ΔΔCt method are invalid. 

In this paper we put the following question: Could statistical tests determine if the 
∆∆CT calculations are correct? 

3. Statistical hypotheses testing. 

Using the 2-ΔΔCt method, the data are presented as the fold change in gene 
expression normalized to an endogenous reference gene and relative to the 
untreated control. 

Usually before using the ∆∆CT method for quantitation, biologists perform 
additional validation experiments to demonstrate that efficiencies of target and 
reference are equal.  

In our work we propose an alternative approach based on a statistical method 
instead of validation experiments. 

Suppose the CT values provided from real-time PCR instrumentation are 
reported from a quantitative gene expression experiment. If the efficiencies of the 
two PCR reactions are equal, we can rely on  ∆∆CT values and use them in our 
study in the area of Biology or Medicine.  

Let ∆CT,cb values be calculated for each individual of a random sample of 
untreated individuals with size k. Let ∆CT,q be calculated for the same random 
sample of untreated individuals. Let us pair all different individuals.  In this way we 
receive a sample of paired individuals with size m=Ck2. Thus we receive 

∆∆Ctij = ∆CT,cbi – ∆CT,cbj = (Ct,Target - Ct,R)Cbi - (Ct,Target - Ct,R)Cbj , where i≠j, 

From theoretical point of view all calculated values for the differences ∆∆Ctij 
should be close to zero. Therefore, the expectation of the random variable ∆∆Ct 
must be  zero.  

Now we can use one sample location test to compare the location parameter of 
the population to constant 0. The location parameter in this task could be the mean 
or the median. 

Therefore, using the appropriate two-sided test for statistical hypotheses testing 
we can make decision whether calculated ∆∆CTs are correct.   
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The biological interpretation of the results is the following:  

If the result is statistically significant, the efficiencies of the target and reference 
genes are similar, and the gene expression is not influenced neither by vascular risk 
factors nor by demographic factors. 

If the p-value is greater than the level of significance, some assumptions of the 
∆∆CT method are not fulfilled.   

Whether the efficiencies of target and reference are equal to 1, is still an open 
question.  

4. Conclusion. 

In relative quantification, researchers analyze changes in gene expression in a 
given sample relative to another reference sample. The proposed approach is useful 
for an investigator to analyze quantitative gene expression data using the 2-ΔΔCt 
method.  

To summarize the most important steps in this approach: 

1. Select the gene for internal control and a random sample of untreated 
individuals.  

2. Use Ct values and the ∆∆CT method in order to quantify the gene 
expression. 

3. Use the appropriate two-sided location test to ensure that some of the 
assumptions of the ∆∆CT method are fulfilled. 

Finally, powerful statistical methods for data analysis should be applied and new 
knowledge in the area of Biology and Medicine be extracted. 
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Резюме: Отдавна е известно, че за трудно лечимите болести е налична генетична 
основа. Ето защо в последните години науката се насочва към търсенето на 
биологични причини, водещи до промяна на генната функция без да е на лице 
нарушение в структурата на гена. Генна експресия е процес, при който 
унаследяемата информация от ДНК се трансформира във функционален продукт. 
Количеството функционални продукти на ДНК, или по-точно количеството 
органични молекули, наричаме ниво на генна експресия. Целта е да се 
идентифицират микро-РНК биомаркерни молекули в серум като индикатори, 
използвани за молекулярна диагностика. 

Целта на работа ни е да създадем методология, която да намира значимите 
разлики в нивата на експресия при клинично здравите и при болните пациенти. За 
тези гени не трябва да има значима разлика в нивата на експресия при клинично 
здравите пациенти.  

Има различни технологии, които измерват нивото на генна експресия в конкретен 
момент. Съществуват два основни методa за анализ на получените данни от RT- 
PCR  експерименти: абсолютно количествен и относително количествен метод. 

Методите за относителното количествено определяне на генната експресия ни 
позволяват да определим количествено разликите в нивото на експресия на гена, 
от който се интересуваме, от различни проби. Резултатът от анализа на данните 
се изразява като промяна в пъти в нивата на генната експресия. 

Сравнителният CT Метод сравнява стойността Ct на един ген с друг, като 
използва формула 2 - ΔΔCT .  За да бъде валиден този метод, ефективността на гена 
от който се интересуваме и ефективността на референтната амплификация 
(ендогенния  контрол) трябва да бъдат от една страна равни, а от друга страна 
всеки от тях трябва да е равен на единица.  

Коректното прилагане на метода изисква предположенията му да бъдат проверени.  

В тази статия ние предлагаме за проверка на предположенията на метода ∆∆CT да 
се използва статистически критерий, вместо да се извършват скъпо струващи 
биологични експерименти. 
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ИНТЕГРИРАНЕ НА DATA MINING СРЕДСТВАТА В СРЕДИ ЗА 
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ 

Даниела Орозова  

Бургаски свободен университет 
orozova@bfu.bg 

Резюме: Разглеждат се възможностите за прилагане на средства за извличане на 
знания в среди за електронно обучение, с цел аназлиз и прогнозиране. Конструиран и 
описан е обобщено-мрежови модел на процеса на прилагане на Datamining средства, 
който дава възможности за изследване на поведението на студентите, 
анализиране на данните и оценяване на ефективността от работата на 
обучаващата среда. 

Ключови думи: e-learning, datamining tools, generalized net (GN) 

1. Въведение 

Съвременната образователна реформа е базирана на различни обучаващи 
среди, които нямат явна граница между материалния и виртуалния свят. 
Взимането на решения в процеса на обучение изисква изследване на 
поведението на студентите, анализиране на данни и оценяване на 
ефективността от педагогическите стратегии.   

Data mining е процеса на откриване на скрити шаблони и връзки между 
данните [3,4]. В превод на български език често се използва термина 
извличане на знания от данните. Моделирането и изучаването на процеса на 
електронно обучение и прилагането на такива техники са необходими за  
персонализиране на курсовете за дистанционно обучение.  

2. Модел на процеса на прилагане на Data Mining средства чрез 
апарата на обобщените мрежи 

Създаденият модел в [7] чрез средствата на обобщените мрежи [1, 2], 
представя процеса на прилагане на средства за извличане на знания от 
данните в медицински бази от данни. Предложеният в този доклад модел е 
допълнен с възможности за прилагане на критерии за ограничаване на 
средствата и избор на подходящи техники за извличане на знания от данните в 
средите за електронно обучение.  

Моделът, представен на фигура 1, съдържа 5 прехода и 21 позиции, 
групирани в две групи и свързани с два типа ядра, които постъпват в 

съответните типове позиции: -ядра и l-позиции представят процеса на за 
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извличане на знания от данните, -ядра и t-позиции представят критериите за 
ограничаване на средствата и избор на подходящи техники за извличане на 

знания от данните. За краткост ще се използва означението - и -ядра 

вместо i- и j-ядра, където i, j са номерата на съответните ядра. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1. ОМ модел на процеса на прилагане на средства за извличане на знания от 
данните в среда за електронно обучение. 

Първоначално едно 0-ядро стои в позиция t6 с начална 
характеристика:„налични средства за извличане на знания от данните“. 

На следващия преход от функционирането на мрежата -ядрото се 

разделя на две. Оригиналното -ядро ще продължи да стои в позиция t6, 

докато другото -ядро ще се придвижи към прехода Z5, преминавайки през 
прехода Z3. 

Ядрата 0 и 1, постъпващи в мрежата през позиции l0 и l1, получават  
характеристики съответно:      „начални хипотези“; 

„начални данни“. 
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Ядрата 1 и 2 постъпват в мрежата през позиции t0 и t1 . Тези ядра 
получават съответно начални характеристики:  

„нова техника за извличане на знания от данните “; 

„критерии за избор на техника за извличане на знания от данните“. 

Следва описание на отделните преходи. 

Z1 = <{l0, l1, l10, t2 }, {l2, l3, l4}, 

falsetruefalset

falseWWl

truefalsefalsel

truefalsefalsel

lll

2

3,102,1010

1

0

432

, (( l0, l1), l10, t2)>, 

където: 

W10,2 = “техниката за извличане на знания от данните е приложена”,  

W10,3 =  W10,2. 

Като първо действие на прехода  Z1 0 и 1-ядрата, които постъпват през 

позиция l4 (от позиции l0 и l1) се сливат в едно ново -ядро с характеристика: 

“Начални хипотези, начални данни”. 

При следващото активиране на прехода Z1  β-ядрото, което постъпва в 
позиция  l3 (от позиция t2) получава характеристиката: 

“Цел, техника за извличане на знания от данните”. 

При следващото активиране на същия преход β-ядрата могат да постъпят 
в позиция l2 или l3 като не  получават нова характеристика. 

 

Z2 = <{l3, l4, l5, l9, t0, t1, t5, t6, t7 }, {l5, l6, t2, t3, t4, t5, t6},  
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където: 

W5,5 = “има техника за извличане на знания от данните, която още не е 
приложена”,  

W5,6 = ”техниката за извличане на знания от данните е вече е приложена”, 

W6,4 = ”техниката за извличане на знания от данните е отхвърлена”, 

W6,5 = ”техника за извличане на знания от данните е избрана”. 

-ядрата получават характеристики съответно: 

“Избрани техники за извличане на знания от данните, 

 критерии за избор на data mining техники”   в позиция l3, 

  “Отхвърлена техника за извличане на знания от данните”, в позиция l4. 

1-ядрото, което постъпва в прехода Z2 (от позиция t0) ще  се слее с 

оригиналното 0-ядро, което стои в позиция t6.  

3-ядрото, което постъпва в позиция t5 получава характеристиката:  

“Избрани техники за извличане на знания от данните”. 

-ядрата, които постъпват в позицияи t2 (от позиция t7) и t3 (от позиция t5) 
не получават нова характеристика. 

Z3 = <{l6, l7, l11 }, {l7, l8}, 

falsetruel

WWl

falsetruel

ll

11

8,77,77

6

87

, ( l6, l7, l11)>, 

където: 

W7,7 = “Има следващи стъпки от работата на текущата техника за 
извличане на знания от данните”,  

W7,8 = “Избрана е следващата стъпка от работата на текущата техника за 
извличане на знания от данните” 

-ядрото, което постъпва в позиция l7 не получава нова 

характеристика, докато -ядрото, което постъпва в позиция l8 получава 
характеристиката: 

“Текуща стъпка от прилагането на избраната техника за извличане на 
знания от данните” 

Z4 = <{t3, t8 }, {t7, t8}, 

8,87,88

3

87

WWt

truefalset

tt

>, 

където: 

W8,7 = “Избрана е техника за поставената цел”,  

W8,8 = W8,7. 
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-ядрата, които постъпват в позиция t8 не получават нова характеристика, 

докато  -ядрата, които постъпват в позиция t7 получават характеристиката:  

“Цел, избрани техники за извличане на знания от данните”. 

 

Z5 = <{ l8 }, {l9, l10, l11}, 
11,810,89,88

11109

WWWl

lll
>, 

където: 

W8,9 = “Има следваща техника за извличане на знания от данните, която 
може да бъде приложена”,  

W8,10 = “Последната възможна техника за извличане на знания от данните е 
приложена”, 

W8,11 = “Има следваща стъпка от текущата техника за извличане на знания 
от данните, която ще се изпълнява”. 

-ядрата, които постъпват в позиции l9 и l11 не получават нови 

характеристики, докато -ядрата, постъпващи в позиция l10 получават 
характеристиката:  

“Цел, средство за извличане на знания от данните, оценка от работата”. 

3. Интегриране на средства за извличане на знания от данните със 
среди за електронно обучение 

През последните години сме свидетели на широко използване на 
средствата за извличане на знания от данните, с цел анализ и прогнозиране в 
различни сфери на съвременния живот [5,6].  Интегрирайки тези техники в 
обучаващите среди могат да се търсят тенденции относно развитието на 
процесите на електронното обучение и неговото обслужване. Проследявайки 
процеса на избор и използване на различни средства могат да се изграждат 
оптимални учебни среди с възможности за персонализирано овладяване на 
ключови знания, умения и компетенции. 

Базирайки се на натрупани данни от работата на система за електронно 
обучение с различни потребители, прилагайки средства от областта на 
извличане на знания от данните, могат да се взимат различни решения. На 
базата на извършени изследвания [8,9] тук е направено систематизиране на 
основните задачи в тази област: 

 Чрез прогнозиране на академичните дейности на студентите могат да се 
планират и подобрят учебните програми, както и процеса на обучение, 
изпитване, дипломиране и израстване на обучаемите в обучаващи.  

 Провеждане на анализи относно степента на придобиване и забравяне 
на знанията на обучаемите в различни интервали от време и сравняване на 
показателите през годините. 
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 Изследвайки работата с тестови системи при оценяване на студенти, 
могат да се оптимизират техниките за избор на тестови елементи и да се 
предприеме подходящ вид намеса в дейността на обучаемия. 

 Изследвайки данните за потребителите да се идентифицират типове 
обучавани, на които да се предлага подходящо продължение на обучението. 
Използвайки техниката „класификация” може да се идентифицира типа на 
студентите, които желаят да се запишат и завършат различни специалности и 
магистърски курсове. Когато се уточни кои студенти ще се привличат или 
участват в класирането може да се определи вероятността те да завършат 
съответната специалност в университета.  

 Критичен период по време на обучението е между втората и третата 
година от следването. Ако студентите отпадат или се прехвърлят в друга 
специалност и това може да бъде предвидено, то тяхното академично 
развитие може да бъде подпомогнато посредством допълнителни консултации, 
курсове за допълване на знанията или дори създаването на интересни 
интерактивни занимания с цел по-лесно продължаване на обучението. Тези 
техники могат да се използват за изясняване защо една група от студенти 
отпада от обучението, или кои са най-важните фактори за тяхната успеваемост 
по време на обучението.  

 Използвайки класификационна функция може да се определи профила 
на добрите преподаватели. По-доброто разбиране на поведението им, 
позволява на организацията да разработи бизнес план за повишаване на 
тяхната удовлетвореност. 

 Основна дейност на едно висше училище е настоятелното търсене на 
студенти, които да се обучават в него. Подходящ модел на този процес може 
да отговори на въпроса коя група от потенциални студенти е най-желателна за 
обучение. За целта могат да се прилагат техниките “регресия” и 
“класификация”. 

Заключение 

Интегрирането на системите за електронно обучение със средства за 
извличане на знания от данните е необходимо за процеса на персонализиране 
на курсове за дистанционно обучение. На базата на получените резултати 
могат да се въведат допълнителни мерки за анализ и промяна на обучаващите 
курсове и критериите за анализ. Това от своя страна е път към повишаване на 
качеството на обучението във висшето училище.  
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APPLYING DATA MINING TOOLS IN E-LEARNING 

Daniela Orozova 

Abstract: Some applications of data mining tools in e-learning environments are considered. 
A Generalized Net (GN) model of the applying data mining tools is constructed. It provides 
facilities to explore student’s behavior, analyzing resulting data and evaluation of the 
effectively of studies in the e-learning environment.  
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ДИНАМИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ 
НА ПЕРСОНАЛИЗИРАНИ УЧЕБНИ ПЪТИЩА 

Георги Пашев, Георги Тотков 

ПУ „Паисий Хилендарски“ 
georgepashev@gmail.com, totkov@uni-plovdiv.bg 

Резюме: В работата се представя софтуерно приложение, осигуряващо персонално 
и адаптивно електронно обучение. За всеки учебен план приложението съхранява и 
поддържа данни – примери за неговото изпълнение (спец. пътищата за постигане на 
учебните цели от различни обучавани). На конкретен обучаван се предлага учебен 
път за по-ефективно усвояване на учебното съдържание на базата на откриване на 
сходство с данните за вече приключилите своето обучение. Реализацията използва 
авторска система за управление на графови бази данни. 

Ключови думи: план за обучение, предсказване, път в граф, адаптивно обучение, 
машинно обучение   

1. Въведение 

При моделиране на е-обучение се налага въвеждане на различни модели –
 изучавана предметна област (ИПО), учебна програма и учебни цели, учебни 
ресурси (курсове, текстови, мултимедийни и тестови материали), субекти на 
обучението (обучавани, преподаватели, консултанти, проектанти, автори и др.) 
и т.н. [2]. 

Нека S е произволно крайно множество. Семейството от множества 

 се нарича S – множество. То е крайно, ако  за всяко 

 и едноелементно, ако  за всяко . 

Нека  е множество от имена на учебни материали от 

различен тип,  е множество от всички слоеве,  е 

множество от всички ресурси. 

Модел  на ИПО е ориентиран граф , където елементите 

на множеството  са възли, представящи понятията от дадена предметна 

област (ПО), а елементите на множеството  са дъги, определящи връзките 
от тип „предшественик на” между понятията. 

Модел на учебен курс в  е ориентиран граф , където: а) 

, множеството от възли  представя 

понятията, изучавани в , а множеството  се състои от четири типа възли – 



162 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

and, or, yes, not; множеството от дъги  представя връзките между понятията, 

включени в .  

Планът за обучение   по даден учебен курс представлява ориентиран 

граф ,  където   е крайно множество от списъци 

на учебни материали, а  .[2] 

Мрежа на Петри е насочен биграф, в който възлите представляват 
позиции/преходи. Ребрата са насочени дъги, които описват кои позиции за кои 
преходи са съответно предусловия и постусловия. Една дъга свързва позиция 
и преход, или преход и позиция, но не и еднотипни възли. Планът за обучение 
по даден учебен курс може да се представи като мрежа на Петри, при която 
възлите ‘позиция’ са тестови единици или друга (вложена) мрежа на Петри (в 
частност – план за обучение, учебен материали за преглеждане и усвояване и 
т.н.). При зададени предусловия и постусловия, обучението може да протече 
по различни пътища на мрежата.  

GDBMS е авторска система за управление на граф-базирани системи за 
управление на бази от данни (ГСУБД), която поддържа насочен хиперграф (с 
атрибути и етикети), управление на сесии, транзакции, потребителски права 
върху графа и др. Освен това притежава средства за дефиниране на типове 
данни; създаване на графи; въвеждане, промяна и  премахване на възли и 
ребра в графи; заявки за данни от даден граф (напр. намиране на най-кратък 
път, най-дълъг път, намиране на всички пътища между дадени два възела, 
намиране на съседни възли/ребра на текущ възел/ребро и др.). GDBMS има 
вграден собствен скриптов интерпретатор на авторски език от процедурен тип. 
Възможно е да се дефинират различни тригери преди определени събития, 
например стартиране на сесия или на транзакция върху граф, въвеждане на 
възел/ребро, промяна на възел/ребро и изтриване на възел/ребро. 
Потребителските тригери могат да модифицират данни в тези възли/ребра, 
както и да откажат действието (с изпълнение на команда reset), ако това е 
необходимо в съответното приложение. Езикът има собствен оператор 
„потоков идентификатор”, който в комбинация с оператор foreach се използва 
за писане на заявки към GDBMS. Последната версия на GDBMS поддържа 
режими на комуникация с клиентски приложения SOAP service и CGI. 
Възможно е приложението да бъде извикано и локално – без отдалечена 
комуникация. Разработчиците на приложения върху GDBMS могат да избират 
дали да използват директно уеб методи на ГСУБД или да използват уеб метод 
на интерпретатора. Реализацията е в C/C++, програмна среда Qt, Linux [4].  

В работата се предлага методика за определяне и предлагане на най-
подходящ път в плана на даден обучаван чрез използване на акумулирани към 
момента данни за учебни пътища на вече завършили обучавани, близки до 
него по определени параметри. 
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2. Използван подход 

Тук ще изложим основните ключови моменти в предложената методология 
за прогностично групиране на обучавани на базата на учебни пътища. 

2.1. Моделиране на план на обучение 

В GDBMS дефиницията на типовете данни на възли/ребра на графа се 
осъществява с езиковата конструкция за дефиниция на клас [4].  

class clLectures 

 int id 

 string displName 

 string displId 

 int numCredits 

 string urlResources 

endclass 

Фигура 1. Примерна декларация на клас данни за възли 

 

По аналогичен начин се дефинират класовете данни за упражнения, 
задачи, тестове. Възлите, които отговарят на възли – преходи в мрежа на 
Петри са с тип данни, дефиниран по следния начин [4]: 

 

class clTransition 

 fun preCondition 

 fun postCondition 

endclass 

Фигура 2. Декларация на клас данни за възли от тип ‘Преход’ 

 

Вградената в езика на GDBMS ключова дума fun указва, че членовете за 
предусловие и постусловие са променливи от тип ‘делегати’ към дефинирани 
вече подпроцедури в скриптовия файл, които обработват условията за 
преходите от една позиция към друга в мрежата на Петри в този етап на 
изпълнение, когато вече е създадена инстанция на крайния автомат и се 
извършва преход. 

Зареждането на данните за лекции, упражнения, задачи и тестове в 
програмната среда става чрез HTTP GET заявки към уеб сървърни скриптове, 
които предоставят JSON масиви от данни с намиращите се във външната База 
от данни (БД) лекции, тестови единици за даден курс и период на обучение. 
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arrayLectures=json_loadArray(http_get(ulr_array_script

+"?discpl_id="+str(discpl_id)+"&semester_id="+str(semest

er_id))) 

 ;arrayLectures съдържа масив с лекции от тип 

clLectures 

 ;следва създаване на възли от заредените в паметта 

лекции 

 i=0 

 while(i<count(arrayLectures)) 

  insert_node(arrayLectures[i]) 

  i=i+1  

 endwhile 

Фигура 3: Извличане на данни за лекции от БД и създаване на възли за тях в графа 
 

По аналогичен метод се зареждат и данни за другите типове позиции в 
мрежата на Петри. 

Въвеждане на ребра от тип ‘преход’ и връзките им с възлите от типовете на 
позиции дооформя учебния план. Зареждането на тези данни в програмната 
среда отново става чрез HTTP GET извикване на специално подготвен за 
целта уеб сървърно приложение – скрипт, който извлича тези данни от 
оригиналната БД и създава удобен за целта json форматиран изход.  

 

 arrayLinks=json_loadArray(http_get(ulr_array_links

+"?spec_id="+str(spec_id)+"&semester_id="+str(semester_i

d))) 

 ;arrayLinks съдържа масив с връзки 

 ;следва създаване на възли и ребра (дъги) от 

заредените в паметта връзки 

 i=0 

 while(i<count(arrayLinks)) 

  nodeFrom=getnode("*.id", 

arrayLinks[i].idFrom) 

  nodeTo=getnode("*.id", arrayLinks[i].idTo) 

  if ^(exists(nodeFrom) and exists(nodeTo)) 

   ;errormessage 

   reset 

  endif 

  clTransition transition 

  ;подпрограмите preCondSub и 

postConditionSub ще се занимават с определяне на 

възможността за преходите в крайния автомат 
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  transition.preCondition="preCondSub" 

  transition.postCondition="postConditionSub" 

  insert_edge(transition, nodeFrom, nodeTo) 

 endwhile 

Фигура 4: Извличане на данни за преходите в графа 
 

Подпрограмите, които се грижат за определяне на допустимостта на даден 
преход в зависимост от текущия възел от тип позиция в мрежата на Петри се 
дефинират на езика на GDBMS и са с имена, посочени в предусловието и 
постусловието на преходите. 

Новите функции, реализирани във връзка с това в GDBMS са http_get, 
http_post, json_loadArray, като е вградена и променлива от тип ‘делегат’ в 
скриптовия език, а командата за извикване на подпрограма call извиква 
подпрограма през неин делегат. 

 

2.2. Създаване на мрежи на Петри с памет върху план за обучение 

Създаването на мрежа на Петри с памет върху граф е нова 
функционалност за GDBMS. Във връзка с това е въведена нова езикова 
конструкция в скриптовия език на GDBMS, която описва работата на мрежа на 
Петри с памет (МПП) върху граф. В конкретното приложение за електронно 
обучение, МПП се създава и съхранява за всеки обучаван.  

МПП върху граф, в контекста на GDBMS, се дефинира с обект от 
потребителски дефиниран тип данни, както и идентификатор на текущ възел, 
идентификатор на стартов възел, множество от идентификатори на крайни 
възли, делегат на подпрограма, която се извиква преди събитието на преход, и 
делегат на подпрограма, която се извиква след събитието на прехода.  
Подпрограмата, която се извиква преди прехода може да откаже прехода, ако 
конкретните условия за неговото изпълнение, разписани в подпрограмата, не 
са изпълнени. При това положение се запазва старият текущ възел на мрежата 
на Петри. 

В конкретното приложение обектът на мрежата на Петри съдържа 
атрибути, които се извличат от оригиналната БД и служат за променливи, 
които впоследствие ще участват в класификация на обучавания в най-
подходящата за него група от обучавани. 

class studentFsm 

  int id 

  int facnum 

  int idDept ;1. Катедра на обучаван 

  int gradeHighSchool ;2. Средноаритметична 

Оценка от диплома за средно образование {2..6} 
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  int semesterAverageGrade ;3. 

Средноаритметична оценка от семестъра до този момент 

{2..6} 

  int labAverageGrade ;4. Средноаритметична 

оценка от лабораторни упражнения {2..6} 

  int seminarAverageGrade ;5. 

Средноаритметична оценка от семинарни упражнения {2..6} 

  int lecturesPresence ;6. Присъственост 

на лекции {1 .. 4} 

  int homeworkAverageGrade ;7. 

Средноаритметична оценка от домашни работи {2..6} 

  int discpAverageRepetitions ;8. 

Средноаритметичен брой повторения на дисциплини  

 endclass 

Фигура 5: Пример. декларация на тип данни клас за обект в Мрежа на Петри 
 

Извличането на данни за атрибутите на класа от фиг. 5., голяма част от 
които са обобщаващи функции върху записи в оригиналната БД се извършва 
чрез динамично извикване на специално създадено за целта сървърно 
приложение – скрипт, който връща отговора в json формат на клас със 
структура, отговаряща на структурата на класа, дефиниран на фиг. 5. След 
това, с извикване на специално създадената интерпретаторска функция 
json_LoadClass, json низовият входен параметър се десериализира и се връща 
като променлива. 

Следва примерно използване в скриптовия език на GDBMS на езиковата 
конструкция за мрежа на Петри с памет. 

 

entry load_pnt 

  ;;премахнат код 

  pnt("pnt_stud_"+str(stud_id), 

currentStudent, id_start_node, ids_end_nodes, 

id_cur_node) 

   ;служебната променлива this е 

заредена с възела в текущото състояние 

   ;променливите id_start_node, 

ids_end_nodes, id_cur_node се инициализират и цикъла им 

на живот е до достигане на endfsm 

   ;ако в СУБД няма запаметен мрежа на 

Петри с памет с това име (първи входен параметър), то 

тези променливи трябва да са предварително 

инициализирани, за да се създаде крайния автомат 

   ;регистриране на събитията преди 

промяна на състоянието и след промяна  
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   beforeChangeState("preCondSub")  

   afterChangeState("postConditionSub") 

   id_next_node = .... ;опит за смяна на 

състоянието 

   tryChangeState(id_next_node) 

   

  endpnt 

   

 stop 

Фигура 6: Пример. Използване на езикова конструкция за мрежа на Петри с памет 
 

2.3. Класификация на обучаван в подходяща група 

За да се подберат възможно най-информационните променливи 
(параметри) за всеки обучаван, които да се ползват при тяхната класификация, 
най-напред трябва да се направи оценка на информационната печалба за 
всеки един от тях, като се използват величините ентропия и информационна 
печалба [1]. 

Класификация на обучаваните се извършва след като се определят 
групите, които ще се различават при класификация. След като графът е 
създаден се определят класификационните групи. Групите са толкова на брой, 
колкото са възможните пътища в графа – от началния стартов възел, до всеки 
краен възел. Всички пътища в графа се определят по стандартен начин с вид 
заявка на GDBMS, която използва алгоритъма allDFS за намиране на всички 
пътища в граф [4]. 

 

while i<count(ids_end_nodes) 

  curEnd=ids_end_nodes[i] 

  dbconn=sqlite_open("EMSG.db") 

  foreach @0[id_start_node]a[curEnd] as 

currentPath ;итериране за всички открити пътища, 

запаметени в променливата currentPath като масив от 

възли 

  ;sqlite_query изпълнение на insert заявка 

за текущия открит път    

   endforeach    

   sqlite_close(dbconn)  

  

   i=i+1   

  endwhile 

Фигура 7. GDBMS код (фрагмент) за запазване на информация за пътищата в графа 
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Данните за пътищата в графа са запазени в релация с атрибут за 
идентификатор на пътя и съставен атрибут с идентификаторите на възлите за 
този път. Съставният атрибут не е подложен на нормализация, с цел избягване 
на ресурсоемки релационни join заявки, генериращи списък от идентификатори 
на възли в пътя, които заявки биха се изпълнявали често. 

В началния етап, когато все още няма достатъчно обучителни примери и 
нито една МПП на обучаван няма текущ възел, обявен за краен (не е 
приключил етапа на обучение), класификация не е възможна. Това се случва 
едва след като по всеки възможен учебен път е преминал поне един обучаван 
(за всяка категория има поне по един пример). 

Приключване на етапа на обучение, за всеки обучаван се извършва при 
успешен преход към текущ възел, обявен за краен при дефиницията на 
мрежата на Петри. Съответният алгоритъм е реализиран в подпрограма 
PostConditionSub., като за целта се използва отново ненормализирана релация 
със същите атрибути, които има класът от фиг. 5., и отделен съставен атрибут, 
съдържащ идентификаторите на възлите, през които е преминал обучавания в 
процеса си на обучение. По този начин за всеки възел от тип ‘място’ в МПП ще 
има примери на обучавани, преминали през него. 

Процедурата за предлагане на най-подходящ преход за текущата МПП е 
приложима, когато от текущия възел – позиция е възможен повече от един 
преход и алгоритмът от подпрограмата за предусловие на преходите 
preCondSub не ги забранява.  

Нека  е наредена n-торка. Ще наричаме Х – обучителен пример, когато 

  е валидна стойност на атрибут , участващ в множеството от 

атрибути , определени като атрибути за класификация.  е 

броят на тези атрибути. 

Предлагането на най-подходящ преход става с намиране на множество 

 от обучителни примери, с мощност , зададена като 
настройка, които са вече запаметени за текущия възел, за които функцията за 

изчисление на разстоянията  е минимална, , 

където  е обучителен пример на текущ обучаван. От  се избира този 

обучителен пример , за който даден целеви атрибут , избран 
за мярка за успешност на обучаван, има максимална стойност. В множеството 

 има и подмножество от атрибути , 

 , които имат булев тип данни. 

 е броят на възлите в графа, които в контекста на мрежата на Петри са 
позиции. За всяка позиция има такъв булев атрибут със стойност true, ако 
процесът на обучение, на който отговаря обучителният пример, е преминал 
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през тази позиция и false, ако не е преминал през нея, до момента на 
достигане на текущата позиция на МПП за текущия обучаван. 

Функцията за изчисление на разстоянията на радиус-векторите е от вида: 

 

 , 

 

Необходими условия тази функция да бъде функция на разстояние са 

следните: ;  

 (идентичност на неразличимите); симетрия:  да бъде 

инвариантно за всички пермутации на ; за всички  радиус-вектори в  , 

отговaрящи на обучителни примери , трябва да е изпълнено следното: 

 (триъгълно неравенство). 

След като е определен кой е най-успешният обучаван, се предлага този 
преход, който той е извършил когато неговата МПП е  била в тази позиция, в 
която е МПП за текущия обучаван. 

Поради необходимостта от бързи изчисления на близостта на радиус-
вектори, същите са реализирани под формата на подходящи паралелни 
изчисления и са вградени в интерпретатора на GDBMS. 

Заключение 

С разширение на функционалностите на съществуваща авторска среда и 
проектирано приложение на нейна основа се предлага решение за 
подпомагане на избора на обучавани между алтернативи в процеса на тяхното 
обучение. По този начин чрез метод, подобен на използваните в областта на 
машинното обучение, се осъществява адаптивно е-обучение, което дава 
възможност на обучаваните да направят по-добър и информиран избор, а на 
преподавателите – възможност за проследяване на успеваемостта при 
следване на определени учебни пътища за обучение с цел усъвършенстване. 
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DYNAMIC DETERMINATION  
OF PERSONALIZED EDUCATIONAL PATHS 

Abstract: In this paper a software application, which provides personalized and adaptive e-
learning is presented. The application stores and supports data for each educational plan – 
examples for its execution (especially the paths for completion of educative goals by various 
students). A specific educated person is proposed a specific path in order to achieve more 
effective learning, based on a discovery of a similarity within the data of those who already 
graduated. The implementation makes use of a developed by the author Graph Database 
Management System.   
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ 
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Резюме: В статията са разгледани някои неудачи на сегашния модел на обучение в 
България спрямо изискванията на времето и целите на образованието. 

Ключови думи: образование, обучение, преподаване, проблеми 

Въведение 

„Знаем всичко, но не знаем, че нищо не знаем” - Сократ 
“Животът продължава да ни превъзхожда, защото сме лоши ученици” 

Новите технологии неизбежно променят навиците и начинът ни на живот. 
Под тяхно влияние в ежедневието навлизат все повече нови думи. Наред с 
утвърдени вече термини (комуникации, компютър, интернет,...) и абревиатури 
(IT/ИKT, GSM, sms,...) днес всеки употребява ”лаптоп, таблет, смартфон, спам, 
блог,...”, дори ги ”побългаряваме” – ”чатя, даунлоудвам, флашка, хейтър” и т.н. 
Голям процент от младото поколение може да обясни значението на думи като 
”логистика, хаштаг (hashtag: #), селфи”, за сметка на губещи популярност и 
излизащи от употреба думи като ”налъми, сукман, паламарка,...”. За това 
активно допринасят и средствата за масови комуникации и официози. (Как ви 
звучи например ”Българска агенция за джендър изследвания”). Това е 
естествен процес, не само за поколението родени през новия век. 

Предимствата на глобалната мрежа помагат и в училище - за днешните 
ученици и студенти Google и електронната енциклопедия са универсален 
достъпен справочник, както "Большая советская знциклопедия" за по-
възрастното поколение. Но не е само това. Въпреки перманентните реформи в 
българската образователна система, външното оценяване, PISA, матурите и 
кандидатстудентските изпити показват една недобра тенденция. Подготвя ли 
обучението децата за реалния живот и доколко? Защо много българчета 
предпочитат да продължат образованието си и търсят реализация в чужбина - 
стотици продължават образованието си в елитни учебни заведения и се 
дипломират с челниците по успех. Почти всяка година български учащи 
печелят призови места и медали от международни олимпиади, състезания, 
международни форуми. И въпреки това според Програмата за международно 
оценяване на учениците PISA (Programme for International Student Assessment) 
нивото на подготовка на учащите у нас спада с всяка изминала година [1],[4]. 
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Кои са причините за това и как да се подобрят нещата? Очевидно е 
наложителна промяна и в образователната система. 

Материална база и финансиране 

Като социална сфера и образованието е на бюджетна издръжка. Добре 
известно е, че всеки вложен лев тук се възвръща многократно, за съжаление 
след 10 - 15 - 20 години. А родният бизнес засега търси бърза възвращаемост 
и печалби. Същевременно се оплаква от липсата на добре подготвени кадри, 
но с редки изключения не желае да финансира тяхната подготовка. По данни 
на Евростат България е на последно място в ЕС по производителност на труда 
и по заплащане. Средно час труд на българина се заплаща под 4 евро, докато 
шведи и датчани получават към 40 €. Съответно България е на предпоследно 
място в ЕС по разходи за образование като съотношение към брутния 
вътрешен продукт за 2012 г. У нас за просвета се заделя 3,5% от БВП. С най-
много средства в ЕС са Дания - 7.9%, Швеция с 6.8% и Кипър с 6.7% от БВП. 
Общите разходи за образование в държавите-членки на ЕС през 2012 г. са 
възлизали на около 680 милиарда €, или 5.3% от БВП. Като съотношение с 
БВП държавните разходи за образование намаляват макар и леко, 
продължавайки тенденция, започнала от 2009 г. [3] Факт: за 2012 г. Китай е 
вложил 1.2 трилиона юана за наука и иновации (над $200 млд.). 

Извод: в България образованието е системно недофинансирано години 
наред и това води до сегашните резултати. Тогава защо не се изненадваме, че 
българчетата са на предпоследно място в анкетите на PISA? 

Въпреки бюрата по труда и заетостта и многото социологически агенции, 
липсва яснота в по-близка и далечна перспектива за нуждите на икономиката 
като цяло за страната и по райони. Държавата следва да изясни какви 
специалисти й трябват и да финансира тяхната подготовка, като осигури 
достатъчно средства, за да гарантира качествено обучение. За допълнителни 
специалности и бройки е редно да се доплаща. Базовият държавен норматив 
за издръжка на един студент в различните професионални направления се 
различава 13 пъти. Най-ниско бюджетни са „Икономика", „Администрация и 
управление" и „Педагогика". Поради тази причина обучаваме учителите, които 
ще учат нашите деца с най-малко пари. За издръжка на един ученик в училище 
се дават между 1200 и 1450 лв. Като антикризисна мярка Базовият норматив 
за ВУЗ беше намален от 963 лв. на 693 лв. [1]. Предвидено е компенсиране 
според Рейтинговата система на университетите, но в размер до 4% (!?) и за 
ВУЗ-овете с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и 
акредитация, и за едва преминали бариерата за право да обучават студенти. 
Или и най-добрите, и най-лошите получават еднаква субсидия. Така стимулът 
за високо качество на практика се обезценява. По тази причина всички висши 
училища предпочитат да раздуват броя на обучаемите, защото от това зависи 
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държавната издръжка. И ако имат стотина слаби студента, им позволяват по 
няколко явявания на изпит (разбира се срещу заплащане), вместо да ”затегнат 
редиците” в полза на по-високото качество. Делегираните бюджети по-скоро 
пречат на качественото образование, тъй като се плаща „на калпак”. И 
ръководствата се стараят „да попълнят бройката”, за да няма отпаднали. Но и 
самата Рейтингова система подлежи на корекции и усъвършенстване. 
(Например според нея най-добрите архитекти у нас се обучават в Академията 
на МВР. Това означава ли, че УАСГ подготвя най-добрите полицаи :) [1]. 

И тази година зрелостниците ще се насочат към модерни специалности, а 
не към такива, гарантиращи реализация на пазара на труда. Предпочитани са 
икономика, право, администрация и управление. Социологически проучвания 
от последните години показват, че 68.88% от завършилите "администратори" 
се трудят на позиции, за които не им е нужна диплома от ВУЗ. Едва 21% 
работят по специалността си, около 10% са продавачи в магазини. От 
завършилите икономика през последните 5 години 59.72% работят нещо, което 
не са учили [3]. Висшите училища засега нямат намерение да преразгледат 
политиката си за прием на студенти според нуждите на бизнеса и пазара на 
труда. Основният им мотив е, че всеки има право да учи това, което иска, а 
пазарът на труда вече е глобален, но истинския са финансите. 

Има и положителни моменти, разбира се. От 2014 г. програма „Развитие на 
човешките ресурси" се разделя на две и с 400 млн. € ще се финансира новата 
„Наука и образование" [1]. Въведоха се външното оценяване, матурите, учебни 
практики - стажове за учащите в професионалните училища и студентите, 
европейски стипендии и програми. Но и тук се сблъскваме с познатото ни 
„побългаряване” – първо се отчитат резултатите и според тях се „наглася” 
скалата с оценките. Липсват единни за страната стандарти и критерии. 
Борбата за бройката не може да е оправдание за занижените изисквания при 
оценяването. Децата са бележкари – всичко се учи за момента, да се „изкара” 
оценка. Излиза, че държавата напълно одобрява и приема хора с подобни 
знания да завършват училище. Дори ги стимулира, като променя скалите за 
оценяване на матурите, така че колкото се може повече да изкласят. 

Ролята на демографския фактор, семейството и възпитанието 

Според Центъра за демографска политика сме намалели до 6.89 млн. и 
продължаваме да се ”топим” с по 8 души на ден. Намалява раждаемостта - на 
68 700 новородени през 2012 г. се падат почти 30 000 аборта, половината от 
които на учащи или момичета под 20 год. възраст. За над 50% от 61 700 
новородени през 2013 г. майчиният език не е български [7]. За съжаление все 
повече български деца се раждат в семейства и среда, в която образованието 
не е приоритет. Като добавим миграцията – все повече българи продължават 
образованието си извън страната. Наша млада работна ръка изтича към 
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силните икономически народи - 25% от имигриращите в Германия българи и 
румънци са с висше образование [7]. Голяма част от тях са специалисти по 
математика, информатика, природни науки и техника. След 10 - 15 години част 
от емигрантите вече не се припознават като българи, децата им не знаят 
български език. Това са почти загубени за нас поколения. 

Българската нация е застрашена от изчезване и благодарение на 
дългогодишната политика за игнориране на интелектуалния ни потенциал. 
Нито едно управление, нито една партия не реализираха програми за защита и 
стимулиране на интелектуалния труд. 

Семейството е поверило на училището най-ценното - децата си и разчита, 
че то не само ще ги обучи, ще им помогне да се ориентират в проблемите на 
живота, да им създаде интерес към науката, изкуството и културата, но и да ги 
възпита. За съжаление факторът възпитание през последните десетилетия 
е минал на заден план. А и църквата отдавна е абдикирала от училището. 
Погълнати от бурните обществени процеси, криза, безработица, инфлация, 
емиграция и т.н., не обръщаме достатъчно внимание на децата си. От всичко 
това те се чувстват изоставени, неразбрани. В училище се преподава 
безинтересно, учебното съдържание не е достатъчно съобразено с 
възрастовите особености и интереси, липсват извънкласните спортни и 
културни занимания. Настъпват скука и бягства, избухва детската агресия и 
автоагресия. Наред с традиционни проблеми като злоупотреба с алкохол и 
тютюнопушене сред подрастващите расте броя на „пробващите” наркотици, 
възрастовата граница пада драстично. За култура и спорт българинът харчи 
4.1% от доходите си при 4.4% за алкохол и цигари [2],[3]. Дори и днес се случва 
чиновническо отношение към децата. Директорка от Пловдив уволни 
преподавател заради харлем шейк: учителят не може да бъде приятел с 
учениците. В бита и традициите ни е вкоренено родителят да е господар, 
началник на детето си. В същото време се оплакваме, че юношите са 
неконтролируеми. Парадоксът е в поведението на родители (и учители) - да 
командват детето, да му се налагат, да го подчиняват. А децата страдат от 
недостиг на топлота и любов. В нормалните общества такова отношение към 
децата е изключено. Колкото дисциплината е по-строга, толкова по-трудно 
контролируеми са децата. Едно дете не се възпитава чрез дисциплина, а с 
любов, приятелство, доверие. То трябва да види и научи тези неща в 
семейството. Но в България сега ценностната система е преобърната. 
Отношенията между хората са влошени, солидарността е изчезнала, 
добротата, скромността, смирението се възприемат като отживелици. Чувства 
се дефицит на човещина по всички нива. А от нас самите зависи основното - 
добър специалист се става само, ако си и добър човек. 

Най-страшният враг на обучението е апатията и безразличието. Ако успеем 
да запалим искрата у обучаемите, мотивацията идва от само-себе си. Един 
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класически пример: В определено училище било проведено изследване - на 
учениците казали, че въз основа на решени тестове са разделени на деца, 
които имат способности на отличници и на изоставащи. След известно време 
обявените за отличници започнали да надминават групата на „изоставащите". 
За да се види още по-добре силата на внушените образи, изследователите 
съобщили, че е допусната грешка: способните били наречени изоставащи, а на 
изоставащите било казано, че са надарени. Като по чудо  резултатите 
започнали да се обръщат. Тенденцията продължила и в друг клас. Всъщност 
на практика реални различия между двете групи нямало. Именно затова 
резултатите изглеждат драматични. Точно толкова силен ефект може да се 
получи, ако мислено нарисуваме устойчив положителен образ за себе си. 
Подобно положително самочувствие трябва да се утвърждава, да се признават 
и поощряват постиженията на обучаемите. Така те започват да работят по-
добре, осъзнават своите резерви, а по този начин се усилват и възможностите 
на преподавателя да владее класа. 

B клас или на частни уроци 

Доклад на Европейската комисия за задължителното учебно време сочи, че 
българчетата са сред учениците, прекарващи най-малко време в клас. На 
първолаците у нас се падат по 398 астрономически часа на година в училище. 
За сравнение техните връстници в Румъния учат 593 часа, в Германия - 564, в 
Дания - 600, в Турция - 720. Най-продължително е обучението в Португалия и 
Люксембург, сътветно 936 и 1008 часа. Данните засягат продължителността на 
занятията и не отразяват тяхната ефективност или сложността на учебната 
програма. Те са представени в астрономически часове, тъй като учебният час в 
различните държави и класове варира. И в по-горните класове положението е 
същото. У нас четвъртокласниците учат 533 часа. По-малко от тях залягат над 
учебниците само децата в Хърватия - 473. Най-дълго в училище са отново 
учениците от Люксембург с 1008 часа и от Португалия. В Румъния и Турция - 
малко над 700 часа. В VII клас часовете у нас са 765. След нас отново е само 
Хърватия с 683. В Дания седмокласниците учат 840, в Румъния - 890, в Турция 
– 888, в Португалия и Люксембург - съответно 945 и 1014 часа. При 
завършващите картината е подобна - нашите абитуриенти са в училище 744 
часа, техните връстници в Ирландия - 935, в Люксембург - 1014 [3]. 

За да осигурят място в елитна гимназия родителите масово записват 
учениците на курсове по български и математика. Същото се повтаря и преди 
кандидатстване във ВУЗ. През 2013 г. на матурите не успяха 10 000 
зрелостници [1]. Над 90% не могат да продължат в по-горна степен без частни 
уроци, кандидат-гимназиални или кандидат-студентски курсове!? Стигаме до 
парадокса - защо тогава е необходимо училището? Истината е, че учениците 
знаят, че при всички положения ще завършат и нямат стимул! 
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Не можем да твърдим, че образованието ни е добро, след като се налага  
допълнителна подготовка на учениците. По конституция обучението на децата 
е задължение на училищата, а не на частните учители. Там пише, че всеки 
гражданин има право на образование. Не и на добро образование! След като 
училищата не си вършат работата качествено, се налага родителите да си 
изпразват портфейлите, за да влезе детето им в гимназия или университет. 

В училище децата уж учат целия необходим материал, за да изкарат 
тестовете. И изпитът за елитните училища не е толкова труден. Вече не се 
развиват теми по литература или сложни задачи с подробни решения по 
математика. Сега основната част е тест. Дори да не знаеш верния отговор, 
може да го намериш по метода на изключването. Като ги пращаме на частни 
уроци, всъщност им казваме няколко неща. Първо, няма смисъл да ходите на 
училище, защото няма да научите много. Това, естествено, става основа за 
разочарованието им след година - две в гимназията. Второ, излиза, че не са 
достатъчно умни, за да се справят сами дори с елементарен изпит като този в 
седми клас или матурата. Това докарва комплекси, макар на тази възраст да 
не го осъзнават. И трето, не и по важност - пращайки ги на уроци, ние реално 
ги учим, че за всяко хубаво нещо се плаща. Това важи в много области, но 
образованието не би трябвало да е от тях. Родителите искат да са сигурни, че 
детето им ще учи в добро училище, и се презастраховат. За жалост много от 
нашите школа станаха посредствени. В тях не се работи добре, щом децата не 
се чувстват достатъчно подготвени, за да се справят сами с изпитите. Един от 
големите проблеми е, че не им се обръща персонално внимание. Учителите не 
познават достатъчно децата, децата не харесват начина на преподаване. 
Накрая се получава така, че някой трябва да плаща за нещо, което уж 
държавата осигурява, и твърди, че е добро и безплатно. 

Доколко това се отнася за студентите? Защо не се въвежда единен изпит 
за прием в университетите с еднаква насоченост? Необходими ли са 51 ВУЗ-а 
за страна като нашата!? От друга страна по-малките структури (малки ВУЗ-ове 
и колежите) са по-гъвкави по отношение на по-бързото актуализиране на 
учебните планове и програми. Необходимо ли е всички бакалаври да учат 4 
години? Има много специалности, които с 3 год. срок на обучение са готови да 
се реализират успешно. А и магистърска степен сега е по-бързо и лесно „да си 
купиш”, записвайки курс с дистанционно обучение. 

За учебниците и мястото и ролята на ИKT в обучението 

По последни данни над 75% от градското население ползва интернет [2]. 
Вестниците остаряват в момента, в който излизат от печатарската преса. А 
учебниците, писани преди 5 - 10 години изостават от общественото развитие. 
Често в тях има понятия, за които днешните ученици дори не са чували. 
Изчезват понятия, появяват се стотици нови, държави променят границите си, 
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формата на управление, икономиката си. Появяват се нови професии - 
разработчик на приложения, мобилен уеб инженер, левъл дизайнер, стратег на 
социални медии. Преди 15 години повечето телевизори бяха с кинескоп с 
изпъкнал екран. Днес дори плазмите са на изчезване, а повечето са с LED или 
OLED технология. Екраните от изпъкнали станаха плоски, а вече и вдлъбнати. 
Флаш паметта измества CD u DVD-та като носител на информация. Преди 15 
години дори нямаше български думи за тях, а днес вече са в речника на БАН. 
Има ли смисъл да се учат неща, които вече са остарели или не съществуват? 
Истината е, че никой няма интерес от целият списък с учебни предмети, а 
предпочита конкретен такъв. Да, важно е да получиш общата култура, но при 
положение, че си творческа личност и се увличаш по изкуствата или 
литературата, защо трябва да учиш 12 години математика, физика, химия? 

В Холандия например, всеки ученик навършил 14 години се подлага на 
обстоен тест за установяване на личните му способности и таланти за да се 
разбере в коя точно насока да се развива. От там нататък, той сам да избере в 
какво да се специализира и кои общообразователни предмети да отпаднат. В 
Южна Корея по проект за експериментално обучение от 3-годишна възраст 
децата са подлагани на елементарни тестове, за установяване развитието им. 
В предучилищна възраст се установява в какво са добри, към какво изпитват 
интерес, какво ги отегчава, полагат основни тестове за интелигентност. На 12-
годишна възраст започват да се занимават с ролеви и интерактивни игри за 
по-ефективно обучение. Така в момента, когато ученикът трябва да избере 
къде и как да продължи образованието си, той е наясно в какво е силен, какви 
са му талантите и какво точно иска да прави за напред. 

Колко различни учебника да има по отделните предмети? 
В днешния свят децата са много различни - едни започват с компютъра и 

таблета от две - тригодишни, на шест вече знаят и английската азбука, други в 
първи клас, а и по-нагоре трудно се изразяват на български. Затова всеки 
учител би трябвало да има възможност да подбере най-подходящия учебник 
именно за своите ученици - според нивото, от което тръгват и до което искат 
да стигнат, според подходящите за тях методика и обем на знания, сложност 
на задачи и упражнения. По процедура нови учебници се правят само с 
конкурс, обявен от министъра на образованието. Законът обаче не пречи 
действащите учебници да се преработват с периодично осъвременяване на 
съдържанието им. А това е много лесно за осъществяване в електронния им 
вариант. Или защо да не е единен учебник в две части с възможност за 
диференцирано обучение, спазвайки държавните образователни изисквания - 
„за начинаещи” (и посредствените ученици да овладяват общообразователния 
минимум знания и умения) и „за напреднали” с достатъчно материал за 
развитие на компетентностите. С възможна трета (незадължителна) част - за 
учениците с изявени способности по предмета. И негов електронен вариант. 
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Не е нужно 1/3 от учащите да са с гръбначни изкривявания, получени от тежки 
чанти - раници (В Япония и Южна Корея таблетите масово навлизат в клас). 

Издателство "Просвета" към печатните учебници от 1. до 7. клас предлага 
и електронни в компютърен вариант, за да направи часовете по-интересни [5]. 
Електронните издания съдържат интерактивни уроци, упражнения, 
видеофилми, презентации, кръстословици, буквословици, карти, любопитни 
факти, игри и др., улесняващи възприемането на знания. Електронният 
учебник „свири и пее”, „говори” чужди езици и т.н. Още по-богатa с уроци е 
безплатната платформа за обучение „Уча се” [6]. Вече хиляди учащи се я 
ползват за да повишат своето ниво. Така донякъде се решава и проблемът с 
обучението на деца с по-специални /специфични/ образователни потребности. 
Явно това е моделът, при наличие на интерактивна „дъска - екран” в час, който 
да замени досегашния „тебеширен” модел на обучение. Образователната 
система е морално остаряла. В момента 90% от образованието преминава 
през процес, известен като "информационен трансфер" – прехвърля се 
информация и знание от учителя към учениците. Така през по-голямата част от 
времето в клас, учителите говорят. Важно е да се оптимизира учебния процес 
и да се направи, така че учениците да не мислят, че си губят времето. Да 
влязат в ход програми как учащите да усъвършенстват интелектуалните си 
способности, да се учат да мислят и прилагат наученото в практиката, за да се 
реализират успешно. 

За кадрите, качеството и европейските програми 

Броят на младите учители у нас драстично намалява – едва 2.9% или 2997 
от общо 83 000 [1]. Не е по-розово положението и във ВУЗ - трудно е да се 
мотивира младеж за педагогическа и научна кариера с около 500 лв. заплата. 
А и за студенти по педагогика много често се пробват неуспели другаде 
кандидати. Като добавим и пропуските в подготовката им... Очевидно 
преломът към нов тип преподаватели трябва да започва от ВУЗ и тези, които 
ги обучават, въоръжени с най-новите технологии и методики за обучение. Не е 
сериозно почти всеки от учащите да ползва смартфони или таблети, а 
преподавателите - не. За да има ефективно образование трябва да се започне 
още от студентската скамейка - по-сериозен подбор, повече стимули за 
избиращите професията на педагога - за да има по-мотивирани кандидати и 
по-подготвени техни преподаватели. Именно субективният фактор е решаващ 
за повишаване качеството в образователната ни система! 

Очаква се до края на десетилетието в света делът на студентите да 
нарастне от 99 млн. на 414 млн. Вузовете на Англия, Германия и Франция 
очакват увеличение от 3 млн. чужди студенти. САЩ и Канада отдавна вече 
работят по схемата за износ на свои университети в други държави. Китай е 
все по-желана дестинация за обучение на студенти, а не само за „износ" [3]. 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 179 

 

Затова от 2014 г. Брюксел предлага промени в системата на вузовете в 
държавите членки на ЕС: онлайн завършване на висше образование, бързо 
междудържавно признаване на дипломи и валидиране на квалификации, нова 
рейтингова система и облекчен визов режим за студенти. Причината - 
големият натиск на Китай, Бразилия, Индия и традиционната конкуренция на 
САЩ и Япония за отнемане на студенти от европейските университети. 
Брюксел препоръчва на страните членки бързо да оправят законодателството 
си в областта на висшето образование. Промените пряко касаят България. 
Още през 2014 г. ще бъде публикуван нов рейтинг на вузовете в ЕС и е важно 
къде ще са нашите. Брюксел финансира проекти, свързани със създаване на 
нови модели съвместни обучения между различни чужди университети, не 
само европейски. Програмата „Еразъм плюс", която ще финансира висшите 
училища от следващата година, е с бюджет от 14.5 млрд. евро. 

Основната препоръка към университетите е да разработят свободни 
онлайн курсове, така че студентите да се записват в тях и да получават 
диплома, без да напускат родната си страна - може да станеш студент на 
Сорбоната, без изобщо да стъпиш в Париж. Курсовете може да са за пълен 
срок за обучение или такива, които дават само допълнителни знания. Ще се 
подкрепя и получаването на двойни академични дипломи. 

Според Брюксел европейските университети могат да задържат внимание 
върху себе си единствено ако осигуряват не само гъвкави учебни програми, но 
задължително имат научни центрове. Набляга се много и върху стимулиране 
развитието на преподавателите и най-вече на материалните бонуси, които те 
трябва да получават. 

Друг основен акцент е обучението по език. Основният, както и досега за 
чуждите студенти, ще е английският. Но се препоръчва чуждите бъдещи 
висшисти да бъдат стимулирани да научат и езика на държавата, в която са. 

Новите изисквания на Брюксел за висшето образование на практика 
изискват от всяка държава да промени цялата си университетска система - от 
начина на провеждане на изпитите до таксите за обучение. Защото при 
съвместна работа между два ВУЗ-а и признаване на документите не може да 
се работи по досегашните национални критерии. И ако основните държави 
членки отдавна са внедрили голяма част от новите правила за работа, у нас 
още нямаме ясна стратегия за развитието на висшето образование. 
(Приоритетите в образованието в Европейския съюз са очертани в стратегия 
„Европа 2020” и в националната стратегия „България 2020”). България е на 
дъното на европейската таблица по мобилност на студенти и преподаватели. 
Тепърва се развива дистанционната форма на обучение. Тежко е положението 
и с признаването на академични звания, получени в чужд ВУЗ. По-лесно е да 
завършиш изцяло ВУЗ в Германия, отколкото наш ВУЗ да признае 1 г. курс 
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там. Новата рейтингова система U-Multirank за 2014 г., ще отчита основно 
мобилността на ВУЗ-а. 

Университетите в ЕС вдигат летвата за прием, набирайки по-качествени 
чуждестранни кандидати. За повечето IT специалностите ще се кандидатства с 
оценки от изпитите по език, математика и физика, т.е. необходима е и трета 
матура. В Англия, Шотландия и Холандия задължително условие става и 
отличният успех от дипломата. В Ротердам правят и допълнителен вътрешен 
изпит по математика, независимо от останалите оценки. Финансирането им 
зависи от качеството на образованието, което предлагат и успехите на 
възпитаниците им! Същевременно отпускат по-големи стипендии за отличен 
успех или намаляват драстично таксата за обучение на студенти - отличници. 

У нас обратно, летвата на прием се сваля все повече, с цел да се приемат 
колкото може повече бройки. Правят се по няколко кандидатски изпити 
(„предварителни, допълнителни”) с тестове, та дано се попълни бройката. 
Преподавателите са принудени да „снижат” нивото на лекции под средното, за 
да има „успеваемост” - и качеството спада. Прилагат се всевъзможни трикове 
да се привлекат за обучение магистри от други ВУЗ-ове със сродни 
специалности. Не се прави online рейтинг на най-добрите Топ 100 студента по 
специалности в университетите! Така бизнесът ще може лесно да се 
ориентира и да сключва договори за работа и стипендии с тях още от ІІ – ІІІ 
курс. Не случайно няма нито един български ВУЗ сред първите 500 в света. 
Единствено софийската Алма матер е класирана между 650-а и 700-а позиция. 

Заключение 

Българските деца са изключително талантливи, имат сериозни заложби и в 
спорта, и в изкуствата, и в науката. Но ако няма добри учители, условия, бази, 
в които да развиват способностите си, рискуваме да ги „загубим” по дискотеки, 
кръчми и т.н. Съвременните методи на преподаване не бива да са същите, 
като отпреди 30-40 години. Целта на обучението не трябва да акцентира върху 
„наливането” на знания, а да е насочена към развитието на индивидуалните 
умения, способности и интелект. Назрява моментът за смяна на модела на 
образователната ни система, за да се осигури успешната личностна и 
професионална бъдеща реализация на подрастващите. 
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E-УЧЕБНИЦИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОРТАЛИ 

Павел Певичаров 

Университет по хранителни технологии – Пловдив 
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Резюме: В статията се прави кратък обзор на е-учебници у нас, съпоставени с 
опита в чужбина. Показани са някои сайтове - безплатни образователни портали. 

Ключови думи: електронен учебник, електронно обучение, дистанционно обучение, 
образователни сайтове, преподаване. 

Въведение 

Преподаването и следването с помощта на Интернет е уникално 
постижение в действие на високите информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в цял свят. Тяхното бурно развитие през последните години 
даде възможност на хиляди хора да получават или повишават своето 
образование без да напускат местата, където живеят. Например всеки желаещ 
може да запише и завърши курс в Сорбоната, без да се налага да посещава 
Париж, възползвайки се от различните форми на електронното обучение, 
предлагани от учебното заведение. Интернет и облачните технологии дават 
възможност да се получи информация практически по всеки интересуващ ни 
въпрос. Налични са множество сайтове на всевъзможни езици с всякаква 
текстова, аудио и видео информация. Предлагат се файлове с всевъзможни 
разширения предназначени за ползване от компютри до смартфони, а вече и 
директно на TV екран. Появяват се цели образователни портали: 

Matemática Zero 2.0 - Aula No … [1]; 

김용옥 논술세대를 위한 철학교실29아리스토텔레스 철학 [2]; 

Univertv.ru и School.Univertv.ru: образовательныe видеопорталы [3], [4], [5]; 

MirUrokov.ru - Видеоуроки по математике [6]; MathTutor [9] и т.н. 

Голяма част от подрастващите за съжаление ползват Интернет предимно 
за игра, сърф и чат. А вече има сайтове и платформи предлагащи големи 
възможности за обучение. Необходимо е само да ги популяризираме повече. 

По света 

Интернет става все по-достъпен за повече хора у нас. Хиляди българи 
вече учат по курсове на елитни университети от като Berklee College of Music, 
Brown University, Columbia University, University of London, University of Florida, 
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Wesleyan University и други напълно безплатно чрез онлайн платформи на 
сайтовете Coursera [7], Open Culture [8], Math Tutor [9] и т.н.: 

 
Курсовете са изключително разнообразни и обхващат почти всички области 

от науката и изкуството. Най-силен интерес има към курсовете по икономика, 
финанси, критично мислене, компютърни науки и др. Всеки курс има своя 
интернет страница с учебно помощна литература, видеолекции със субтитри 
на различни езици онлайн или за сваляне в mp4 формат. Лекциите са от час и 

половина до 4 ч. на седмица с продължителност 6  
16 седмици. Страницата на всеки курс е направена 
изключително удобно за потребителя така, че лесно 
да бъде намерена всякаква информация, тестове за 
самоподготовка, инструкции, форум за връзка с 
водещите курса... 

В редица страни има дълголетни традиции в 
дистанционното обучение. В Австралия и Нова 
Зеландия от десетилетия обучават по радиото, по 
телевизията, а сега вече и по интернет. 

Една от най-бързо развиващите се компании в 
областта на онлайн образованието, Udemy [10] 
предлага огромен избор от курсове за обучение 
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достъпни за смартфон: фотография, готварство, програмиране,… Самите 
курсове са микс от аудио и видео лекции, включително и текстови материали 
за офлайн употреба на мобилни устройства. В момента това е най-горещото 
място за инвестиране. 

Как стоят нещата у нас? 

Електронните учебници не съществуват в правния мир в България, тъй 
като се появиха след влизането в сила на сега действащия Закон за народната 
просвета. По закон сега по всеки учебен предмет има по 3 учебника на хартиен 
носител и съответното училище (учител) избира по кой от тях да се обучава, 
според нивото на аудиторията. Електронният учебник съвсем не е само 
предоставяне на информация в интерактивен вид, а нещо много повече. Едва 
5% от българските училища ползват в момента електронни учебници. 
Причините са различни - от липса на условия до липса на желание, 
ограниченият все още на места достъп до или страх от новите технологии. За 
новата учебна година издателство "Просвета", за да направи часовете по-
интересни стартира национална кампания - електронен вариант към печатните 
учебници от 1. до 7. клас, независимо чие издание са. До края на март 2014 г. 
цялото им съдържание, поместено на електронен носител (дискове), би 
следвало да бъде във всички 2500 училища в страната. 
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Освен за персонален компютър или лаптоп "Просвета" разработва версии 
и за таблети и смартфони. Всички електронни на учебници са достъпни на 
сайта на издателството [11]. Общият им брой е близо 90, а електронните 
ресурси в тях са над 5400. Съдържанието им се припокрива напълно с 
книжните учебници, одобрени от МОН, обогатени с допълнителни 
интерактивни възможности и информация. И печатните, и електронните 
учебници на "Просвета" за учебната 2014 - 2015 година са преработени по 
препоръки на водещи педагози в цялата страна и са съобразени с новите 
правила за правопис, написани на ясен и разбираем език. Освен за учителите 
те са и за учениците. Всеки родител, който би искал детето му да разполага с 
тях на домашния си компютър или лаптоп, има възможност да ги закупи от 
сайта на издателството [11]. 

С какво електронните учебници превъзхождат печатните 

Електронните учебници са изключително достъпни и лесни за използване. 
Нужна е интерактивна дъска, проектор и компютър, на който да бъде зареден 
дискът с учебника по конкретния предмет. За секунди преподавателят може да 
избере урока за деня от виртуалното съдържание. Електронните издания 
съдържат интерактивни уроци, упражнения, видеофилми, презентации, 
кръстословици, буквословици, карти, любопитни факти, игри и др., които 
улесняват възприемането на знания. 

Имат редица предимства за учители и ученици: 

 не е нужно да носят учебника със себе си; 

 не се налага да ровят в книжните версии, за да открият урока за часа; 

 страниците се появяват на екрана в големина, достъпна и за ученика на 
последния чин; 

 учителят не губи време за търсене на допълнителни материали, защото 
разполага с аудиофайлове, видеофилми, галерии от снимки и др.; 

 възможни корекции и допълнения по всяко време; 

 компютърът и интерактивните елементи задържат вниманието на 
ученика, 

 карат го да експериментира и да импровизира. 

Към уроците има иконки, с които се включват музикални изпълнения,  
линкове към сайтове в интернет, към образователни филмчета в YouTube, 
музикални загадки, и т.н. Вдясно на екрана е поставен учителски панел, чрез 
който се управлява интерактивната дъска. Преподавателят може да 
подчертава акцентите в съдържанието на учебника с различен цвят, който 
след това да изтрие по електронен път - точно като в компютър. Предвидено е 
поле за бележки, отметки, принтиране, изключване на звука, калкулатор. 
Функцията "Бележки" позволява на преподавателя на всяка страница да 
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отбелязва допълнителни идеи за урока и винаги, когато стигне до тази 
страница, учебникът му напомня за това. Може да качва там линкове към 
интересни видеофайлове или текстове в интернет. Така възможностите за 
разнообразяване на учебните часове стават практически безгранични: 

 
Най-атрактивни за учениците са електронните учебници по изобразително 

изкуство и музика - те "пеят" и "рисуват". Учителят не търси произведението, 
което да пусне в клас на грамофонна плоча,  магнетофонна лента, 
аудиокасета или диск, а само с клик върху иконка към урока зазвучава 
„Симфония № 9” на Бетовен или "Лебедът" из "Карнавал на животните" на 
Камий Сен-Санс... И докато учебникът по музика свири и пее, този по 
английски "говори", и то с гласовете на истински лондончани. Допълнителни 
любопитни факти в дигиталния носител надграждат знанията от книжните 
версии на учебниците, правят ги по-достъпни и приятни за работа за учениците 
и същевременно помагат много на учителите. 

И забавно, и полезно, и безплатно! 
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Онлайн уроци помагат на децата да изкарат шестици в училище и да се 
подготвят за университет. Дарин Маджаров е създател на платформата за 
обучение Уча.се (ucha.se) [13], която помага на подрастващите да трупат 
знания безплатно и да учат, като се забавляват. 

Сайтът е с екип от 36 човека, към които се присъединяват и ентусиазирани 
учители. Има над 2600 заснети видео урока, на ден се гледат близо 35 хиляди 
видеа, регистрират се средно по 1000 души. Стреми се да обхване всички 
уроци още от втори клас до кандидатстване в университет. Платформата за 
обучение помага първо на децата – лесен начин да научат урок или да 
преговарят, след това на учителите – по-лесно е за преподаване и 
обясняване, след като децата видят видеото и на родителите - след дълъг 
работен ден едва ли им остава много време и желание да обясняват 
уравнения по математика (а и колко от възрастните ще си спомнят добре 
материята от 9 клас :) 

 
Друг пример - в света на първобитните хора петокласниците могат да се 

потопят чрез онлайн урок по праистория. По увлекателен начин малчуганите 
научават кои са нашите предци, как са живели и с какво са се хранили и т.н. 

Създадените до момента кратки филмчета са гледани 6 милиона и 200 
хиляди пъти за около 2 години. Изработването на един урок отнема 7-8 часа. 
Той трябва да се подготви, да се одобри от учители и да се запише. Ползват се 
специални програми, компютри, техники за да стане добре. Уроците са с 
продължителност от 5 до 10 минути. Най-новите изследвания в тази област, 
показват, че това е времето, за което един човек може да се концентрира, за 
да изгледа един урок. 
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Посредством сложни алгоритми, на база на правилните и грешни отговори 
на теста, системата сама преценява дали да върне обучаемия на определен 
материал, за да го затвърди, или да му даде нови упражнения и да препоръча 
ново съдържание. Засега са направени около 70% от уроците. До края на 2014 
година екипът има амбицията да качи над 3000 урока, които да покриват 
всичко, което учениците в България трябва да знаят при дипломирането си. На 
месец в портала се качват над 120 видеоклипчета. Всеки ден в него се 
регистрират по 700 нови посетители, гледа се от над 7000 души на ден. На 
сайта има различни секции и за кандидат-студенти. Има и блог за 
допълнително мотивиране на учащите. Най-любознателните посетители на 
сайта прекарват над час на ден в него. А учителите го ползват за да обогатят 
часовете си с увлекателна информация.  

Учениците възприемат информацията от интерактивните уроци отлично и 
това личи по оценките им, показват проучванията. При експеримент в училище 
в Габрово, със среден успех по химия 3 - 4, да могат учениците да се подготвят 

за едно контролно, се демонстрират 5 клипчета по химия. От всички 102-ма 
ученици, на контролното, 95 са получили шестици! 

Расте броят и на други „любителски” сайтове. Петокласникът Кристиян 
Стефанов прави онлайн помагало за връстниците си. В сайта му "Учебно 
помагало - Помни леснo" [14] уроците са представени в картини, за да могат 
децата по-лесно да запомнят материала. 
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Информацията от учебния материал за 4-ти и 5-и клас е показана чрез 
достъпни схеми, най-важните думи от всеки урок, години, събития.  
12-годишният Кристиян е ученик в "Българско школо", а уменията по 
програмиране е усвоил в Telerik Kids Academy. Вдъхновил се е за сайта от 
книгата на Тони Бюзан, световноизвестен британски автор, създал методика за 
запомняне чрез мисловни карти. Кристиян е амбициран да вкара в интернет 
целия материал по български, математика, човек и природа, история и 
цивилизация, география и икономика. 

Разбира се, е-учебниците не са панацея 

Те са едно много полезно помагало, но не могат да заменят живия контакт 
с учителя. И не бива да се прекалява с 
ползването им. Понякога и със съвсем 
елементарни подръчни средства и пособия 
може да се постигне не по-малък ефект. 
Например темата „Многократни интеграли - 
приложения” може да се илюстрира и с Рубик-
куб. Студентите успяват да „усетят” нагледно 
идеята за интегрирането като процес 
(действие) и прилагането му за пресмятане на 
лица, обеми и т.н. 

 

Има пособия, подпомагащи учебния 
процес, на сравнително сносни цени. 
Иновативен Световен атлас превръща 
часовете по география в истинско 
забавление и разнообразява часовете. 
Светещ глобус разкрива като антична 
морска карта пътя на велики 
мореплаватели  Магелан, Васко да 
Гама, Джеймс Кук. Включен в мрежата, 
той светва и показва всички маршрути 
на откривателите на нови светове. 
Изключен, се превръща в политическа 
карта. Глобуси показват звездното небе 

със съзвездията и техните латински научни наименования. Глобус тежащ едва 
500 грама, стои във въздуха чрез електромагнит. Пуснат се върти и свети. 
Комплект химически експерименти за деца „Млад химик" осигуряват 
възможност за 50 безопасни експеримента. В него са включени химикали за 
опитите, стъкленица, колба, епруветки, коркови тапи, система тръбички, 
предпазни очила. Запалените по естествените науки, могат да си спретнат и 
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по-голяма лаборатория у дома. За малките биолози също има подобни 
помагала. С тях те могат да отглеждат различни билки и цветя още от семена. 
Родителите могат да събудят интереса на децата си към ботаниката с 
комплект от 8 саксийки, малък парник с включен термометър и напоителна 
система. Детски микроскоп, с който учениците могат да видят как е устроена 
живата материя е с размер 30 см и увеличавало 900 пъти. 

Понякога и самите преподаватели се увличат излишно по „шарени” 
интерактивни „помощници”. Например вместо видео с изписана на ръка дъска: 

изучаването на тригонометричните функции и техните свойства може да е 
много по-ефективно с използване на един или два плъзгача в MS Excel, 
демонстриращи изменението на ъглите и техните тригонометрични функции. 
Вградените функции (и solver) в MS Excel са изключително полезни за много от 
пресмятанията по математика, оптимизиране или статистика. A сайта на 
Wolfram [15] предлага свободно необятни възможности по математика, 
статистика и анализ, физика, астрономия, химия и т.н. до спорт и музика! 

Заключение 

Осигуряването на едно модерно и съвременно обучение, съобразено с 
държавните образователни изисквания за придобиване на квалификации по 
професии и специалности и световните европейски стандарти е ключ към по-
бързото и адекватно адаптиране към непрекъснато променящия се условия и 
потребности на специалистите. Остава само класните стаи, аудитории и 
кабинети да бъдат оборудвани и с интерактивни дъски и добра връзка с 
интернет. Или да се направи така, че да се възвърне интересът на обучаемите 
към преподаваната материя. И ученето да бъде интересно и забавно. 

http://www.wolframalpha.com/
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Резюме: Практиките и стажовете са учебни форми с ключово значение за създаване 
на нагласи у обучаемите към професионална реализация на основата на знанията, 
придобити в университета. Те са средство за комплексно развитие на компетенции 
според изискванията на пазара на труда. В настоящия доклад се дискутират 
образователните задачи и начините на оценяване на практиките и стажовете по 
компютърни науки с оглед изискванията на софтуерната индустрия. 

Ключови думи: електронно обучение, извънаудиторна форма, учебно съдържание, 
оценяване 

1. Въведение 

Софтуерната индустрия и обществото като цяло имат нужда от 
самостоятелни личности, с креативно мислене, със социални и комуникативни 
умения и нагласи за съвместна работа в екип с оглед постигането на общи 
цели. В резултат на задълбочени анализи на търсените личностни 
характеристики са обособени различни типове от компетентности, които са 
позиционирани в новите изисквания към образованието. Тези компетентности 
са вградени в предметното обучение, а различни видове практически 
дейности, напр. практики, проекти, стажове водят до натрупване на 
практически опит, изграждане на навици, нагласи и ценности. 

Понастоящем се забелязва несъответствие между прилаганите методи на 
преподаване и оценяване на знанията чрез изпити и дипломи, и реалните 
качества, знания и умения, нужни за успешна професионална реализация. 
Често университетите са критикувани, че не подготвят достатъчно своите 
студенти и има дълбока пропаст между наученото в университета и 
изиксванията на реалния бизнес. Това е особено валидно за твърде 
динамичната област на информационните и комуникационни технологии 
където изискванията към завършилите студенти могат да бъдат много 
специфични. Не са рядкост претенции от страна на работодателите относно 
наличието у завършилите студенти на конкретни знания и умения – например 
използване на модерно технологично решение или програмиране на 
определен език за нуждите на ИТ сектора. Обичайното възражение в такива 
случаи е изтъкването на разликите между професионалното и академичното 
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обучение: целта на първото е създаването на конкретни умения; второто е 
ориентирано към изграждането на компетенции и личностни качества, водещи 
към успешна адаптация спрямо специфични изисквания и, в крайна сметка - 
към реализация на личността в дългосрочна перспектива (парадигмата за 
учене през целия живот). 

Работодателите, в лицето на браншовите организации формулираха в 
детайли съображенията си [1] относно наложителната необходимост за 
трансформация на традиционния академичен модел в компетентностен модел 
на преподаване и измерване на образователните резултати. Характерно за 
предлагания модел е ориентацията му към икономика с висока добавена 
стойност, поради което компетенциите включват както специфични 
професионални знания и умения, така и общи личностни характеристики, 
определящи ефективната реализация на служителя в условията на динамично 
развиващ се бизнес. 

В настоящия доклад се отстоява позицията, че извънаудиторните учебни 
форми са търсеният гъвкав образователен инструмент, чрез който да се 
отговори на представените в [1] компетентностни модели и описания на роли 
за базови длъжности в софуерната индустрия. По-конкретно, се разискват 
образователните задачи и начините на оценяване на практиките и стажовете 
по компютърни науки. В контекста на националната и европейските програми 
за развитие на човешките ресурси на стажовете като форма на обучение се 
отдава изключително значение. Съображенията си развиваме в рамките на 
нормативната уредба на Нов български университет. 

Учебните програми са съставени от аудиторни курсове и извънаудиторни 
учебни форми, които предлагат знания и умения, водещи до обявени 
компетенции при завършване [2]. Компетенциите биват [3]: 

1. Общи - придобиват се от общообразователни курсове в първа и 
втора година на обучение. Включват знания в област, различна от 
програмата, в която учи студентът, умения по чужд език, 
български език, работа с компютър, спорт или изкуства. 

2. Специфични – придобиват се от специализирани курсове в 3 и 4 
година на бакалавърските програми, в магистърските и докторски 
програми. Включват знания и умения в съответното 
професионално направление, необходими за упражняване на 
конкретна професия. Компетенциите се придобиват от 
практически курсове в първа и втора година на обучение и 
курсове от програмата – аудиторни лекционни курсове и 
извънаудиторни учебни форми – в трета и четвърта година.  

Промените в програмните схеми на НБУ през 2013/2014 г. имат за цел да 
развият студентите като формират предприемчиви, социално отговорни 
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личности, подготвени за живот в условията на съвременния свят. Затова в 
последните семестри на обучение в програмите се отделя специално място на 
практически курсове и стаж. Въвеждат се задължителна практика в пети и 
шести семестър и задължителен стаж в седми и осми семестър. Програмната 
схема на учебните програми е дадена в [4], а за програмите на департамент 
Информатика, които поради спецификата си се отклоняват от стандартната 
програмна схема, особеностите са представени в [5]. 

Целта на практиките и стажовете е усвоените в аудиторните курсове 
знания и умения да бъдат приложени при самостоятелно или групово 
решаване на практически задачи за упражняване на определена професия в 
реална работна среда. От съществено значение за ефективността на 
извънаудиторните учебни форми е прецизността при формулиране на 
заданията и тяхното оценяване. Именно профилът на образуване на оценката 
е инструментът, чрез който може да бъде стимулирано развиването не само на 
специфични, но и на общи компетенции.Това е особено важна задача предвид 
усилията за разработването на европейски етикет за качество на електронни 
умения при обучение и сертифициране в сектора на ИКТ [6]. Предложеният 
етикет се основава на Европейската рамка за електронна компетенция като 
цялостният резултат представлява механизъм, който позволява 
разграничаването на различни видове сертифициране и обучение, 
обвързвайки ги с Рамката за електронна компетенция. 

Извънудиторните форми „практика” и „стаж” в програмите по 
информатика 

Практиките и стажовете представляват извънаудиторни учебни форми с 
особена важност за обучението по информатика. Предполага се 
самостоятелно изпълнение на професионални задачи в близки до реалните 
условия. Целта е усвоените в аудиторните курсове знания и умения да бъдат 
приложени при самостоятелно или групово решаване на практически задачи за 
упражняване на определена професия в реална работна среда.  

В актуализирания учебен план на информатичните програми са заложени 
различни практики по конкретната специалност и преддипломен стаж с 
хорариум, достатъчен за придобиване на практически опит и умения. 
Практиката и стажът се провеждат с акцент върху обучението за работа в екип 
по реални фирмени задачи. Изпълнението се наблюдава и консултира от 
академичен наставник - преподавател, а при стажовете и от ментор - 
специалист от приемащата организация. Програмната схема предвижда в V и 
VI семестър студентите да избират по 6 от 8 аудиторни курса (лекции и 
практически занимания) и да записват по две извънаудиторни учебни форми 
(една практика и една самостоятелна работа, семинар или проект). В VII 
семестър отново избират 6 от 8 аудиторни курса и преминават стаж от 120 
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часа, а в VIII семестър избират 4 от 6 аудиторни курса и преминават стаж от 
180 часа. По този начин студентите преминават през две практики в трети курс 
и през две стажантски програми в четвърти курс. 

Практиката представлява извършване на определен набор от дейности по 
изпълнението на професионални задачи под ръководството на преподавател и 
се провежда в специализираните зали и учебно-практическите и 
изследователски звена на университета. Практическите задачи предполагат 
демонстрирането на умения (напр. по програмиране на определен език) и 
прилагането на знания за решаването на конкретен проблем, с който 
обучаваният би могъл да се сблъска в бъдещата си професионална дейност. 
Практиката завършва с представен продукт от студента, който е надлежно 
документиран. Целта е да се използват активни методи за обучение и да се 
стимулира работата в екип. У студентите се създават умения да работят в 
среда близка до тази във софтуерна фирма и да прилагат изучаваното в 
университетските курсове. 

Подготовката на практиката включва формулиране на набор проектни 
задания от страна на преподавателския състав. При оформянето на 
конкретните задания софтуерни фирми имат възможност да предложат реални 
задачи за изпълнение от студентите. Събират се подходящи проектни задания 
в зависимост от съответната практиката: програмиране, интернет технологии, 
реализация на бази от данни. Заданията се публикуват чрез системата за 
електронно обучение.  

Записалите практиката студенти се разпределят в работни колективи (до 
пет човека). Организира се начална среща, на която се дискутира заданието, 
разпределя се работата и се поставят срокове. Проектът представлява 
комплекс от самостоятелно и екипно изпълнени дейности по решаването на 
даден проблем с изследователски или приложен характер, който завършва с 
писмен текст – описание на проекта и програмен код. По същество той 
представлява специфична учебна задача, която решава определен проблем, с 
който обучаемите не са се занимавали преди това. Поради тези причини се 
предвиждат присъствени консултации по предварително обявен график и 
междинни срокове за отчитане на постигнатите резултати. Крайните резултати 
се представят публично.  

Всяка практика съдържа следните компоненти: 

1. Описание на задачата 

2. Изисквания към продукта 

3. Изисквания към документацията 

4. Етапи на разработката 

5. Оценяване 
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Практиката изисква до пет членен екип за работа, като участниците в екипа 
получават и индивидуални задания. За всяка дейност (техническо задание, 
проект, моделиране, изграждане, тестване и др.) се предвижда отговорник и 
срок за предаване. Студентите избират конкретната задача от списък с 
примерни теми или уточняват с консултанта тема по свое предложение. 
Продуктът трябва да се документира прецизно - спецификация на 
потребителските изисквания, проект на системата, ръководство за 
потребителя. Методически указания и примерни документи се предоставят на 
екипа през системата за електронно обучение и при персоналните консултации 
в процеса на работа. 

Стажовете представляват самостоятелно изпълнение на професионални 
задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Провеждат се 
във външна институция, в учебно-практическите и изследователски звена или 
в администрацията на НБУ. Стажовете реализират образователна стратегия, 
която интегрира учебните занятия с ученето чрез изпълнение на практически 
задачи като се обвързват учебната програма с целите на кариерата. Тя се 
основава върху целенасочени взаимоотношения между трима стажантски 
партньора: наемащата организация, студента и университета в лицето на 
обучаващото подразделение. На работното си място студентът участвува в 
различни професионални дейности, които съответствуват на заложените 
образователни цели. Създава се възможност за интегриране на наученото 
според учебния план с реалната проблематика на професионалната дейност, 
както и за самооценка относно възможното кариерно развитие.  

Всеки стаж завършва с представени пред комисия писмен отчет и устна 
презентация за извършената работа. В допълнение академичният наставник 
попълва форма за оценяване на стажа. 

Отчетът съдържа следните елементи: 

1. Цел на стажа – описва се организацията и нейните цели, както и 
очакванията на стажанта от стажа. 

2. Описание на изпълнените задачи – описват се конкретните задачи, 
в които стажантът е участавал, както и до каква степен е имал 
свободата да предлага собствени решения. 

3. Връзка на акдемичната подготовка със стажа – описват се 
курсовете от учебната програма, които са били най-полезни по 
време на стажа, както и предложение за нови курсове. 

4. Заключение – изказва се мнение доколко стажът е бил полезен за 
обучаемия. 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 197 

 

Оценяване на практика и стаж по информатика 

Стажовете и практиките са извънаудиторни форми на обучение от 
изключителна важност за формиране на професионалната пригодност на 
обучаемите. Мярка за тази значимост е значителното количество кредити, 
предвидени за тях в новите учебни програми.  

Обща целева рамка на практиките и стажовете е постепенното 
приближаване на изпълняваните учебни дейности към реалните условия за 
работа в съответната професионална среда. Затова организационните форми 
за провеждането им и критериите за оценяване са предмет на съгласуване с 
потенциалните работодатели. Във всички случаи следва да се предвидят 
контролни процедури и документация, без които съответната учебна форма не 
се зачита. 

Както при стажа, така и при практиката се подписва формуляр за участие в 
съответната извънаудиторна форма, която съдържа данни за студента, данни 
за наставника, начална и крайна дата за изпълнение, данни за 
ролята/позицията, списък от възложените задачи (евентуално допълван по 
време на стажа). 

Изпълнението се отчита със следните документи: 

1. Оценка от наставника/ ментора и наставника. 

2. Отчет от студента.  

3. Презентация. 

В презентацията и отчета се дискутират: 

1. Цели на практиката/стажа. 

2. Описание на извършените от студента дейности. 

3. Релевантност на академичните знания към изпълнението. 

4. Заключение – самооценка за усвоени нови знания и умения. 

Практиките се оценяват от академичния наставник основно по качеството 
на изпълнение на поставените конкретни задачи. Наблюдават се  наличието на 
комплекс от знания в конкретната тематична област и прилагането на умения 
за анализ, синтез и оценка. Поощрява се и се стимулира допълнително 
успешната екипна работа, но се акцентира върху личното участие и 
отговорностите на всеки участник в екипа.  

При практиката възможни критерии за оценяване са следните: 

Избор и формулировка на задачата 20% 

Подбор на методи за изпълнение  10% 

Програмно решение  40% 

Документиране на проекта  30% 

Общо:  100% 
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Оценките за студента от страна на наставника по време на стажа обхващат 
както професионални умения, така и лични качества. Подборът на критериите 
и оценките целят подпомагане на кариерното развитие на стажанта. 

 

Лични качества оценка 

Адаптивност към различни задачи 

петстепенна скала 
или 

"неприложимо" 

Вземане на решения; преценка; определяне на 
приоритети 

Устойчивост, за да завърши задачата 

Надежност 

Желание да натрупа опит 

Точност и внимание към детайлите 

Желание да бъде ръководен и да задава въпроси 

Способност да се справя в стресови ситуации 

Професионални умения оценка 

Способност да синтезира информация и да я предава 
ефективно 

петстепенна скала 
или 

"неприложимо" 

Умения за анализ и за определяне на информационните 
потребности 
Способност за избор на най-добрите потенциални 
ресурси 
Възможности за предлагане на различни решения на 
дадена задача 

Възможност за предоставяне на информация 

Способности за планиране и работа в екип 

Демонстриране на интереси към въпроси, политики и 
организации в ИТ сектора 

Допълнителни коментари 
 

Заключение 

Практиките и стажовете са учебни форми с ключово значение за създаване 
на нагласи у обучаемите към професионална реализация на основата на 
знанията, придобити в университета. Същевременно това е и теренът, върху 
който си дават среща обучаващите институции и работодателите с 
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възможности за най-пряко и полезно взаимодействие. При практиките 
работодателите са предимно източници на предложения относно конкретни 
задачи и разширяване на тематиката и инструментариума. Работата на 
преподавателския колектив по тези предложения в крайна сметка води до 
концептуално усъвършенстване на учебните програми и обогатяване на 
прилаганите учебни дейности. При стажовете работодателските институции 
прилагат пряко своите изисквания към обучаемите и упражняват 
непосредствено въздействие върху формирането на необходимите според тях 
професионални и личностни характеристики. И в двата случая критериите за 
оценяване са инструментът за динамична реакция на изменящите се 
изисквания към персонала, а поставяните за изпълнение задачи - средство за 
тематично разширяване и обогатяване на учебните програми. 
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EDUCATIONAL OBJECTIVES AND EVALUATION OF STUDENT'S 
INTERNSHIP AND PRACTICE IN INFORMATICS 

Abstract: Practices and internships are educational forms of key importance for creating 
based on university knowledge professional attitude among students. They are a tool for 
integrated development of competencies as required by the labor market. In this report we 
discuss the educational objectives and modes of assessment for practices and internships in 
computer science with respect of the software industry requirements. 
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ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ В 
БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ.  РАМКА ЗА CIDOC-БАЗИРАНО 

ОНТОЛОГИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ 

Калина Сотирова 

Институт по математика и информатика 
kalina@math.bas.bg 

Резюме: В основата на изследването е узрялата нужда на българските музеи от 
съвременно управление на фондовете и адекватно представяне чрез технологиите 
на WEB 2.0 и WEB 3.0. Статията представя кратък аналитичен обзор и съпоставка 
на стандарта за описание на обекти на културното наследство CIDOC-CRM  (ISO 
21127:2006) спрямо полетата за описание, ползвани в паспортите, досиетата и 
инвентарните книги в българските музеи. Тези полета, заедно със съставната 
информация са повече от 40, но кои от тях и как се попълват зависи от профила на 
музея (етнографски, археологически, за художествено наследство и др.). Задачата, 
която си поставяме е на базата на посочени добри практики и стандарти 
(SPECTRUM, LIDO, EDM) да се очертае подходящ модел на съответствие между 
локалните категории и категориите на CIDOC за създаване на CIDOC-базирана 
рамка за обща онтология за описание на колекциите. В анализа е включено 
мнението на музейни специалисти.  

Ключови думи: семантична мрежа, онтология, документиране на наследство 

В последното десетилетиe количеството данни, създадени и управлявани 
от  културните институции (архиви, музеи, галерии, библиотеки) се увеличава 
постоянно в европейски и световен мащаб. Дигиталното културно съдържание 
се превръща във важна научно-приложна област за технологиите на 
Семантичната мрежа. Организацията на информацията и документирането на 
обектите на наследството, движимо и недвижимо е подчинена на 
прагматичната нужда за развиване на формализми, схеми и функционални 
спецификации за информационните системи – хранилища, дигитални 
библиотеки, услуги и инструменти. Документирането на колекции включва 
детайлно описание на индивидуални артефакти, вътре в колекция, групи от 
артефакти, и колекцията като цяло; то трябва да е контекстно базирано,т.е. 
представено онтологично. По този начин ще се улесни не само бързото 
откриване на обекта, но и съпоставянето му спрямо подобни по вид, форма и 
структура обекти в мрежата, както и  повторната му иновативна употреба от 
творческите индустрии. [5]. Глобалната мрежа започва да се превръща от 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 201 

 

„мрежа от данни” в огромен граф [6]. След като Google въведе Hummingbird1 
през 2013 семантичното търсене и индексиране също навлиза в нова фаза. 
Основните предизвикателства в нея са преодоляването на несъгласуваността 
(inconsistency) и ненадеждността  на отворените свързани данни (LOD2).  

От типология на артефактите към онтология на наследството 

Сектор културно наследство включва в себе си група дисциплини, с крайно 
специализирани полета за експертиза. Поради това трудно може да се говори 
за “единно поле” (domain) на културното наследство в смисъла на “domain 
ontologies” [5]. Това означава трудно откриване на не-съгласувано 
представените обекти. Всяка онтология предлагат таксономия с краен 
разширяем речник заедно с възможността за “еднозначна интерпретация на 
класовете и отношенията и йерархичната структура на системата от 
класове”[1] Според класификацията на Оберле, онтологиите биват общи 
онтологии (generic, upper-level, top-level ontologies), междинни онтологии (core 
ontologies) и предметни онтологии (domain ontologies)”. Дигиталното културно 
съдържание може да бъде представено и по трите начина, в зависимост от 
целите. Най-важното условие обаче, независимо от целите и е 
съвместимостта на данните.  

Съвместимостта на различните схеми от метаданни е особено важна 
поради хетерогенните колекции и  обекти, описани с различни схеми. Някои от 
метаданните се откриват във всички схеми – напр. създател на ресурса; 
идентификатор – URI/URL3. Други са специфични за определени приложения 
или за нуждите на отделни общности. Съществуват три типа съвместимост: 
оперативна съвместимост между стандартите (схемите), семантична 
съвместимост с ползване на общи речници и техническа съвместимост.  

„При обработване на културно-исторически обекти (КИО), особен 
интерес представлява извличането на съответни метаданни и т.нар. 
оперативна съвместимост между различни описания (системи метаданни). 
Оперативната съвместимост между системи от метаданни дава 
възможност - процедури и обекти, свързани с обработване на дигитални 

                                                                 
1 Google Hummingbird [http://searchengineland.com/google-hummingbird-172816] Последно 
посетен: 15-04-2014 
2 Отворени свързани данни [http://www.semantic-web.at/LOD-TheEssentials.pdf]] 
Последно посетен: 15-04-2014 
3 URI, URL [http://www.w3.org/Addressing] Последно посетен: 15-04-2014. В областта на 
именуването за обекти на културното наследство съществува и още един технологичен 
начин за постоянно адресиране – постоянни идентификатори – Persistent Identifiers 
[http://www.digitalpreservationeurope.eu/publications/briefs/persistent_identifiers.pdf] Тяхното 
приложение обаче изисква е-регистър, чието създаване предполага национална културна 
политика за дългосрочно съхранение. 
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КИО, да се управляват по един и същи начин, като се предоставят 
възможности за обмен на данни между различни системи. При проектиране 
и създаване на софтуерни системи за обработка на дигитални КИО е 
необходимо да се осигури не само техническа съвместимост (свързана с 
ползване на общи технически стандарти - файлови типове, метаданни и 
др.), но и семантична съвместимост – с ползване на общи тезауруси 
(речници за използваната терминология)”. [2] 

Добре описаните и структурирани метаданни повишават ефективността 
при търсене на информация. За постигането на това при формирането на 
онтологиите и на схемите с метаданни като цяло, се спазват четири основни 
принципа: модулност, разширяемост, прецизиране и многоезичност. 
Модулността (modularity) се отнася до изграждането на схемите с метаданни; 
разширяемостта (еxtensibility) позволява допълването на схемата с „блокове” 
смислово или структурно свързани метаданни; добавените нови елементи 
могат да се ползват според определени изисквания, като не се допускат 
компромиси със съвместимостта с основната схема. Многоезичността 
(мultilingualism) осигурява запазването на лингвистичното и културно 
разнообразие при използване на схемите с метаданни. Прецизирането, 
“изчистването” на метаданните (refinement) позволява ресурсите да се опишат 
подробно при необходимост. Нивото на детайлност се определя от 
потребителя или спецификата на дадено приложение. Детайлността 
позволява прецизиране на отделна схема или стойност1 на даден елемент, 
както и подходящ избор на кодиращи формати (контролирани речници и 
термини) и/или елементи от контролиран речник – ULAN2, AAN3, CDWA4. 

CIDOC-CRM и терминологичен речник  

Модулността, разширяемостта и прецизирането на схемите метаданни, 
посочени по-горе подпомагат глобализацията и унифицирането на данните. 
Успоредно с глобализацията, се развива диверсификация. Тя е свързана с 
адаптиране на стандартите с локалните нужди. Ще разгледаме три стандарта 
за описание, като поставяме акцента  върху доминиращия в областта – CIDOC-
CRM5. Ще посочим добри практики за документиране, базирани на CIDOC-
съвместими онтологии. 

                                                                 
1 Напр. шивач, композитор, скулптор са част от общия термин «създател». 
2 ULAN (Union List of Artist Names) речник на GETTY 
[http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/ulan] 
3 AAN (Architecture and Art Names) речник на GETTY 
[http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat] 
4 CDWA  (Categories for Description Works of Art) 
[https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/intro_to_cco_cdwa.pdf] 
5 Стандарт CIDOC-CRM [http://www.cidoc-crm.org/official_release_cidoc.html] 
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CIDOC Conceptual Reference Model (CRM) (ISO 21127:2006) дава 
дефиниции и формална структура за описание на имплицитни и експлицитни 
понятия и отношения, използвани при документиране на културно наследство. 
Според последната (януари 2014) дефиниция на CIDOC-CRM  цели да улесни 
информационния обмен и интеграцията между хетерогенни източници на 
данни; предлага общ език за формулиране на изискванията за системните 
функционалности за обработка на културно съдържание.  

CRM се ограничава до семантиката на документните структури и 
ползваната схема от бази данни (database schemata), като ги прехвърля в 
терминологията на формална онтология [1, 4].  Това означава, че ролята на 
стандарта е да вмъкне в описанието контекстната информация: историческия, 
географски, културен и теоретичен фон. CIDOC-CRM ползва модел центриран 
около събития/факти (event-centered), с 90 понятия (entities) като E5 (event) или 
E21 (личност) и 149 свойства като P5 (consists_of / forms_part_of) или P57 
(has_number_of_parts). Напредъкът в обработването на естествен език ще 
даде предимство на CIDOC за представяне на полетата със свободен текст 
със средствата на формалната логика, ако това е нужно за създаването на 
семантични портали за културно наследство [5, 7]. 

Изследователските задачи, които си поставяме е как класификацията за 
описание, ползвана за музейните артефакти у нас от 70-тте години се съчетава 
с категориите (entities) на CIDOC с оглед създаването на референтна 
онтология за български музейни колекции. За да е функционална такава 
онтология е нужен терминологичен речник. Въпрос за следващо проучване е 
дали да се използват утвърдени речници, като ULAN, AAN с модификации за 
българските музеи, или да се създадат нови такива. 

Важно е да се отбележи, че СIDOC не дефинира термини, които се 
появяват като данни в структурите от данни; нито предлага какво културната 
институция да документира. В този смисъл, CIDOC дефинициите, както и 
речниците обвързани с тях трябва да съответстват на локалната музейна 
терминология. В случай че българската музейна общност избере стандарта 
CIDOC е добре да подготви ясни насоки за това какво да бъде документирано, 
в каква последователност и според какви изисквания за съгласуваност 
(consistency controls). Само при тези условия CIDOC може да се приложи в 
пълнота, напр. в каталогизиращи  системи, в дигитални библиотеки. Това са 
основни приложни области на CIDOC. В тях стандарта се кодира в RDF1 

                                                                 
1 Resource Description Framework е стандарт на W3C. Данните в RDF са “верни 
твърдения” за ресурси, представени като твърдения от типа: субект-предикат-обект, 
т.нар. “тройки”. Една тройка съдържа две неща (entities), субект и обект, и едно 
(предикатно) отношение между тях (property).  
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(Resource Description Framework) и работи в съчетание с референтна 
предметна онтология и речник.. 

CIDOC-CRM и RDF 

М. Доер, един от създателите на CIDOC, обяснява връзката между CIDOC 
и RDF така: «... поставянето на всички общо приети факти в хранилище с RDF-
тройки създава глобална мрежа с актуалното човешко знание .... за да има 
смисъл тя обаче, трябва да се приложи глобална основна схема (common 
global core schema), която да представи най-подходящите отношения в 
активите-с-данни (data assets), спрямо които да се картират (mapping) всички 
източници с цел хомогенен достъп... CIDOC-CRM доказва, че е най-
адекватната основна схема за тази цел, в частност за музейния свят. Тя е 
успешно разширена, за да представя и библиотечните концептуализации на 
FRBR1 ... Тя е приета и от Европеана като “профил за приложение”» [4].  

Добър пример за точно такова съчетание на CIDOC, RDF и онтология е 
CRMdig2. Това е разширение на стандарта се разработва от екипа на проекта 
3D-COFORM и основното му приложение е документиране на теренни 
разкопки. Системата осигурява стандартизирано CIDOC-базирано описание на 
всеки етап от процеса, в RDF формат, като ползва динамични форми за 
въвеждане на данни. Съхранението става в директория в компютъра, чиято 
структура ускорява генерирането на metadata/paradata (CIDOC-CRM / CRMdig 
кодиран в RDF) [9]. 

CIDOC-CRM, SPECTRUM, LIDO  

Съществуват множество стандарти за метаданни – общи и 
специализирани, но тяхното „локализиране” и модификация спрямо 
институционалната специфика е неизбежно [8]. GETTY е добър пример за 
това. Изборът между наличните стандарти трябва да е резултат от анализ на 
целите на екипа, възможните употреби на данните, институционалната 
политика и разбира се – типа колекции.  

Добър европейски пример за локализиран стандарт за описание на 
културно съдържание е SPECTRUM3, разработен от и за музеи във 

                                                                 
1 FRBR [http://www.loc.gov/cds/downloads/FRBR.PDF] Последно посетен: 15-04-2014 
2 CRMdig е  разширение на CIDOC; онтология и RDF Schema, която кодира метаданни по 
време на дигитализация на артефакти и създаване на 2D, 3D анимирани модели. Ползват се 
общи формàти за (1) формите за динамично въвеждане на данни, (2) междинното 
хранилище (intermediate storage) и (3) RDF-темплейтите с цел да се генерира коректно RDF 
от междинните данни. 
3 Стандарт SPECTRUM [http://www.collectionslink.org.uk/spectrum-standard] Последно 
посетен: 15-04-2014 
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Великобритания съобразно практиките там. Стандартът съдържа 481 
метаданни, но има олекотена версия за по-малки музеи – SPECTRUM 
Essentials. Споменаваме този стандарт тук, защото освен метаданни, 
SPECTRUM съдържа и описание на 21 музейни процедури, придружен от 
необходимите поддържащи данни. CIDOC не предлага процедури (засега). 
Включването на процедури е особено важно в българския контекст, за да се 
покрият по-добре етапите в документирането.  

Стандартът за описание LIDO (Light Information Describing Objects) е 
базиран на четири други стандарта: CIDOC-CRM, SPECTRUM, CDWA Lite1 и 
museumdat2, като включва 12 категории със 75 метаданни. Стандартът е 
използван от проект Athena (подпроект на проекта Европеана), в който има 
данни от български музеи, агрегирани от Цeнтралната библиотека на БАН. 
Това решение вече работи, макар категорийната рамка да е ограничена. 

 

Europeana Data Model (EDM) 

Моделът EDM е разработен за нуждите на проекта Европеана; той е 
съдържателен и кодиращ стандарт за описание на електронни ресурси, част от 
„семейството” на Dublin Core, Text Encoding Initiative (TEI), The Encoded Archival 
Description (EAD), Visual Resource Association (VRA), Metadata Encoding and 
Transmission Standard (METS), Metadata Object Description Schema (MODS), 
Learning Object Metadata (LOM) и Online Information Exchange (ONIX).  

EDM Definition3 дава формална класификация на 16 класа и техните 
отношения, като не всички посочени там класове и отношения се прилагат 
понастоящем. Само 11 класа са специфични за EDM, другите 5 са заети от 
други схеми: SKOS (Simple Knowledge Organization System), RDFS, OAI-ORE 
(Object Reuse and Exchange), Dublin Core. Прилаганите към момента класове и 
отношения са описани в Наръчникът за „EDM Mapping”4. Той инструктира 
доставчиците на съдържание как да картират своите данни към EDM.  

Онтологията на модела EDM, в OWL е достъпна онлайн 
[http://www.europeana.eu/schemas/edm]. Важно е да се отбележи, че 

                                                                 
1 Categories for Description Works of Art Lite е XML схема за описание на основни записи 
на произведения на изкуството и материалната култура, базирана на пълното описание 
в CDWA и Cataloging Cultural Objects (CCO) 
[http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/cdwa] Последно посетен: 
15-04-2014 
2 Museumdat [www.museumdat.org] Последно посетен: 15-04-2014 
3 EDM Definition [http://pro.europeana.eu/documents/900548/0d0f6ec3-1905-4c4f-96c8-
1d817c03123c] Последно посетен: 15-04-2014 
4 EDM наръчник за “картиране”, примерът е на 31-35 с. 
[http://pro.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=99ce6a74-8e55-4321-917a-
65bdff1fe5bc&groupId=51031] Последно посетен: 15-04-2014 
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метаданните за повече от 30 милиона обекта представени на портала на 
Европеана са лицензирани в CC0 Public Domain Dedication и могат да се 
изтеглят свободно чрез API. През 2012 г. започна прехвърлянето им в 
отворени свързани данни (LOD), които днес, представени в EDM, са достъпни 
и онлайн [data.europeana.eu]. 

Схемата се разширява с елементи, които са специфични за обектите, 
представени в Европеана. Моделът ползва протокол OAI-PMH (Open Archives 
Initiative Protocol for Metadata Harvesting), за събиране на данни във формат 
Dublin Core1. Данните се описват и валидират в XML формат, съгласуван 
между Европеана и доставчиците на данни (вкл. за доставчиците и 
агрегаторите от България). Европеана осигурява и  дообогатяване на данните, 
чрез свързване с речници – доказано добра практика. Между задължителните 
елементи в EDM са: edm:rights, edm:isShownBy; edm:dataProvider; edm:Provider; 
edm:created; edm:format; edm: type и други. Задължителните полета посочват 
доставчика и агрегатора, описват отношенията между агрегатора и 
агрегирания ресурс, правата върху обекта (CHO: cultural heritage object), 
неговото описание, идентификация и времево-пространствена позиция. Част 
от тях, напр. правата върху разпространението в дигитална среда, не са 
изяснени в националното законодателство, което е сериозна пречка пред 
нашите музеи, не само за агрегирането към Европеана. 

Можем да обобщим, че утвърдени в Европа и работещи в български 
условия стандарти за описание и кодиране съществуват. Има разбира се и 
сериозни препятствия за тяхното широко приложение – административни, 
правни и технологични. Липсва стратегия за дигитализация, както и държавна 
политика на реална подкрепа за избор на подходящи технологични стандарти 
и модели за описание, кодиране и представяне на дигитално културно 
съдържание. Музеите у нас не са гъвкави, но интердисциплинарният подход 
при навлизането в дигиталната ера бавно набират скорост. Светлина в тунела 
е и дейността на сформирания Съвет по дигитализация с представители на 
всички свързани министерства. Поради това считаме, че подготовката на 
работещи модели и експертна оценка за приложението им в реална среда 
може да промени ситуацията.  

Стандарти за описание в българската музейна практика 

Според действащия Закон за културното наследство у нас 
документирането на движимите културни ценности в българските музеи е 
задължително, но организацията и изпълнението на това документиране 
варира според музея. От десетилетия се следват утвърдените по БДС полета 

                                                                 
1 Таблица на съответствията между Dublin Core и EDM е публикуваната тук: 
[http://pro.europeana.eu/moving-to-edm] Последно посетен: 15-04-2014 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 207 

 

за описание в три типа документи: инвентарна книга, музеен паспорт и 
досие. Музейното досие е специализирано и се отнася само за художествено 
наследство. Съществува и още един проблем – в музейната практика днес 
няма дефинирана процедура как и по какви критерии да бъдат организирани 
артефактите в наличните описания – фондове, колекции, местоположение, 
хронология на постъпване. Практиката и тук е различна. В археологията 
обектите се обединяват в колекции, а в историята и в етнографията – във 
фондове. Тези фондове са организирани по три основни принципа: 
хронологично, по тип документ или по ред на постъпване. Контекстната 
информация (ситуацията) не се въвежда в инвентарните книги, нито в 
музейните паспорти – техните полета не се променят.  

От няколко години, в някои музеи описанията се въвеждат в MS Office (MS 
Word, MS Excel), като оригиналните инвентарни книги, паспорти и досиета се 
дигитализират (без софтуерно разпознаване на ръчно вписаните текстове). 
Най-актуална е информацията в инвентарните книги, защото те се проверяват 
често. Музейните паспорти и досиетата рядко се попълват в пълнота. 

Важно е да се отбележи, че там, където има е-описания, рядко има широк 
достъп до тях. За пример посочваме факта, че под 20% от българските музеи имат 
Интернет сайт. Друг факт е, че от малкото институции у нас, които агрегират данни 
в Европеана директно (без посредничество на проекти) през OAI-PMH, няма 
нито един музей. Основна причина за това е липсата на политики, на 
административен и технологичен капацитет. Технологичното препятствие е най-
лесно за преодоляване чрез обучение с цел: запознаване с процеса на 
дигитализация на колекциите, стандартите за описание и кодиране и свързано с 
това разкриване на щат за IT специалист/и във всеки регионален  и общински 
музей. Административното препятствие също е свързано с промяна в политиките, 
с обучение за повишаване на „дигиталната грамотност” на застаряващата музейни 
гилдия. Добър пример за бавно и постепенно преодоляване и на двете 
препятствия е регионалният исторически музей във Варна. 

Инвентарни книги, паспорти и досиета 

Инвентарните книги, чиито полета имат  малка промяна от 1894г. досега, са 
единственият начин за описание на обектите в българските музеи, ваиден и 
общ за всички тях (фиг.1). Описанията в тях отразяват актуалното състояние и 
местоположение на музейния фонд; обект може да бъде отписан само след 
разрешение на Министерството на културата. Всяка промяна на мястото на 
обекта, неговото участие в изложби и под. се въвежда в поле „Забележка”. 
Няма друго място за това. Това поле е с размер 2 см на 4 см. И е крайно 
недостатъчно. Музейната история, движението и изследванията за обекта 
изобщо не се въвеждат, а това лишава Министерството на културата, музея, и 
потребителя от важна информация.  
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Фиг. 1. Инвентарна книга – полетата в лява и в дясна страница 

Инвентарните книги са с два размера: 70/90см и 40/50см. Полетата на 
инвентарните книги, според разгледаните примери от два български музея са 
16: Инвентарен номер и шифър, (2) Номер по ред (3), Номер на квитанцията и 
дата на записване/постъпване (година, месец, ден), (4) Стар инвентарен 
номер, (5) Номер на акта за приемане / предаване, (6) Как е придобит 
предмета: собствен (лева); купен  (лева); подарен  (лева), (7.1) Музеен 
материал: наименование, описание (форма, материал, техника, надписи, дати, 
размер, тегло, състояние и др.), (7.2) Опис (автор, съдържание, вид, материал, 
запазеност), (8.1) За смесени музеи: Музеен предмет: монети, медали, печати,  
накити, вещи, друго, (8.2) За смесени музеи: Изящни изкуства (барелефи, 
графика, живопис, склуптура, друго) Приложни изкуства (резба, дърворезба, 
иконопис, декорации, керамика, стенописи, друго), (9) Брой, (10) Историческа 
справка – местопроизход (къде, как, кога и от кого е намерен и изработен, 
битуване и други исторически сведения за предмета), (11) От кого е откупен 
или подарен (трите имена и адрес), (12) Оценка: № и дата на протокола, лева 
(само при покупка), (13) Местосъхранение, (14) Номер на фотонегатива (където 
е приложимо), (15) Номер на ДМФ и (16) Забележка. Както се вижда почти 
всяко от тези 16 полета включва в себе си допълнителна информация, като 
общо полетата за попълване са над 40. 

Вторият, по-пълен и подробен начин за описание на обектите са 
паспортите (фиг.2). Те представляват двустранен картон А5, със 17 
съставни полета, вкл. поле за диапозитиви и рисунки. Полетата на паспортите 
също са категорийни, т.е. едно такова поле включва около 4 допълнителни 
полета. Всички паспортни полета трябва да се включат на съответното си 
място в референтната онтология. Полетата са: лице (1) Наименование на 
галерията / отдел, (2) Автор / година / школа / век, (3) Наименование на 
творбата / години, (4) Инвентарен номер, (5) Техника / материал / размер / 
фонд, (6) Подпис / година, (7) Надписи / печати / стари номера, (8) Произход / 
стар инв. № / ПП и дата / КП №, (9) Местонахождение на творбата в галерията: 
зала, хранилище, клетка, папка, с външна рамка, автограф) и гръб (1) 
Описание, (2) Състояние, (3) Движение на творбата: дата и № на протоколите, 
(4) Реставрация: дата и № на протоколите, (5) Досие на творбата №, (6) Досие 
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на автора №, (7) Каталожен № / Негативен №, (8) Цена, (9) Дата на 
съставянето, подпис на съставителя).  

  

Фиг. 2. Музеен паспорт (лице и гръб) 

Досието е документ от 6 страници, формат А4. Той е най-пълният начин за 
описание на художествена творба, но се попълва по-рядко и от паспортите. 
Полетата (категориите) на досието са 25 и могат да бъдат включени като 
подкласове към описаните по-долу класове, заедно с ново поле „права за достъп и 
разпространение в дигитална среда”. След анализ на данните в инвентарните 
книги, паспортите и досиетата от музеи в София, Пазарджик и Пловдив, 
определихме 25 полета (класове, категории), които могат да бъдат разпределени 
според (1) своя вид (дескриптивни1, структурни2 и административни3), според (2) 
категориите (entity) на стандарта CIDOC-CRM и според (3) EDM класове и 
отношения. 

Предложения комплект от 25 категории не включва всички 90 категории на 
CIDOC, тъй като се търси съдържателно съответствие; всяка категория може 
да включва допълнителни метаданни (под-класове). Важно е да се отбележи, 
че с оглед целта на модела, избраните EDM класове и отношения описват 
обекта, не агрегирането и уеб ресурса. Моделът предвижда и процедури и 
отношенията (property) между категориите. 

                                                                 
1 Дескриптивните метаданни описват ресурса с цел откриване и идентифициране. Пр. 
заглавие, анотация, автор и ключови думи 
2 Структурните метаданни посочват как съставни обекти могат да бъдат описани заедно  
3Административните метаданни предоставят информация, подпомагаща управлението 
на ресурса. Пр. кога е бил създаден, тип на файла/документа и др. 
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Наименование на полето 

Дескриптивни (Д) 

Структурни (С) 

Административни 
(А) 

CIDOC-CRM 
(Entity1) 

EDM (Classes / 
Properties)2 

1) Наименование на 
музея  

(А) E45, E47, E48 edm:Provider 

edm:DataProvider 

2) Номер по ред  (А) Служебно dc: identifier 

3) Каталожен № / 
Инвентарен номер3 

(А) E15, E49 dc: identifier 

4) Наименование  (А) E35 edm: type 

dc: title 

dc: alternative 

5) Фонд / местоложение (А) E45, E47, E48, 
E53 

dc: identifier 

dc terms: spatial 

6) Диапозитив №, 
негатив №, 
фотография 

(Д) E38, E36, E62 dc terms: format 

7) Местопроизход4 (Д) E12, E2, E22/24, 
E39, E65 

dc: created 

- 

8) Произход5  (А) E15, E49, 
E63/64, E8 

dc: created 

dc terms: spatial 

dc terms: temporal 

dc: coverage 

dc: contributor 

9) Състояние при 
приемането  

(А) E14, E3 - 

10) Оценка (цена в лв.) (А) E13 - 

11) Форма (С) E13, E46 edm:description 

                                                                 
1 Entity (class, subclas) – според номенклатурата на CIDOC 
2 Според дефиницията EDM 5.2.4 от юли 2013 г. 
[http://pro.europeana.eu/documents/900548/0d0f6ec3-1905-4c4f-96c8-1d817c03123c] 
Последно посетен: 11-05-2014 
3 Инвентарните номера се поставят хронологично, по реда на постъпването на обекта 
във фонда, а не по местоположението му към момента. Това създава проблеми при 
инвентирането - при търсене по местоположение трябва да се разгледа цялата 
инвентарна книга.  
4 Местопроизход: къде, как, кога и от кого е намерен и изработен 
5 Произход: стар инвентарен №, дата и номер на приемо-предавателния протокол, КП 
№. Как е придобит предмета: собствен (лева); купен  (лева); подарен  (лева); от кого е 
откупен или подарен (трите имена и адрес) 
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dc: description 

dc: format 

12) Материал (С) E13, E57 edm:description 

dc: description 

dc terms: medium 

13) Размер (С) E13, E16, E54, 
E46, E58 

edm:description 

dc: descripttion  

14) Тегло (С) E13, E58 edm:description 

dc: descripttion  

15) Надписи, дати, 
подпис, година 

(Д) E13, E34, E33, 
E37 

dc: created 

16) Вид (Д) E13, E55 dc: subject 

17) Брой (С) E13, E60 - 

18) Реставрация (С) E81, E79, E11 - 

19) Историческа справка (Д) E62, E63/64 edm:description 

dc: descripttion  

dc: subject 

dc: relation 

20) Забележка (Д) E62 (dc:rights; 
edm:rights) 

21) Движения на 
творбата 

(А) E78, E87, E9, 
E10 

- 

22) Архивни данни (Д) E31 - 

23) Литературни данни (Д) E62 dc:title, 
dc:publisher 

24) Име и длъжност на 
попълващия 

(А) E21 - 

25) Дата на попълване (А) E21, E50 - 

 

Разпределението е примерен модел, който рамкира CIDOC-базирана 
референтна онтология за документиране и описание на колекции в 
българските музеи. Предмет на бъдещата изследователска и приложна 
работа, съвместно с музейни експерти, е обогатяването на модела с 
подкласове, отношения и процедури за създаване на референтна онтология, 
както и избор/модификация на терминологичен речник към нея. С подходящ 
интерфейс и тествани функционалности подобна среда би улеснила огромна 
част от административните дейности и инвентаризацията в българските музеи, 
би спомогнала е-каталогизирането и използването на технологиите на 
Семантичния уеб. Според автора това е цел на настоящето, не на бъдещето. 
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DOCUMENTING COLLECTIONS OF BULGARIAN MUSEUMS. 
FRAMING A CIDOC-BASED ONTOLOGICAL PRESENTATION 

Abstract: The paper offers short analytic comparison between the standard for description of 
cultural objects, CIDOC-CRM (ISO 21127:2006) and the “standard” used in documenting 
museum artifacts in Bulgaria. Three documents with three different data fields’ classification 
types have been explored: museum passports, museum dossiers and inventory books. There 
fields altogether are more than 100. Several case studies and good practices which use 
CIDOC-CRM, CRMdig, SPECTRUM, LIDO and EDM are shown. We create a corresponding 
model with 25 fields (classes, entities), which shows data field name from Bulgarian museum 
passport and metadata type of this field next to CIDOC entity number. We use metadata 
classification where metadata types are structural, administrative or descriptive.  

Keywords: semantic web, ontology, documenting heritage 
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МУЗЕЙНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
В ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО 

Милена Станева, Росица Овчарова, Георги Врагов  

Институт по математика и информатика при БАН 
{mstaneva, roxyo, vragov}@math.bas.bg 

Резюме: Разглежда се развитието на образователните програми в съвременните 
музеи. Описани са известни резултати и добри практики. Проследява се дискусията 
за приложението на информационните технологии в музейното дело. Отразява се и 
състоянието в тази област на българските музеи. Акцентира се върху натрупания 
опит на екипи, създадени от Регионалния исторически музей – гр. Пловдив и 
перспективите за развитие на нови проекти с образователна насоченост.  

Ключови думи: музейно образование; образователни програми; цифровизация; 
културно-историческо наследство; виртуални музеи 

"Представете си един свят, в който всеки 
отделен човек на планетата има свободен 
достъп до цялото човешко познание."  

Джими Уейлс, основател на Уикипедия 

1. Въведение 

Една от основните функции на музейната институция е образователната. В 
информационното общество развитието на музейното дело и неговата мисия 
са в синхрон с използване на новите технологии и в частност с прилагането им 
в образователни програми за преподаватели, студенти и ученици, а и за други 
граждани, които търсят достъп до историческото и научно знание.  

Съвременната музеология определя създаването и поддържането на 
музейните фондове като форма на натрупване на социална информация [2]. 
Прилагането на новите технологии в ежедневната работа на музеите ги 
превръща в информационни центрове. Те позволяват на музеите да разгърнат 
широк спектър от услуги, достъпни както за специалисти, така и за посетители 
и потребители на музейна информация. По такъв начин традиционните 
функции на музеите се разширяват [6].  

Моделът, при който музейния уредник или педагог стои пред експоната и 
интерпретира значението му пред пасивна публика, не е възможен в днешния 
свят на мигновен достъп до информация. В обществото вече има разбиране, 
че мисията на музеите излиза извън обхвата на събирането, съхранението, 
изследването и показването на различни експонати. То ги възприема като 
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институции, които предоставят различни образователни възможности за 
получаване на допълнителна информация за представените артефакти. В 
съвременните условия се търсят решения за превръщане на музея в полезно и 
достъпно място за добро усвояване на поднесения материал, за формиране на  
поведение в социална среда, а също и за забавление.  

Авторите смятат, че образователните проекти имат своя принос и за 
смекчаване на напрежението и споровете около темата за собствеността на 
цифровите изображения на музейните обекти, както и за използването им за 
конкретни цели. Тези проекти в съчетание с информационните технологии 
развиват музейното дело в съвременните условия. 

2. Образователната дейност на музея 

Във времената преди информационното общество музеите 
институционално се определят "като хранилища за националната култура ", 
т.е. те са призвани да представят "средства за инсталиране на правилните 
ценности и норми в обществото" [2]. Известно е, че информационното 
общество изисква хармония между класическите (формални) и съвременните 
(неформални) образователни подходи, които помагат на хората да бъдат 
креативни и иновативни. Днес музеите са източник на интелектуална 
стимулация и забавление. Образователните методи на музея въздействат 
посредством физическото и мисловното възприемане на обектите. Чрез 
ползването на когнитивни и сензорни асоциации посетителят разбира и 
осъзнава по-широкия контекст на историята и значението на обектите. 
Дизайнът на изложбите, организирането на турове и ученически посещения, 
създаването на курсове за преподавателите и използването на интерактивни 
мултимедийни форми са само едни от средствата, посредством които музеите 
изграждат образователните си дейности [4]. 

Музейното образование, по своята същност, е по-сходно с неформалното 
образование, въпреки, че включва в себе си и част от методите на 
класическото. Преминаването към информационното общество постави 
сериозни изисквания към ролята, организацията и качеството на културните 
институции. Музеите вече не са само изложбени зали, те функционират и 
взаимодействат с аудиторията си чрез богат набор от мултимедийни продукти. 
Цифровизацията на колекциите и създаването на съдържание е задължителна 
предпоставка за осигуряване на широк спектър от информационни и 
образователни услуги [1] [7]. Този процес способства мултимедийните досиета 
на експонатите да бъдат подкрепени и с допълнително представяне – 3D 
анимации и модели, филми, виртуални турове и т.н. 

Авторите споделят мнението, че музеите трябва да използват 
съвременните технологии за информиране и образование и чрез тях да 
възпитават по-задълбочено мислене. Те трябва да дават нови знания не само 
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в спектъра и стила на класическите образователни методи, но и чрез широката 
гама на неформални методики от типа – учене в движение, учене чрез 
практика, учене чрез забавление, учене чрез собствена интерпретация и 
провокация на интелектуалния потенциал, учене чрез мотивация за лична 
изява, учене във виртуалния свят и т.н. 

3. Приложението на информационните и комуникационни 
технологии в музейното дело  

Музейното образование се провежда в среда, в която се съчетават трите 
компонента - културния артефакт, институцията и потребителя. Посещението в 
музея, дори придружено с най-добри презентационни условия, не е достатъчно 
за получаване на ефекта от образователния процес [5]. Необходимо е да се 
създадат условия за продължението му извън пределите на институцията. 
Безспорно технологиите предоставят благоприятните условия за постигане на 
тази цел. Подготвените от музейните специалисти материали може да се 
ползват в подходяща мултимедийна форма по всяко време и място – и преди и 
след посещението на музея. Те задълбочават и създават устойчивост на 
предобитите знания и емоции, създават комуникационна среда между 
специалистите и потребителите на музейната информация.. 

В съвременния музей се ползват разнообразни технологични средства за 
достъп до ресурсите и извличане на полезни, атрактивно поднесени знания [3]: 

 Мултимедийни устройства в изложбената зала - осигуряват 
допълнителна информация за посетителите в рамките на изложението. Те 
може да ползват хипертекстова технология, да предлагат викторини за деца и 
възрастни, визуализации на сгради и околни среди или дори симулации. 

 Виртуални пространства – някои съвременни музеи предлагат на  
посетителите си възможност да изследват виртуални 3D пространства, които 
представят недостъпни или невъзстановими обекти или пък да проучат 
абстрактна и сложна информация. 

 Използване на лични цифрови помощници (PDA) – в нашето съвремие 
това са смартфони, таблети и четци за е-книги, които могат да представят 
мултимедийно съдържание, свързано с предметите в изложбената зала и/или 
да предоставят на посетителите незабавен достъп до допълнителна 
информация чрез безжична връзка към web страници или цифрови 
библиотеки. 

 CD и DVD – могат да бъдат използвани на личния компютър за 
разширяване на образователни потребности.  
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Интернет приложения 

Съвременните музеи представят свои сайтове, виртуални каталози, 
виртуални турове, информационни културно-исторически портали, бизнес-
приложения и пр. В някои  от тях се ползват и съвременните Web 2.0 ресурси. 
Най-разпространените технологични решения са:  

 Виртуален музей – обикновено е разширение на реалния музей. В 
конвенционалния случай той точно представя информация и обекти, показани 
в конкретната експозиция. По-сложните решения осигуряват екскурзии чрез 
графични модели на музеите и представените колекции. В някои случаи тези 
виртуални изложби са достъпни онлайн. Има реализации на изцяло виртуални 
музеи, които нямат аналог в реалния свят. 

 Цифрови хранилища – предоставят достъп до цифровизирани обекти 
посредством форми за търсене. Предимство в образователния процес е 
ползването на съдържание с доказана научна и историческа стойност, която е 
достъпна за всички граждани, включително и за хората в неравностойно 
положение. Развитието на тези проекти е средство за ангажиране на младите 
хора в ползване и представяне на културно-историческото наследство по 
привлекателен начин. Тези библиотеки могат да се ползват от музеите като 
среда за установяване и укрепване на връзките им с образователните 
институции. 

 E-учебни средства – някои институции предлагат специални 
обучителни решения за своите онлайн посетители. Електронната учебна среда 
предоставя възможности за обучение в учебни програми за различни теми и 
целеви групи. Участниците се ръководят чрез дидактически подготвено 
мултимедийно съдържание, като се предлагат учебни пътеки, които трябва да 
бъдат следвани. E-учебната среда обикновено изисква регистрация и е 
предназначена както за текущи учебни програми, така и за повторни онлайн 
посещения за по-добро усвояване на културното наследство. 

 Игри и викторини 

 Мобилни приложения – разработват се за удобство на потребителя, 
който по атрактивен начин получава информация за музейното съдържание. 
Ползват се като личен екскурзовод и за виртуална реалност на културни 
обекти. Съществуват среди за реални посещения, но и такива, предназначени 
за насърчаване на по-нататъшно изучаване и затвърждаване на познанието 
сред посещението в музея. Във втория случай може да се осигури достъп до 
допълнителни ресурси, които не могат да бъдат предоставени по време на 
физическото посещение. 

 Добавена реалност (Augmented reality) – представянето на информация 
върху 3D пространство създава едно ново познание (и преживяване) за света, 
което също използва мобилни устройства, като подобрява достъпа до обекта и 
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възможностите за учене. Концепцията за смесване или добавяне на това, 
което виждаме в реалния свят със съответна информация, данни, медия и 
дори действие на живо е със сериозен потенциал. Добавената реалност е 
начин за увеличаване на информацията, която възприемаме чрез нашите 
сетива.  

 "Умните" музейни обекти, които могат да бъдат физически 
манипулирани и изследвани от посетителя са нова технологична тенденция. 

 QR кодовете – имат вече добро приложение в музейните експозиции. 
QR кодът (от Quick responce code) е търговската марка на вид матричен баркод 
(двуизмерен код). Той може да съхранява повече информация отколкото 
старите линейни баркодове. Черно-белият квадратен код може да съхранява 
различна текстова информация (напр. уеб-адрес, бизнес карта и т.н.), както и 
други данни. Музейните обекти, „маркирани” с QR код, ни предоставят своето 
съдържание посредством съответното мобилно приложение. 

4. Образователни проекти на световните музеи 

През последното десетилетие световните културни центрове и в частност 
музеите развиха и подобриха значително образователната си среда и ресурси. 
Това се осъществява в пълна интеграция с модерните информационни 
технологии. 

Глобалното информационно пространство и големите технологични 
центрове предоставят също разнообразни средства в тази насока – сайтове, 
цифрови библиотеки, виртуални музейни портали и пр. Такъв пример е 
проектът на Google – Google Art Project [10], коjто обхваща стотици от най-
големите музеи в света. Виртуалните разходки из техните зали дава достъп до 
дестки хиляди творби с висока резолюция. На музеите е предоставено да 
използват най-съвременните технологии – например Street Views, която 
позволява свободни разходки из виртуалния музей, „гигапикселов” формат за 
представяне на някои обекти и пр. 

Изключително разнообразни са образователните програми на 
Метрополитън Музей [11]. Чрез интерактивна среда се откриват 
необходимите средства за обучение от различни предметни области и теми, 
които се развиват, както онлайн, така и в музея.  

Британският музей в Лондон [12] освен традиционните форми за 
обучение в музея прeдлага съвместно с някои университети акредитирани и 
неакредитирани курсове за студенти. От сайта на музея са  достъпни 
методически материали за преподаватели по различни учебни дисциплини. В 
дигиталния център на музея чрез съвременна техника обучаемите навлизат в 
световната история и култура, създават кратки филми, комикси и музика. 
Достъпни са и актуалните 3D-принтери, с които могат да създават собствени  
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обекти. В сайта на музея най-младите посители намират атрактивна 
информация, видеофайлове, онлайн игри.  

Техническият музей във Виена [13] предоставя възможност за 
провеждане на учебни занятия в него. Съвместно с учители са разработени 
подходящи учебни материали, чрез които учениците могат да се запознаят 
предварително с темата на занятието, както и такива за допълване и 
задълбочаване на знанията по темата. 

Музеят има разнообразни проекти, при които децата чрез забавни 
занимания и игри се  запознават с различни професии или научават интересни 
неща от областта на техниката. Подобен проект е “Mission X: train like an 
Astronaut” (www.trainlikeanastronaut.org), в който взимат участие 10 000 ученика 
от 17 страни, 200 от тях от Австрия. Всички участниците в него са преминали 
обучение по програма, разработена от НАСА, като темите и упражненията са 
проектирани в съответствие с реалните програми за обучение на астронавти. 
Проектът завършва с провеждане на международно състезание и излъчване 
на най-добрите екипи в различни категории. 

Този музей работи в сътрудничество с Виенския техническия университет – 
по този начин университетът представя своите научноизследователски 
резултати пред широка аудитория, а музеят използва знанията на учените и 
преподавателите и има достъп до съвременни технологии. От съвместните 
дейности, като екскурзии, курсове, лекции, събития и изложбени проекти се 
ползват студентите и музейните посетители, а също и други потребители. 

Според възможностите си по-малките музеи също провеждат разнообразни 
образователни програми. Например музея в Миделбьорг (Холандия) - Zeeuws 
Museum [14] в своите образователни проекти използва опита на изтъкнати 
изследователи и педагози при подготовка на интерактивните курсове. Не е 
забравен и атрактивният подход при поднасяне на съдържанието. 

5. Ресурси, предоставяни от българските музейни институции за 
образователни цели  

Авторите се запознаха с преодставяните от българските музеи 
традиционни и съвременни средства за осъществяване на образователната си 
роля. Разгледани бяха предоставените в Интернет ресурси – страници, 
блогове и др. [4][9]. 

Тук се спираме на образователните дейности, осъществявани от 
Регионалния исторически музей – Пловдив [8]. В този музей традиционно се 
поддържат практики за насърчаване на сътрудничеството с училищата и 
университетите. Неговата просветителска дейност предлага голямо 
разнообразие от образователни програми, музейни уроци, работни срещи, 
мултимедийни и филмови прожекции. В музея се провеждат ученически 

http://www.trainlikeanastronaut.org/
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четения, дискусии, турнири, викторини, срещи с различни интересни личности 
и други.  

Образователните програми способстват за разширяване на 
взаимодействието с училищата от региона с цел приобщаване на младите 
хора към българската история и култура и изучаването на родния край. Те са 
средство за развитието на визуална грамотност, творчески способности, 
формиране на критическо мислене, личностно и емоционално отношение към 
историческото и културно наследство. 

 

 

 
 

В синхрон с учебните програми са дейностите на музея за цифровизиране 
на колекциите, ползването на цифрови библиотеки и други технологии за  
представянето им. Регионалният исторически музей е най-действеното звено 
при осъществяването на инициираните през последните години проекти на 
Пловдивските културни институции за подготовка и публикуване на 
цифровизирани обекти, обединени по определени тематики, с достъп чрез 
съответна Web среда. В тази насока специалистите на музея работят екипно с  
изследователи, преподаватели, студенти и ученици [15][16]. 

6. Развитие на образователни и технологични проекти в РИМ - 
Пловдив 

Авторите подготвят проект със специалисти от Регионалния исторически 
музей за Web базирана среда, която да интегрира наличните информационни 
ресурси за представените и провеждани от музеите в България образователни 
програми. Тя включва средства за търсене, изследване, съпоставяне  на 
конкретни дейности, адресирани към определена възраст или свързани с 
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определен учебен предмет и тематична насоченост. Системата осигурява 
удобен достъп до съдържанието на  тези програми и способства за 
популяризиране на поместената информация. Важно следствие е 
възможността за синхронизиране и стандартизиране на използваните 
методики и средства. 

Предвижда се възможност за създаване на нови ресурси чрез добавяне на 
цифровизирани обекти към съществуващата библиотека. Предоставяната 
информация може да се ползва в ежедневната практика на специалистите при 
създаване на електронни каталози, виртуални изложби и др. 

При добавянето на нови обекти и разработването на технологични 
средства се предвижда да се развива дейността на създадените от музея 
екипи от преподаватели от ВУЗ, учители, студенти и ученици – една добра 
перспектива за формиране и укрепване на връзките между образователните 
институции. 

Ученици от Образцовата матеамтическа гимназия „Акад. Кирил Попов” 
вече работят по Интернет базирани (вкл. и мобилни) приложения, които ще се 
интегрират при развитието на проекта. 

Заключение 

През последните години се наблюдава тенденция на навлизането на 
добрите практики на световните музейни институции и в нашата страна. 
Налице е развитие в нормативната уредба, позитивно влияние оказва 
технологичната готовност на младата аудитория за ползване и участие в 
подобни проекти. Необходимо е да се поощряват усилията на музейните 
специалисти за съдействие на тези обективни процеси.  

Развива се сериозна дискусия по въпроса за достъпа на цифровизираните 
обекти от музейните колекции в Web пространството, която среща съпротивата 
срещу свободния достъп до цифрови обекти и информация с естествения 
смисъл на музейната институция – достъпа до по-широка и активна публика. 
Нормалното развитие на тези процеси неминуемо довежда до извода, че 
умелото използване на технологиите е съществена характеристика за нивото 
на музейната институция и потенциала за нейното развитие в 
информационното общество. 
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Атанаска Колева 

ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив 
k2004koleva@abv.bg 

Експозиционното пресъздаване на историческото наследство днес много 
бързо еволюира и поставя нови хоризонти не само пред съвременния музей, 
но и в българското образование. Съвременното състояние на българския 
музей трябва да бъде съобразено с ново възприятие на експозициите, 
доближаващи ги до световни образци. Музеите трябва да използват съвремен-
ни средства и канали за информация и образование, които да възпитават не 
само наблюдение, но и по-задълбочено мислене сред младите хора. 

Избрахме интерактивните методи в практическата си работа с учениците - 
учене в движение, учене чрез практика, учене чрез забавление. В създаването 
на проектите - „Виртуален музей“ и „Сайт с културни маршрути в град Пловдив“ 
учениците приложиха собствена интерпретация на това, какво е нужно, за да 
бъде върнат отново техния интерес към миналото на родния град. 
Регионалният исторически музей от години взаимодейства с Образцова 
математическа гимназия – Пловдив за по-успешно решаване на определени 
задачи: приообщаване на младите хора към българската история и култура, 
по-детайлно изучаване на историята на родния град, развитие на визуалната 
грамотност, личностно и емоционално отношение към историческото и 
културното наследство.  

Нашите проекти имат  за цел не само да върнат ученическия интерес, но и 
да бъдат използвани във виртуалния свят от всички. Защото и критичната маса 
в сферата на интерпретация и пресъздаване на културното наследство вече е 
достатъчно мощна. Публиката очаква да види музеите като съвременни и 
модерни културни институции. Музеите през новия век трябва да се развиват 
на базата на обвързаност на образователните процеси с новите технологии, 
което да провокира музейни посещения на младите и активни личности. 

В ученическата секция на настоящата конференция са представени 
проектите: 

1. Симеон Марлоков, Ванина Божилова, Ана Иванова – Виртуален 
исторически музей. 

2. Артин Амуджиян, Йосиф Атанасов, Христо Паул – Web базирана система 
„Колекция печати – Източна Румелия”. 

3. Владимир Димов, Кристиян Терзиев – Интернет приложение „Fast track". 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 223 

 

ВИРТУАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

Симеон Марлоков, Ванина Божилова 

Образцова математическа гимназия „Академик Кирил Попов” 
simeon.marlokov@gmail.com; vaninabozhilova@yahoo.com 

Резюме: Докладът представя проект за виртуално копие на Регионален 
исторически музей - град Пловдив. Настоящата версия предлага неограничен 
достъп до редица експонати, придружени със съответната им информация. 
Проектът използва съвременен подход за представяне на различни исторически 
събития с помощта на информационните технологии. Той поддържа един по-
нестандартен метод за представяне на информация, като се опитва да я направи 
по-интересна за посетителите. 

Ключови думи: виртуален музей, информационни технологии, обмен на 
информация, достъпност, поток от данни 

Въведение: 

С динамичното развитие на глобалното общество днес се налага 
търсенето на нови приложения на информационните технологии. Освен 
активното им участие в сферите на бизнеса, комуникациите и 
производствената дейност все по-често се говори за нарастващата им роля в 
образованието и културния живот.  Благодарение на достъпния за потребителя 
интерфейс и динамичния обмен на данни, информационните технологии са 
подходящ инструмент за предаване на познания и подобряване на качеството 
на обучение по света, правейки го достъпно за все по-големи групи от хора. 
Този последен фактор е може би възлов за установяването на програми за 
онлайн обучение от водещи световни университети като King’s College London, 
Stanford, Yale, Oxford и други. Чрез тях студентите не само имат неограничен 
достъп до различни материали, но могат да осъществяват групови проекти, да 
предават писмените си работи и да получават обратно рецензии, и да 
проследяват всякаква допълнителна информация като документални филми, 
репортажи, диаграми и други, предоставени от администратора или лектора. 
Този лесен достъп до информация е и поводът, заради който през 1993 година 
е създаден Музей на компютърното изкуство. Той е първият от поредицата 
такива, по-късно е последван от Web Museum, Париж (1994г.). Идеята за 
създаването на виртуални музеи е носител на много позитиви. Те не само 
могат да бъдат реплики на вече физически съществуващи, но непрекъснато 
могат да се обновяват с нови сбирки и експонати, които не са постоянно 
изложени, а са част от архива на музея. Същевременно те успешно привличат 
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вниманието на посетителя, без да се налага той да изпитва неудобството на 
големите групи от туристи, които се тълпят в музеите и правят нерядко 
разглеждането им неефективно.   

Настоящия проект разработва подобен виртуален музей, който е 
максимално достоверна реплика на Регионален исторически музей - град 
Пловдив. Той има за цел да представи многообразната колекция от експонати, 
проследяващи важни за историята на България събития, определили нейната 
съдба за десетилетия напред. Чрез възможностите на информационните 
технологии това голямо културно наследство може да стане достъпно за хора 
извън пределите на страната, което е в унисон с водещата за двадесет и 
първи век тенденция да търсим единство в разнообразието. Същевременно 
музеят в своя завършен вид ще бъде полезен не само за любопитни 
посетители, но и за ученици и студенти, изучаващи определен времеви 
период. Той ще предоставя изчерпателна информация за значението на 
отделните артефакти и мястото им в историята. Значителен плюс на 
настоящия проект е липсата на такса за достъп до него, което не би 
ограничило по никакъв начин посетителя и би стимулирало повече 
потребители на музейната информация.   

Предимства на виртуалния музей 

Виртуалният музей е дигитална институция, основана обикновено на 
базата на вече съществуваща. Освен богатия набор от изложени експонати, тя 
предлага свобода на потребителя да посети многократно залите и то в ред, 
избран от него. Същевременно потокът от информация е много по-голям, 
поради това, че нови артефакти непрекъснато се добавят, а информацията 
към вече съществуващите изложения се обогатява. Освен това достъпът до 
виртуалните музей се осъществява както чрез интернет сайт, така и чрез 
различни мобилни приложения. В този смисъл подобен проект е в състояние 
да претърпи сериозно развитие в различни етапи от своето съществуване, 
като осигури дълготрайното съхранение на информацията. Ако разгледаме 
дадената разработка като част от една по-голяма идея, то е възможно да се 
осъществят връзки и с други подобни проекти и така да се разширява кръга от 
посетители. 

Средства изпозлвани за създаване на виртуалния музей 

За създавянето на виртуалния музей е използван набор от програмни 
средства: 

За основа(engine) – Unreal Engine 3 

Създавяне на 3-D модели - Blender 

Графична обработка – GIMP 2.0 

Менюта – Adobe Flash Professional 
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Историческа значимост на музея 

Настоящият виртуален музей съществува на базата на Регионален 
исторически музей - град Пловдив. Изложените в него експонати са 
доказателство за голямото значение на града в живота на България и 
Балканите. Изложените артефакти засягат предимно периода на 
Съединението на Княжество България с Източна Румелия и съпътствалите 
този процес борби на българския народ, организиран се в така наречените 
гимнастически дружества. Берлинският договор разделя България на пет части 
и превръща Балканите в най-размирната зона на конфликти в Европа. В 
последвалите събития се намесват редица личности, някои от които не са от 
български произход като княз Дондуков Корсаков, императорски руски комисар 
в България. Наред с това музеят разказва за създадените към онзи период 
институции като Директората, който изпълнява фактически функциите на 
Министерски съвет, но носи това име поради статута на Източна Румелия на 
автономна провинция. Тук историята среща посетителя с други личности като 
Гаврил Кръстевич и княз Алеко Богориди-Алеко паша (и двамата заемали за 
различни периоди поста на главен управител на Източна Румелия). Един от 
големите радетели за Съединението на Княжество България с Източна 
Румелия е безспорно Захари Стоянов - революционер, виден общественик и 
писател. Той е един от идеолозите и двигателите на Съединението и през 
1885 година основава в град Пловдив Българския таен централен 
революционен комитет.  

Виртуалният музей не се фокусира само върху наситения с интересни 
събития и бележити личности политически живот в Източна Румелия. 
Експозициите поставят акцент и върху културни и други обекти. Един от 
изложените предмети е колело от XIX век, принадлежало към първия в света 
серийно произвеждан модел на Пиер Мишо в Париж. Като представя 
многоликия бит на българина по време на Съединението на Княжество 
България с Източна Румелия, музеят изпълнява ролята си на портал към един 
друг и ненапълно изучен свят. Като паметник на миналото, той ни представя 
голямото познание скрито зад вратите му, което би се изгубило, ако нямаме 
достъп до него. 

Цели на проекта 

Виртуалният музей си поставя за цел да пресъздаде възможно най-точно 
залите и атмосферата на Регионален исторически музей - град Пловдив и да 
приложи важна информация за историческото значение на експонатите. Чрез 
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използване на възможностите на информационните технологии се дава 
свобода на движение и действие на потребителя в рамките на музея.  

Нашите намерения са да направим представения проект достъпен за по-
широка публика от хора с различни интереси.  

Литература: 

1. Department for Counting Education, Oxford University 

2. Virtual museums, a survey and some issues for consideration, Journal of Cultural 
Heritage, March 2009 

 

VIRTUAL HISTORY MUSEUM 

Simeon Marlokov, Vanina Bozhilova 

Abstract: The project is a virtual replica of the Regional History Museum, Plovdiv. It offers 
unlimited access to an array of exhibits, accompanied with detailed information. This project 
uses a modern approach in order to look into history and past events with the help of 
technology. It supports a different way of presenting information attempting to make it ever 
more interesting for the visitors. 

Key words: virtual museum, IT, accessibility, data 
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МЕХАНИЗЪМ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛНИ И  
ВИСШИ УЧИЛИЩА 

Ивайло Старибратов 

ОМГ „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив 
ivostar@abv.bg 

Резюме: Представен е модел за признаване на кредити и оценка от висшите 
училища на ученици, завършили професионално образование в средните училища. 
Механизмът действа и при преминаване на ученици от една професия в друга или 
от едно професионално направление към друго. 

Ключови думи: кредити, оценки, професионално образование. 

Увод 

През последните години се заговори за възстановяване на прекъснатата 
връзка между средните и висшите училища и особено за образованието, което 
е необходимо да се надгражда от висшите училища, а не да се започва от 
начало. 

„Да се създаде Европейска кредитнa система в професионалното 
образование (ECVET) (…) с цел да се улесни съвместимостта, 
съпоставимостта и взаимното допълване между кредитните системи в 
професионалното обучение и образование и Европейската система за 
трансфер и напрупване на кредити ECTS, прилагана във висшето 
образование“ препоръка на Комисията по образование към Европейския 
парламент от 18 юни 2009 г. С предложения модел се цели да се попълнят 
някои празноти и  да се синхронизират дейностите, които създават пречки за 
признаване на част от изученото от учениците в средно професионално 
образование. Това ще доведе до значително намаляване на средствата за 
подготовка на добри професионалисти сред младите хора и те ще могат  да 
продължат образованието си именно по тази професия, по която са се 
подготвяли пет години. Ще се промени значително и нивото на студентите, 
които ще са много по-заинтересовани и подготвени за това, което изучават. 
Все още системата за присъждане на кредити на учениците от средното 
образование не е въведена в България, но дори това да стане, то ще е на база 
усвояването на знания и умения, а не както е във висшето образование -  на 
база брой часове. Това е и един от сериозните проблеми. Проблема 
съществува не само в нашата страна е на цялата европейска общност. Няма 
познати разработки по темата. 
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Механизъм 

Изпълнява се в резултат на сключено споразумение между професионална 
гимназия и висше училище (ВУ) за признаване от висшето училище на 
резултати от учене, придобити в професионалното образование. И към 
момента има университети, които имат сключени договори за съвместни 
дейности със средни професионални училища, но учениците с приемането им 
за студенти започват обучението си отначало, без да се отчита тяхното 
предишно образование и наученото през него. Механизмът дава възможност 
натрупаните знания и умения да се оценяват според действащата система в 
университетите и да се започне с надграждане на знания, умения и 
компетентности. Етапите на действие на механизма са:  
1. Определяне на специалност от висшето училище, надграждаща 

специалност от професия в системата на средното професионално 
образование, 

Например: 

Специалности във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“; Информатика; Бизнес 
информационни технологии и специалности в Техническия университет, 
София; Компютърно и софтуерно инженерство (ФКСУ); Електроника 
(ФЕТТ); Телекомуникации (ФТК)  са надграждащи  спрямо специалност 
„Системно програмиране” на професия „Системен програмист” от 
професионалното образование. 

2. Определяне на модул/и от учебния план за специалност от 
професионалното образование, чието учебно съдържание се включва или 
дублира учебното съдържание на учебни дисциплини от учебния план на 
висшето училище 

3.  Определяне на процента на съответстие на учебното съдържание на 
модулите в професионалната гимназия с учебното съдържание на  
дисциплина от висшето училище чрез сравняването им  

Например: 
- Ако модулът е един, то процентът е лесно определим на базата на 

съвпадение на темите на базата на учебното съдържание, но ако модулите 
са повече от един, процентът на съвпадение се описва по следния начин: 

(1) 1 2

1 2

...
.100

...

n

n

C C C
p

M M M

  


  
, където  Ci = Mi .pi  

- Мi  е броят на часовете във всеки модул, 
- pi - процент на съответствие на учебното съдържание на модул i със 

съдържанието на дисциплината. 
4. Присъждане на кредити от висшето училище, съответстващи на процента 

на съвпадение на учебно съдържание, определен в точка 3. 
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(2) KПР= p.KBУ,  

p – процент на съответствие на учебно съдържание, 

KПР - признати кредити, 

KBУ - брой кредити по учебната дисциплина във ВУ. 

Например: 

Ако модулът е един и учебното съдържание на модула е 75% от учебното 
съдържание на учебната дисциплина във ВУ с 8 кредита, могат да бъдат 
признати 6 кредита от 8 (75%.8=6). 

Ако модулите са повече от един, кредитите се определят по формула (2).  
5. Изготвяне на инструменти за оценяване на модула в професионалното 

образование от екип от преподаватели от професионалната гимназия и от 
висшето училище. 

6. Признаване от висшето училище на оценките от оценяванете на модулите 
в професионалната гимназия. 

-       Признатата оценка по учебната дисциплина във ВУ – О се изчислява по 
формула:  

(3) 1 1 2 2

1 2

. . ... .
.100

...

n n
ПО

n

C O C О C O
О

C C C

  


  
 е оценката от професионалното 

образование, средно претеглена според броя на часовете от всеки модул, 
където Оi е оценката по съответния модул. 

(4) . (1 ).ПО ВУО pО p O   , където О е окончателната оценка по учебната 

дисциплина, която признава ВУ, ОВУ е оценката на висшето училище по 
част от учебното съдържание, несъвпадащо с изучаваното учебно 
съдържание в модулите от ПО. 

7. Университета признава на записания студент резултати от учене, описани 
в ДОИ за придобиване на квалификация по професия и постигнати при 
обучението по модулите, като присъжда брой кредити и признава оценки от 
модулите в ПО по описания начин. 

Примерни модели 

Разработени са и модели на присъждане на кредити и признаване на 
оценки от завършили професионално образование специалност „Системено 
програмиране”, професия „Системен програмист” със специалности от: 

Техническия университет, София: Компютърно и софтуерно инженерство 
(ФКСУ); Електроника (ФЕТТ); Телекомуникации (ФТК). 

ПО: Модули „Програмиране I част“ 36 часа, „Програмиране II част“ - 108 
учебни часа и „Основи на компютърните системи“ – 36 часа.  
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ВУ: Учебна диспицпина: „Програмиране и използване на компютри – I част” 
- I курс, I семестър с хорариум 30/30/90 - 6 кредита.  

Налице е пълно съответствие (100%) на учебното съдържание на модула с 
учeбното съдържание на учебната дисциплина, което осигурява възможност за 
признаване от ВУ на 6 кредита и оценка, изчислена по методиката, описана в 
точка 6 от настоящия механизъм. 

ПО: Модул „Интернет програмиране”  - 80 часа. 

ВУ: Учебна дисциплина „Програмиране и използване на компютри - III част” 
с хорариум 30/30/90 - 6 кредита. 

Налице е 75% съответствие на учебното съдържание на модула с учебното 
съдържание на учебната дисциплина, което осигурява възможност за 
признаване от ВУ на 4 кредита. Оценката се изчислява по методиката, описана 
в точка 6 от настоящия механизъм. 

 

ФМИ на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ специалности: 
Информатика; Бизнес информационни технологии. 

ПО: Модули: „Основи на компютърните системи” – 36 часа; „Програмиране 
1” – 36 часа; „Организация на компютъра” -  54 часа и „Периферни устройства” 
– 36 часа. 

ВУ: В специалност „Информатика“ по учебната дисциплина „Въведение в 
компютърните науки” - 30/30/150 – 7 кредита и в специалност „Бизнес 
информационни технологии“, учебна дисциплина „Въведение в компютърните 
науки” - 30/30/120, 6 кредита. 

Налице е пълно съответствие (100%) на учебното съдържание на модулите 
с учебното съдържание на учебните дисциплини, което осигурява възможност 
за признаване от ВУ съответно на 7 и 6 кредита. Оценката се изчислява по 
методиката, описана в точка 6 от настоящия механизъм. 

ПО: Модул „Програмиране II част” – 108 часа, Обектно-ориентирано 
програмиране 162 часа. 

ВУ: Специалност „Информатика“ по учебната диспицлина „Програмиране” – 
30/30/150 – 7 кредита. 

Съответствието е 100% - 7 кредита. Оценката се изчислява по методиката, 
описана в точка 6 от настоящия механизъм. 

ПО: Модул „Програмиране II част” – 108 часа. 

ВУ: Специалност „Бизнес информационни технологии“, учебна дисциплина 
„Програмиране“, 30/30/120 – 6 кредита. 

Съответствието е 80% - 4,8 кредита. Оценката се изчислява по методиката, 
описана в точка 6 от настоящия механизъм. 

ПО: модул „Обектно-ориентирано програмиране“ - 162 часа. 
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ВУ: Специалност „Бизнес информационни технологии“, УД „Обектно-
ориентирано програмиране“ 30/30/120 - 6 кредита. 

Съответствието е 50%. Признават се 3 кредита. Оценката се изчислява по 
методиката, описана в точка 6 от настоящия механизъм. 

ПО: модул „Интернет програмиране“ - 80 часа.   

ВУ: Спец. „Информатика“, учебна дисциплина „Програмиране на Java“ 
30/30/150 - 7 кредита. 

Съответствието е 75%. Признават се 5,25 кредита. Оценката се изчислява 
по методиката, описана в точка 6 от настоящия механизъм. 

Заключение 

Предложеният механизъм е необходим за всяка образователната система 
в  цялата европейска общност. Механизмът се разработва и внедрява в 
практиката за първи път не само в България, а и в Европа. 

Предимства от прилагането на механизма: 
- Приложим за всички специалности от висшето образование, 

надграждащи специалности от професионалното образование; 
- Приложим е и при преминаване от една специалност в друга от средното 

образовние, което към настоящия момент е много трудно. 
- Ще се избегне повторното учене на материал от средното във висшето 

училище, при което студентите губят интерес; 
- Повишава се атрактивността на професионалното образование; 
- Мотивират се учениците от професионалните гимназии да продължат 

образованието си по надграждаща специалност във висше учебно 
заведение.  

 

Механизмът е разработен е рамките на проект PN/:12.2007.8-013.37 EU-
INTEGRATION-SOE2_BB-BG „ECVET/ECTS“ в България „Европейска 
интеграция Югоизточна Европа II. Eвропейска интеграция на икономики и 
пазари на труда чрез TVET”, реализиран от GIZ, Германия и МОН, България.  

 

MECHANISM LINKING VOCATIONAL SCHOOLS AND UNIVERSITIES 

Ivaylo Staribratov 

Summary: We present a model for recognition of credits and evaluation of higher education 
to students who have completed vocational education in secondary schools. The mechanism 
works even in shift of specialties.  

Keywords: credit, assessments, vocational education. 
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КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ СЪС SCRATCH 

Ивайло Старибратов, Цветана Димитрова 

ОМГ „Акад. Кирил Попов“ - Пловдив 
ivostar@abv.bg, tsetsi.dimitrova.2010@gmail.com 

 

Резюме: Компютърът за децата в днешно време е средство за игра. Но можем ли 
тази игра да я впрегнем за постигане на определени учебни цели и стимулиране и 
възпитаване  на алгоритмично мислене? В доклада е споделен опит при реализиране 
на тази цел, като за инструмент се използва средата Scratch. 

Ключови думи: графично програмен език, създаване на проект, вграден графичен 
редактор, креативност. 

Увод  

В голяма степен играта може да се определи като форма на психична 
дейност, форма на отдих или средство на възпитание. „Играта се разкрива 
като функция на индивида в процеса на неговите взаимодействия с околния 
свят, защото в нея и чрез нея той се отнася към обектите и явленията от 
околния свят преднамерено, превръща ги в същност на своята активност“. 
(Иванова, 2005) 

Scratch открива нов, вълнуващ свят в компютърното програмиране за деца. 
Най-важната техническа част от използването на Scratch е инсталирането на 
самата програма. Той е графично програмен език, който всеки може да изтегли 
безплатно на адрес http://scratch.mit.edu/scratch_1.4/. С просто плъзгане и 
спускане на цветни блокчета може да се създадат интерактивни истории, игри, 
анимации, музика, изкуство и презентации. Създадените проекти може да се 
качват в Интернет и да се споделят с хора от целия свят. Scratch може да се 
използва на 50 различни езика. 

Scratch е кръстен по начина, по който хип-хоп диджеи креативно 
комбинират музикални парчета с помощта на техника, наречена scratching. По 
същия начин програмистите на Scratch съединяват различни медии (картинки, 
снимки, музикални ефекти и т.н.) заедно по вълнуващ начин, за да създадат 
нещо изцяло ново. Програмата е финансирана от US National Science 
Foundation (NSF). Разработена е от Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
Media Lab’s Lifelong Kindergarten Group. 

Scratch е предназначен за ученици от 8 до 16 годишна възраст, но това не 
спира хората от 16 годишна възраст нагоре да използват този характерен за 21 
век език. Scratch успешно развива креативни познавателни умения. 
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Изключително дружелюбния му интерфейс предразполага да се забавлявате, 
докато отразявате своите мисли и чувства. Чрез него учениците изучават 
своите чувства и емоции, правят опити да обяснят непонятни за  тях неща, 
изменят събития, снижават усещането за страх и тревожност, 
експериментират, приемат роли, пресъздават действия и отношения между 
хората, виждат и пресъздават света по свой собствен начин. Изучаването на 
елементи на компютърна графика в средното образование променя подхода 
на учене (Гъров, 2012). 

Когато създавате програми, научавате важни математически и компютърни 
понятия, които обогатяват мисленето, провокират логическите разсъждения, 
помагат за намиране на решение на поставения проблем, както и развиват 
умения за съвместна работа. 

Изложение 

В този доклад се споделя опит от работа с група ученици от осми клас на 
Образцова Математическа Гимназия „Академик Кирил Попов” – Пловдив през 
учебната 2012/2013 година. Учениците не познаваха програмата Scratch. 
Обучението започна от самото начало. Първо се научиха да инсталират сами 
програмата. Запознаха се с интерфейса, главният герой (котенцето), както и с 
някои основни команди. През учебната година работата с учениците бе 
насочена към създаване на проекти в няколко направления. По време на  
проектирането те се запознаха както с някои от възможностите на програмата, 
така и с различни техники, които могат да използват, за да се получи пълно 
пресъздаване на идеите им. Най-голям интерес у учениците предизвикаха 
следните направления: 

 Създаване на анимация със смяна на костюми (използване на 
фотография) 

 Изработване на тауматроп (рисуване с моливи, флумастри, бои) 

 Изработване на анимирани картички за Коледа и Великден (използване 
на Paint Editor) 

 Създаване на реклама ( използване на анимирани *.gif картинки) 

 Създаване на музика (използване на блоковете от панела „звук”) 

Ето и някои от използваните техники от по-горе изброените направления. 
Представени са и някои проекти, създадени през погледа на учениците. 

1. Създаване на анимация със смяна на костюми (използване на 
фотография) 

За тази тема е необходим фотоапарат и въображение. Заснема се всяко 
действие от първото до последното, след което снимките се зареждат в 
програмата като различен костюм на съответния герой. На фигура 1 вляво е 
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представен колаж, който представя създаването на цвете от цветни лепящи 
листчета. След като заредите снимките, сглобете следния блок от команди 
(фигура 1 - вдясно): 

  

Фиг.1. Изработване на цвете от лепящи цветни хартиени кубчета 

Създаването на нов костюм може да се направи по много различни начини. 
Ето още няколко идеи. Вземете лист и молив и започнете да рисувате избрана 
или измислена от вас картинка, като отново заснемате всеки следващ 
изрисуван детайл (фигура 2) или вземете стари копчета от кутията на мама и 
аналогично сглобете замислената от вас картинка (фигура 3).  

 

Фиг. 2 

 
Фиг.3 

2. Изработване на тауматроп (рисуване с моливи, флумастри, бои) 

Изработването на тауматроп е много забавно със Scratch. На две кръгли, 
еднакви по размер картончета нарисувайте две различни картинки, така, че 
при бързата им смяна да се получи едно цяло изображение. Заредете като два 
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различни костюма на един и същи герой и сглобете блок от команди, подобен 
на този от фигура 1. Ефекта е удивителен! 

  

  
Фиг. 3 Изработване на тауматроп 

3. Изработване на анимирани картички за Коледа и Великден 
(използване на Paint Editor) 

Истинско предизвикателство за учениците е да изработят анимирана 
картичка, която досега само са виждали на екрана на компютъра. Това изисква 
много творческо мислене, новаторски дух, както и още малко познания за 
използването на Scratch. 

Една от функциите на програмата е вградения графичен редактор Paint 
Editor. С него можете да обработвате както  готови изображения, така и да 
създавате свои собствени. Изображенията може да запазвате и да използвате 
в проектите си като фон, герой или костюм. Рисуването се извършва с 
мишката. На фигура 4 е показан интерфейса на редактора. 



236 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

 

Фигура 4. Вграден графичен редактор Paint Editor 

Използвайки тази функция на програмата учениците създадоха авторски 
анимирани картички за два от най-големите български празници. Може да 
видите някои от тях на адрес: http://www.scratch.bg/projects-cat.php?kat=2. 

4. Реклама ( използване на анимирани *.gif картинки ) 

Ако не ви се отдава рисуването, може да използвате анимирани *.gif 
картинки. Вграждайки ги в програмата, Scratch разбива „гифа” на кадри. В 
комбинация с блок от команди има забележителен ефект.  

Един от проектите беше учениците да си харесат някакъв предмет и да се 
опитат да го рекламират. Най-много овации спечели рекламата, която създаде 
една от ученичките на серия продукти за коса. В проекта си е използвала както 
„гифове”, така и Paint Editor. Проекта съдържа 11 героя. На фигура 5 може да 
видите някои от героите, както и съответните блокове с команди. 
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Фигура 5. Създаване на реклама 

5. Създаване на музика (използване на ресурсите на програмата) 

Друга възможност на Scratch е да използвате готови музикални парчета 
или да си създадете съвсем нова музика (Момчева, 2011). 

Ако искате любимата ви песен да озвучава вашия проект, използвайте 
панела „звук”, виж фигура 6. За целта ще са ви необходими първите два блока. 
Седмият блок ви дава възможност да изберете  с какъв инструмент искате да 
се изпълнява вашата музика, а с шестия може да композирате нота по нота. На 
фигура 7 е показан един от проектите създаден от учениците. 
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Фигура 6. Блокове с команди Фигура 7. Писане на ноти за флейта  
  в панела „звук”  и пиано 

Заключение 

Със Scratch вие се научавате да превръщате вашите фантазии в игри, 
истории и анимации, като в хода им придобивате някои общи представи  за 
програмирането. „Като един от основните феномени в човешкото битие, играта 
е и универсална, първична форма на себеизразяване“ (Иванова, 2005). В този 
смисъл учениците общуват с всички останали без да се налага да говорят. Те 
пресъздават своите вълнения и чувства. Използвайки графично програмния  
език Scratch могат да се създадат проекти, с които да участвате в национални 
състезания, турнири или олимпиади по информационни технологии. 
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COMPUTER ANIMATION WITH SCRATCH 

Ivaylo Staribratov, Tsvetana Dimitrova 

ivostar@abv.bg, tsetsi.dimitrova.2010@gmail.com  

Summary: Nowadays kids use computers mainly for playing games. But is it possible to put 
their eagerness of playing games in achieving specific learning goals – stimulating and 
creating algorithmic way of thinking? The report is a shared experience in realizing this goal, a 
tool used with Scratch. 

Keywords: graphical programming language, creating project, integrated graphics editor, 
creativity. 
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ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ВАЙБЪЛ – ВРЪЗКАТА МУ С 
ДРУГИ ВЕРОЯТНОСТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И НЕГОВОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ОФТАЛМОЛОГИЯТА 

Василка Събева 

ПУ „Паисий Хилендарски” 
vase13@abv.bg 

Резюме: Настоящият доклад представя основни теоретични данни за 
разпределението на Вайбъл. Разпределението на Вайбъл е свързано с други две 
разпределения, а именно: с експоненциалното разпределение (при стойност на 

параметъра α = 1 ) и  с разпределението на Рейли (при:   , когато 
параметъра  α = 2), поради което са представени и теоретични данни за тези две 
разпределения. Разпределението на Райли намира приложение при анализа на данни, 
получени при измерване на диференциалния праг на светлинна чувствителност. В 
доклада са представени специфичните особеностите на анализа на 
офталмологични данни, отчитат се съвременните тенденции и методологията, 
използвана от европейските статистици, работещи във водещи очни клиники. 

Ключови думи: офталмология, анализ на данни, разпределение на Вайбъл, 
експоненциално разпределение, разпределение на Рейли 

1. Статистиката в помощ на развитието на офталмологичната наука  

Факт е, че липсва достатъчно специализирана математическа литература, 
която да бъде в помощ на изследователите, които се насочват към анализ на 
данни в областта на офталмологията. За да се преодолее недостигът на 
материали, статистиците, работещи в областта на офталмологията се 
сдружават в съюзи и групи, където обменят опит, разпространяват резултатите 
от проучванията си, споделят идеите си за прилагане на определени 
статистически модели и методи. В Европа най-активна е т.нар. Група на 
статистиците в офталмологията, със седалище в Лондон, Великобритания - 
http://www.brcophthalmology.org/ACTIVE/OphthalmicStatisticsGroup.aspx [1]. Основната задача, 
която си поставят нейните членове е подобряване на качеството на 
статистическия анализ в офталмологичните изследвания и публикации. 

2. Специфични особености на анализа на данни в областта на 
офталмологията  

Едно от големите предизвикателства  в офталмологията е общоизвестният 
факт, че хората имат  две очи. Безспорно е, че този факт следва да се отрази в 
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процеса на подготовка, провеждане и анализ на статистически изследвания в 
областта на офталмологията. Игнорирането на обстоятелствата по отношение 
избора на изследване на едното или на другото око или избора на двете очи 
поражда статистически грешки и често се получава така, че брилянтни по 
отношение на подготовка и провеждане очни изследвания, приключват с 
неправилно формулирани изводи от анализа. Настоящият доклад има за цел 
както да представи някои вероятностни разпределения, които се използват в 
офталмологията, така и да наблегне на необходимостта от задълбочени 
математически познания през целия етап на провеждане на офталмологично 
статистическо изследване.   

Изследванията в тази област от  медицината се извършват при спазване 
на принципите на Международната конференция за хармонизация на добрите 
клинични практики, а именно, че всяко лице, включено в процеса на 
провеждане и анализ на медицинско изследване, трябва да има изискваната 
за изпълняваната задача, квалификация по отношение на: образование, 
обучение и опит. 

Според някои изследователи не е необходимо резултатите от 
измерванията на едното око да се съпоставят с измерванията на другото око, 
приема се, че двете очи са генетично идентични, подложени са на 
въздействието на едни същи външни фактори, затова е възможна само 
разлика в прилаганото лечение. Според тях, това обстоятелство обуславя 
необходимостта от по-малък брой пациенти в процеса на изследване 
(разполагаме с два пъти повече данни спрямо броя на изследваните единици). 
Тази теза е валидна в случаите, когато се изследва влиянието на общото 
състояние (общия статус) на пациента върху очите - например влиянието на 
стреса, начина на живот. Във всички останали случаи, а именно когато се 
изследват очни нива, тази теза е неприемлива и невалидна. Винаги 
съществува вероятност дадено лечение на едното око да въздейства и да се 
отрази на другото око.  

Избирането по случаен принцип само на едното око за изследване може да 
доведе до получаването на резултати, които не съответствуват на 
фактическата обстановка. По подходящ е следният подход: прави се 
изследване по случаен принцип на едното око, а след това се правят същите 
изследвания на другото око, за да се потвърди или отхвърли първоначално 
формулирания извод. Фигура 1 описва алгоритъм за анализ на статистически 
данни, получени при извършване на изследвания в офталмологията.  
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Фигура 1. Алгоритъм за анализ на данни, получени пи офталмологични изследвания 

3. Приложение на разпределението на Вайбъл в офталмологията 

3.1. Разпределение на Вайбъл – определение и свойства 

Разпределението на Вайбъл се дефинира като непрекъснато вероятностно 
разпределение. Наименувано е на Валоди Вайбъл, който го описва детайлно 
през 1951 година. Валоди Вайбъл е шведски инженер, учен и математик. 
Започва да изучава разпределението през 1939 година, но през 1951 година  
представя труда си пред Американското общество на инженерите - механици. 
Следва да се отбележи, че през 1927 година Фреше за първи път го 
идентифицира като вид разпределение. Всъщност разпределението на 
Вайбъл е специфичен случай на разпределението на Фреше. Разпределение 
на Фреше се описва със следната формула за вероятностна плътност:  

, 

Където параметрите α и β са положителни числа, определящи формата и 
размаха на разпределението. 

Малко по-късно, през 1933 година Росин и Рамлер използват посочената 
формула за вероятностна плътност, за да опишат т.нар. разпределение на 
теглата на частиците - particle-size distribution - PSD, наричано още grain size 
distribution (гранулометрично разпределение). Използва се в минералогията, за 
да се определи размерът на частиците при процесите на раздробяване. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_extreme_value_distribution
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Формулата за вероятностната плътност на гранулометричното разпределние 
е:  

 
където 

 - размер на частицата 

- 80-ти процентил на гранулометрично разпределение 

        - параметър, определящ формата на разпределението. 

Вероятностната плътност на случайната променлива х, при 
разпределението на Вайбъл се описва с формулата: 

 
Където α > 0 е параметър, които определя формата на разпределението и 

β > 0 е параметър, които определя размаха на разпределението. 

Разпределение на Вайбъл се обозначава по следния начин: . 

 

3.2. Числови характеристики на разпределението на Вайбъл 

3.2.1. Мерки за средни стойности на разпределението на Вайбъл: 

Средната стойност се определя по формулата:  

Медианата се изчислява като:  

Модата се пресмята като: 

 
3.2.2. Мерки за разсейване на разпределението на Вайбъл: 

Дисперсията се пресмята като: 

 

Коефицентът на асиметрия е количествена мярка за отклонението от 
симетричността на честотното разпределение и се пресмята по следния начин: 
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Разпределението на Вайбъл е свързано с други две разпределения, а 
именно: с експоненциалното разпределение (при стойност на парамеметъра 

α = 1 ) и  с разпределението на Рейли (при:   , когато параметъра  α 
= 2), поради което следва да представим и теоретични данни за тези две 
разпределения. 

3.3. Експоненциално разпределение - кратка характеристика 

Експоненциалното разпределение е вероятностно разпределение, което 
описва времевия интервал между настъпването на събития в Поасонов 
процес, т.е. процес, при който събитията настъпват независимо и 
непрекъснато с постоянна средна скорост. Експоненциалното разпределение е 
кумулативно, което означава, че сумата на даден брой експоненциално 
разпределени променливи, също е експоненциално разпределена величина 
[2]. Разпределението на Вайбъл свързваме с експоненциалното 
разпределение, в случаите когато параметърът α е равен на 1 (α = 1): 

 
Формата на вероятностната плътност на експоненциалното разпределение 

се определя от стойността на β:  

 

Фигура 2. Вероятностна плътност на експоненциалното разпределението  
при β =0,5, β =1, β =1,5, β =5 

 

При използването на електрони таблици ЕКСЕЛ функцията, чрез която се 
изчислява вероятността случайната променлива х, разпределена 
експоненциално, да приема конкретна стойност при зададена  стойност на 
параметъра β е: 

= EXPON.DIST (х; β; cumulative) 
 

3.4. Разпределение на Рейли - кратка характеристика 

Разпределението на Рейли е непрекъснато вероятностно разпределение 
на положителни случайни променливи. Наименувано е на Лорд Рейли. Пример 
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за приложението на разпределението - при анализ на скоростта на вятъра -
скоростта се представя със съответни компоненти в двумерното пространство. 
Когато двата компонента не са свързани помежду си, имат нормално 
разпределение, с еднакво стандартно отклонение са, а математическо 
очакване е нула, тогава общата скорост на вятъра се характеризира с 
разпределение на Рейли. 

Вероятностната плътност на разпределението на Рейли е:  

 
Като σ > 0  определя размаха на разпределението. 

3.5.Изследване влиянието на параметрите α и β върху разпределението на 
Вайбъл 

При разпределение на Вайбъл, параметърът на формата α, може да 
приема различни стойности, но: 

 Стойността α < 1 показва, че интензитета на отказа намалява с течение 
на времето. Това се случва, ако има ранно отпадане на елементи от 
извадката, т.е. дефектните елементи на извадката отпадат рано, поради 
което интензитета на отказа намалява с течение на времето, а 
дефектиралите елементи на извадката се изключват от популацията.  

 Стойността α = 1 показва, че интензитета на отказа е константа във 
времето. Това може да предполага влиянието на външен фактор, който 
причинява ранно отпадане на елементите на извадката.  

 Стойността α > 1 показва, че интензитета на отказа се увеличава във 
времето. Това се случва, ако е налице процес на остаряване или част 
от елементите на извадката отпадат поради въздействието на фактора 
време.  

Формата на вероятностната плътност на разпределение на Вайбъл се 
променя драстично в зависимост от стойността на α.  

 

Фигура 3. Вероятностна плътност на разпределението на Вайбъл при α=0,5, α=1,α=1,5, α=5 и β=0,5 
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От графиката на фигура 3 се вижда, че при стойности на параметъра α=0,5 
и β=0,5; α=1 и β=0,5;α=1,5  и β=0,5, функцията е несиметрична и изместена 
наляво, докато при стойности α=5 и β=0,5 се наблюдава известна 
симетричност на функцията. 

 

Фигура 4. Вероятностна плътност на разпределение на Вайбъл при α=0,5, α=1,α=1,5, α=5 и β=1 

От графиката на фигура4 се вижда, че при стойности на параметъра α=0,5 
и β=1; α=1 и β=1;α=1,5  и β=1, функцията е несиметрична и изместена наляво, 
докато при стойности α=5 и β=1 се наблюдава известна симетричност на 
функцията. 

 

Фигура 5.Вероятностна плътност на разпределението на Вайбъл при α=0,5, β=0,5,β =1, β =1,5 и 
β=5 

От графиката на фигура 5 се вижда, че при стойности на параметъра α=0,5 
и β=0,5; α=0,5 и β=1;α=0,5  и β=1,5; α=0,5 и β=5, функцията е несиметрична и 
изместена наляво. 
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Фигура 6.Вероятностна плътност на разпределението на Вайбъл при α=1,5, β=0,5,β =1, β =1,5 и 
β=5 

От графиката на фигура 6 се вижда, че при стойности на параметъра α=1,5 
и β=0,5; α=1,5 и β=1;α=1,5  и β=1,5; α=1,5 и β=5, функцията е несиметрична и 
изместена наляво. 

При използването на електрони таблици ЕКСЕЛ функцията, чрез която се 
изчислява вероятността случайната променлива х, да приема конкретна 
стойност при зададена  стойност на параметрите α, β при разпределението на 
Вайбъл, е: 

= WEIBULL.DIST(х; α; β; cumulative) 

 

3.6 Приложение на разпределението на Вайбъл при измерване на 
диференциалния праг на светлинна чувствителност 

Разпределението на Вайбъл се използва за анализ на диференциалния 
праг на светлинна чувствителност. Прагът на чувствителност представлява 
минималното дразнение, което е способно да възбуди окото. Възбудимостта 
на окото е различна и е зависима от различни фактори,  включително и от 
моментното физиологично състояние на организма. Когато дразнението е под 
прага на чувствителност не се получава усещане за дразнителя, а при над 
прагово дразнение се появява усещане, което нараства с увеличаване на 
дразнението, като при много големи стойности на дразнението започва да се 
получава усещане за болка. Диференциалният праг на светлинната 
чувствителност е тази минимална промяна в големината на дразнителя - 
светлина, която може да бъде различена. Диференциалния праг също се 
влияе от много фактори. От медицинска гледна точка диференциалният праг 
на светлинна чувствителност (DLS) се влошава в резултат на стареене и 
обикновено не се подобрява в резултат на стандартни медицински процедури 
за лечение на глаукома [5]. Следователно всички резултати, които са получени 
в процеса на измерване, би трябвало да се влошават със скорост 
съответстваща на нарастването на възрастта на стареене на пациентите. При 
пациентите с глаукома, наличието на положителни темпове - подобряване на 
зрителното поле,  обикновено се дължи на "учещи ефекти" (пациенти се 
научават как се провежда измерване на зрителното поле).  

Данните, получени при измерване на диференциалния праг на светлинна 
чувствителност се обработват със статистически софтуер MATLAB R2013a 
(MathWorks Inc., Natick, MA).  Построява се хистограма за стойностите на 
диференциалния праг на светлинна чувствителност при нива от 0 до 35 db. 
Непосредствено след това се построява функцията на вероятностната 
плътност на разпределението на Вайбъл (като α и β приемат съответно  
стойности: α = 0 db   и β=18 db, а случайната променлива х е DLS ). Получават 
се следните графики [5]: 
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Фигура 7. Хистограма за стойностите на диференциалния праг на светлинна чувствителност при 
нива от 0 до 35 db  

От фигура 7 се вижда, че всяка една хистограма /всяко едно 
разпределение/ с достатъчна точност може да бъде описано с функцията на 
вероятностната плътност на разпределението на Вайбъл. Математическото 
доказателство на тази теза се основава на математическият модел описан от 
Dempster A, Laird N, Rubin D в статията: „Maximum likelihood from incomplete 
data via the EM algorithm“[6].  

4. Заключение 

Важно е да се отбележи, че въпреки прилагането на съвременни 
статистически методи за анализ на данни, свързани с промяна във функцията 
на ретината, въпреки подобряването на методите за събиране и първоначална 
обработка на данни, търсенето на подходящи статистически методи и модели 
за изследване на данни в тази област на медицината продължава. 
Използването на по-малко променливи на етап измерване дава възможност за 
по-точно установяване на настъпилата или настъпващата промяна.  От 
медицинска гледна точка съществуват различни подходи за подобряване на 
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диференциалния праг на светлинна чувствителност. Например чрез:  
модулация размера на стимула, тестване с използване на линейна скала, 
вместо логаритмична скала на и т.н. Отчита се, че ако стойността на 
диференциалния праг на светлинна чувствителност е по-малък от 15 db, то не 
е налице загуба на ганглийни клетки и не се съдържа достатъчно информация 
за нарушаване на цялостната функцията на ретината.  Именно това 
обстоятелство поражда реалната необходимост от точно измерване на 
промените в диференциалния праг на светлинна чувствителност и ранно 
идентифициране на стойностите, надвишаващи 15 децибела. 
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WEIBULL DISTRIBUTION – ITS LINK TO OTHER DISTRIBUTIONS 
AS WELL AS ITS APPLICATION IN OPHTALMOLOGY 
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Abstract: The present article emphasizes on the theoretical base of Weibull distribution. 
Weibull distribution is related to two other distributions: exponential distribution ( with the value 

of α = 1 ) and Rayleigh distribution (in case, when σ = β /  and value of α = 2 ) . Therefore 

the theoretical base of these two distributions is also represented in the publication. Weibull 
distribution is used in the analysis of data obtained by measurement of differential light 
sensitivity (DLS) of the retina. The report lists the peculiarities of the analysis of ophthalmic 
data. The author sticks to the current trends and methodology, used by European statisticians 
working in leading eye clinics. 
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БЪРЗАЙ БАВНО ИЛИ МИСЛИ, ПРЕДИ ДА ПРОГРАМИРАШ 

Теодоси Теодосиев  

Шуменски университет 
t.teodosiev@fmi.shu-bg.net  

Резюме: Работата е посветена на важен елемент от обучението по програмиране: 
внимателното обмисляне на алгоритъма. Поради спецификата на учебните задачи 
в началното обучение по програмиране е трудно убедително да се покаже на 
обучаемите нуждата от добре обмислен алгоритъм. В този смисъл е важно да се 
подберат подходящи примери. В работата е коментиран един такъв пример. 
Анализирана е ползата на базата на нивата от когнитивната таксономия на Блум. 

Ключови думи: обучение, програмиране, алгоритмизация, стил на програма, 
таксономия на Блум 

1. Въведение 

Все по-често се наблюдава как дори начинаещи програмисти, получавайки 
условието на задача, сядат пред компютъра и започват да пишат програмния 
текст на решението. Пропуска се етапът на анализ на задачата и търсене на 
„добър” алгоритъм. Целта е да се напише работеща програма без значение 
може ли да се разбере лесно, може ли да стане по-ефективна. Този факт е 
валиден и при участници в ученически състезания по програмиране (главно в 
групи Е и D). Дори те рядко се стремят да облекчат работата си с обмисляне 
на алгоритъма. Поради учебния характер на задачите е трудно да се убедят 
начинаещите програмисти в ползата от предварителното обмисляне на 
решението.  

Същият феномен се забелязва и при обучението по математика. Преди 
години при нужда от трудоемки пресмятания на алгебрични изрази имаше 
стремеж за рационализиране на израза с цел минимизиране и оптимизиране 
на пресмятанията. Сега това не се прави, защото се използват модерните ИТ 
технологии. След като компютърът е достатъчно мощен, защо да мислим 
върху алгоритъма.  

Задачите, които се решават при обучението по „Увод в програмирането”, 
поради уводния си характер са достатъчно прости. Те не могат убедително да 
изискат от обучаемите използването на ефективно решение. В този смисъл е 
важен изборът на примери, които да обосноват нуждата от внимателното 
обмисляне на алгоритъма, преди да се премине към съставяне на програмата. 
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2. Алгоритмична култура  

Решаването на задачи е задължителен елемент на обучението по 
програмиране. Решавайки задачи, обучаемите овладяват умения и навици за 
използването на теоретичните знания в практиката. Нещо повече, именно 
способността за решаване на задачи, т.е. извършване на определени действия 
с информацията от условието на задачата, означава овладяване на знания. В 
условията на активен подход към обучението, ядрото и същността на учебната 
дейност е решаването на учебни задачи [1]. Терминът "учебна задача" трябва 
да се тълкува в по-широк смисъл – като всяка задача, чието решение е 
насочено към постигането на конкретни цели в обучението. "От практическа 
гледна точка задачата е явен или неявен въпрос, отговорът на който не е 
очевиден и трябва да се намира на етапи" [2]. 

В процеса на обучение решението на задача не е цел, а само средство към 
целта – формиране на начини на действие. В процеса на решаване на 
задачата се формират различни начини на действие. В този смисъл, важен е 
самият процес за решаване на проблема, а не полученият отговор. Верният 
отговор просто показва, че формирането на този начин на действие се развива 
правилно.  

Учените педагози и методици още от 70-те години на миналия век обръщат 
внимание на голямото общообразователно влияние на компютрите и 
програмирането върху съдържанието на образованието. Те изтъкват, че в 
основата на програмирането лежи понятието алгоритмизация, разглеждано 
като процес на разработка и описание на алгоритъм с помощта на зададен 
език. Във всяка човешка дейност (с изключение на творческата дейност, 
включително съставяне на алгоритми!) процесите на управление в различните 
системи се свеждат до изпълнението на определени алгоритми. Представата 
на обучаемите за алгоритми, алгоритмични процеси и начините за описанието 
им неявно се формират при изучаването на много научни дисциплини, и 
особено на математиката. Но с появата на компютрите тези алгоритмични 
представи, умения и навици започват да получават самостоятелно значение и 
постепенно се идентифицират като нов елемент на общата култура на 
съвременния човек.  

От средата на 80-те години на миналия век основната задача на 
обучението по информатика е формиране на алгоритмичната култура на 
обучаемите. Всъщност способността да се определи, запише, провери 
математически алгоритъм и точно да се изпълни винаги е била основна 
компонента на математическата култура на обучаемия, въпреки че терминът 
"алгоритъм" може и да не се използва.  
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Алгоритмичната култура е от съществено значение за формирането на 
умения за изготвяне на алгоритми – алгоритмизация и следователно на 
компютърното програмиране. 

С други думи, алгоритмичната култура на обучаемия като набор от най-
често срещаните "допрограмистки" идеи, навици и умения осигурява началното 
ниво на грамотност на студента не само за успешната му работа в системата 
"студент – компютър", но също така и в неформални безмашинни системи 
"студент – преподавател"," студент – студент" и т.н.  

3. Обучението по програмиране 

Планирайки курса по „Увод в програмирането”, не трябва да има стремеж 
към изучаването на езика за програмиране в пълнота. Нужно е да се помни, че 
основна цел на изучаването на дисциплината е придобиването на знания и 
навици за алгоритмизация в структурен вариант и усвояване на методи за 
решаване на типични класове задачи.  

Както пише в [3] Н.Уирт, „…крайната цел на образователните учреждения 
трябва да бъде доста по-широка от овладяване на някакъв език за 
програмиране. Тя трябва да бъде не по-малко от изкуството на проектиране на 
артефакти за решаване на сложни задачи. Понякога наричат това „изкуство на 
конструктивното мислене”.  

Очаква се обучаемите да знаят основните концепции на програмирането и 
да са развили алгоритмичния подход към решаване на проблеми. Сама по 
себе си тази задача е твърде сложна [4, 5] и често довежда начинаещите до 
недоразумения и заблуди. Изучаването на програмирането изисква от 
обучаемите определени умствени и волеви  усилия, концентрация, внимание, 
логика и въображение. Основно необходимо качество на програмиста е 
алгоритмичното мислене. В хода на курса по програмиране обучаемите  
трябва да се научат ясно и прецизно да реализират алгоритъма на своите  
действия, да умеят абсолютно точно да го запишат на хартия и точно да го 
въведат в компютъра. Това постепенно ги отказва от неточности, небрежност и 
др.  

Основни понятия за програмирането, включващи познаването на 
управляващите структури (последователност, избор и итерация), механизми за 
агрегиране (масив, структура, съюз), указатели, функции и др., се усвояват 
паралелно с усвояване на формален език за програмиране [6]. Изучаването на 
езика за програмиране е в контекста на решаваните задачи, т.е. новите 
средства на езика се въвеждат по необходимост за справяне с поредния тип 
задача. Когато се преподава програмиране, целта е да се научат начинаещите 
на основните принципи за използване на програмните концепции, независимо 
от езика за програмиране. 
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Логиката на изложение на базовия курс и степента на трудност на учебния 
материал говорят за това, че в началото е най-добре да се изучат моделите, 
след това алгоритмите и чак тогава – основите на програмирането. 
Алгоритмизацията като част от програмирането се явява централен елемент 
на курса. След отработване на елементарните навици за структурна 
алгоритмизация, следва да се премине към изучаването на език за 
програмиране.  

4. Пример 

Както беше отбелязано във въведението, поради характера на учебните 
задачи в „Увод в програмирането” е трудно да се убедят обучаемите в 
смисъла от добре обмисленото решение.  

В [7] е описан интересен подход в тази посока – въвеждането на 
понятието сложност на алгоритъм в университетски курс по „Увод в 
програмирането”. Относително ранното въвеждане на понятието поощрява 
студентите към разглеждане на алтернативни алгоритми, анализирането им и 
правилното им формулиране. Разбира се, такова ранно въвеждане може да 
доведе до трудности – задачите в уводните занятия са много леки и пречат на 
убеждаването на студентите, че по-ефективен алгоритъм е необходим. Освен 
това анализът на ефективността изисква и математически знания, а 
студентите не винаги ги притежават. 

От друга страна, е не по-малко трудно да се пренаучат обучаемите на 
внимателно обмисляне на алгоритъма, когато са с изградени „лоши” навици. 
Това е причината да се акцентира върху внимателния подбор на задачи, които 
независимо от ниската си сложност могат убедително да потвърдят казаното 
по- горе.  

Да разгледаме една задача, която позволява да се илюстрират няколко 
препоръки за подобряване на ефективността на програмата, а накрая 
убедително показва ползата от обмисляне на алгоритъма. 

Да се състави програма, която изисква въвеждане от клавиатурата на 
две цели числа а и b и намира и показва на екрана средноаритметичното на 
целите числа в интервала [a,b]. 

Ще бъдат показани четири варианта на решение на тази задача, като всеки 
следващ е по-ефективен, а и по-прост и по-ясен от предходния. Освен това 
първите два варианта позволяват да се коментира как се оптимизират 
циклични процеси. 

При поставяне на задачата около 90%  от обучаемите (по наблюдения на 
автора) веднага започват записването на решението, опирайки се на 
дефиницията за средноаритметично. 
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По определение средноаритметично на редица от елементи е сумата на 
елементите, разделена на броя им. Този алгоритъм е най-общ и може да се 
прилага и в други задачи за намиране на средноаритметично. За тази задача 
трябва да се намери сумата от целите числа в интервала [a,b] и броят на 
числата в интервала. Стандартното решение е итеративно натрупване на 
сумата. Аналогично и за броя на тези числа. Реализацията изисква 
организирането на два цикъла по параметър, пробягващ числата от интервала 
за намиране съответно на сумата и броя.  

При намиране на частното на двете числа се появява необходимост от 
коментар на особеностите на операцията деление с цели операнди в С++. За 
получаване на точния резултат е необходимо явно/неявно преобразуване на 
типа. 

//Вариант 1 С++ 

void main() 

{ 

int sum=0, br=0,i,a,b; 

cin>>a>>b; 

for (i=a; i<=b;i++) 

  sum+=i; 

for (i=a; i<=b;i++) 

  br++; 

double sr_ar=(double) sum/br; 

cout<<sr_ar<<endl; 

} 

В опит да се ускори изпълнението на програмата циклите се оказват най-
важният фактор. Това е така, защото операторите в тялото на цикъла могат да 
се изпълняват хиляди пъти и всяка икономия, дори и минимална, увеличена 
хиляди пъти, съществено ускорява изпълнението. Пресмятанията в тялото на 
цикъла трябва да се минимизират.  

Един от начините за намаляване на броя на циклите се състои в 
обединяване на два или повече цикъла в един. Така се съкращават времето за 
изпълнение и необходимата памет. Това често е възможно, ако внимателно се 
анализира задачата преди програмирането.  

Преглеждайки горния вариант, прави впечатление използване на два 
цикъла с идентична промяна на параметъра на цикъла. Чрез обединяване на 
циклите за сума и броене в един може да се подобри ефективността и размера 
на програмния текст. 

// Вариант 2 С++ 

void main() 

{  

int sum=0, br=0, i,a,b; 
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cin>>a>>b; 

for (i=a; i<=b;i++) 

 { 

  sum+=i;  

  br++; 

 }  

double sr_ar=(double) sum/br; 

cout<<sr_ar<<endl; 

} 

Анализирайки алгоритъма се забелязва, че числата в интервала са 
последователни. Това позволява броят им да се изчисли чрез формула - (b-
a+1)/2. 

По-внимателното вглеждане показва, че сумата на числата от интервала е 
всъщност  сумата на членовете на аритметична прогресия. Тук съществено се 
използват математическите познания на обучаваните.  

Ако тези познания липсват, може в анализа да се използват 
наблюдателността и логиката. Сумата на всяка двойка, симетрични относно 
средата на редицата елементи, е една и съща. Следователно сумата от 
числата в интервала [a,b] е равна на сумата от двойка съответни елементи, 
умножена по броя на двойките. Подходът е приложим при пресмятане и на 
други гаусови суми. Ето програмата, реализираща този алгоритъм за решение. 

// Вариант 3  С++ 

void main() 

{  

int sum, br,a,b; 

cin>>a>>b; 

sum=(a+b)*(b-a+1)/2;  

br=(b-a+1); 

double sr_ar=(double)sum/br; 

cout<<sr_ar<<endl; 

} 

Подобряването на ефективността в горния вариант се дължи на 
внимателното анализиране и оценяване на алгоритъма. 

Ако се разпише израза за средноаритметичното и се направи съкращаване 
на еднаквите множители, се получава много проста формула.  

Същото може да се получи, ако разсъжденията от предния вариант 
продължат още малко и се направи изводът, че след като сумите на 
симетричните двойки са равни, то и средноаритметичното на всяка двойка е 
средноаритметично за целия интервал. Така се създава новият вариант на 
програмата.   
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// Вариант 4  С++  

void main() 

{  

  int a,b;  

  cin>>a>>b; 

  double sr_ar= (double) (a+b)/2;  

  cout<<sr_ar<<endl;  

 }  

Очевидно е, че всеки следващ вариант на решение е с по-кратък код и 
което е по-важно – по-ефективен при изпълнение. Трябва да се обръща 

внимание не само на правилността на програмата, но и на качеството ѝ. 

Разгледаната задача е един добър пример, подкрепящ твърдението на 
Дейкстра, че е задължително програмистът (особено начинаещият) да прекара 
достатъчно време с лист и молив в обмисляне на алгоритъма за решение, 
преди да седне пред компютъра. 

Всеки от предложените варианти на решение може да се съпостави на 
нива от ревизираната версия на когнитивната таксономия на Блум [8]. Нещо 
повече, може поотделно да се коментират нивата в пирамидата на Блум по 
отношение на алгоритмизацията и по отношение на програмирането 
(реализиране на алгоритъма).  

Забелязва се обратнопропорционална зависимост между достигнатото 
ниво (вложените усилия) по отношение на алгоритмизацията и нивото в 
усвояване на програмирането, т.е достигането до по-високо ниво в 
алгоритмизацията позволява по-ниско ниво в програмирането.  

Започва се от ниво запомняне (дефиницията на средноаритметично) в 
алгоритмизацията, което обаче изисква ниво създаване на етапа на 
програмиране (реализация на циклични процеси).  

Продължава се  с ниво  прилагане, което изисква ниво оценяване 
(оптимизация на циклични процеси) в реализирането на алгоритъма. 

Следва ниво анализиране (формули), изискващо нива анализиране и 
прилагане (премахване на цикъл) в програмирането.  

Накрая се стига до нива оценяване и създаване на алгоритъм, които 
изискват нива запомняне (прост оператор за присвояване) и разбиране 
(явно/неявно преобразуване на типове) на етапа на реализирането на 
алгоритъма.  

От разгледания пример  и направените коментари става ясно, че главните 
усилия в началното обучение по програмиране трябва да се вложат в 
алгоритмизацията, за която е необходима логика и математическа култура. 
Опирайки се на добрата алгоритмизация, е по-лесно да се постигнат резултати 
в написването на програмата.  
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Заключение 

Начинаещите програмисти често подценяват стила на програмата като 
нещо, отнемащо много време и без полза при решаването на задачи. За тях 
често е трудно да разберат  значението на насоките за стил на програмиране, 
докато се опитват да се концентрират върху създаването на първите си 
програми. Както се забелязва от автора в [9], студентите често възприемат 
стила на програмиране като нещо вторично, неинтегрирано в разработването 
на програмата. Те лесно забравят въпроса за стила на програмиране в техните 
програми и курсови работи.  

Една проста програма може да работи правилно дори ако тя е написана 
без стил. Проблемите на несистемността, или иначе казано недобрите навици 
за програмиране, се показват в по-големите програми или в ситуация, в която 
програмата трябва по-късно да бъде променяна от друго лице или при 
преминаване към друга среда. 

Благодарности 

Работата е финансирана по проект РД 08-286/14.03.2014 на Шуменския 
университет „Епископ К.Преславски”. 

Литература 

1. Атанов Г.А. Как учить пользоваться знаниями, или Введение в практику 
деятельностного обучения. – Донецк: ДОУ, 2004. – 108 с. 

2. Лапчик М.П. Обучение алгоритмизации. — Омск, 1977 

3. Wirth N, Computing Science Education: The Road not Taken, ITiCSE Conference, 
Aarhus, Denmark, 2002, http://www.inr.ac.ru/~info21/texts/2002-06-Aarhus/en.htm 
(accessed 31/03/14) 

4. Govender, I. Learning to Program, Learning to Teach Programming: Pre- and In-service 
Teachers’Experiences of an Object-oriented Language. University of South Africa, 2006 

5. Van Diepen, N. Elf redenen waarom programmeren zo moeilijk is (in English: Eleven 
reasons why programming is so difficult), Tinfon, 2005, 14, 105–107 

6. Radošević, D., Orehovački, T., Lovrenčić, A. Verificator: Educational Tool for Learning 
Programming, Informatics in Education, 2009, Vol. 8, No. 2, 261–280 

7. Gal-Ezer J., Vilner T., and Zur E., Teaching Algorithm Efficiency at CS1 Level: A Different 
Approach, The Open University of Israel, Tel-Aviv, Israel, 2010 

8. Anderson, L.W, Krathwohl, D.R, Airasian, P.W, Cruikshank, K.A, Mayer, R.E., Pintrich, 
P.R, Raths, J. & Wittrock, M.C. A taxonomy for learning teaching, Boston, Allyn & Bacon, 
2000 

9. Schorsch, T., CAP: An automatic self-assessment tool to check Pascal programs for 
syntax, logic and style errors. Proceedings of the 26th SIGCSE technical symposium on 
Computer science education, USA, 1995, 168-172 



258 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

"HURRY SLOWLY" OR THINK BEFORE PROGRAMMING 

Teodosi Teodosiev 

Abstract: The work is devoted to an important element of programming: the thoughtful 
consideration of the algorithm. Due to the specific learning tasks in the primary education in 
programming is difficult to show decisively the students that it is needed. In this sense it is 
important to select appropriate examples. The work is commented one such example. The 
benefits are analyzed based on the level of cognitive taxonomy of Bloom. 
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НАСОКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НA ИКТ-БАЗИРАНИ АДАПТИРУЕМИ 
УЧЕБНИ РЕСУРСИ 

Валентина Терзиева, Петя Кадемова-Кацарова  

Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН 
valia@isdip.bas.bg, petia@isdip.bas.bg  

Резюме: Представят се някои техники, способстващи за по-добро възприемане и 
усвояване на знания при електронното обучение. Направен е преглед на ИКТ 
средства за технологичното подпомагане на адаптацията на учебните ресурси 
според индивидуалните потребности на учащите. Посочени са основните 
изисквания при разработка на е-учебни ресурси, които влияят върху 
персонализирането им. 

Ключови думи: е-обучение, е-учебни ресурси, адаптация, персонализация, СОП 

1. Въведение 

Според препоръките, дадени в докладите за развитие на образованието на 
Европейския съюз, интернет може да се използва като отлична възможност да 
се преодолее недостига на подходящи учебни ресурси, както и за подпомагане 
на преминаването към образование от смесен тип, комбиниращо електронното 
с традиционното. Основните проблеми, които се идентифицират в 
проучванията на наличните учебни ресурси, са в следните аспекти [1]:  

1) липса на подходящи учебни курсове – по отношение на структура, 
съдържание, ниво, език и др.; 

2) твърде високи изисквания по отношение на предварителните познания;  

3) неподходящи методи за представяне и/ или предоставяне на учебните 
материали. 

Според нас други, не маловажни проблеми, са недостига на 
квалифицирани мотивирани учители и липсата на централизиран портал за 
специализирани учебни ресурси и/или такива с възможност за адаптиране към 
специфични изисквания и/или потребности.  

При анализа на резултатите на международно проучване на грамотността 
PISA 2012 става ясно, че 93% от българските ученици имат в дома си поне 
един компютър, който могат да използват за своето образование. В 
допълнение се очертава много голяма разликата в представянето на тестовете 
между учениците, които ползват компютър и тези, които не ползват. Тези 
изводи са още един аргумент в полза на по-широкото използване на 
електронните учебни ресурси [2]. 
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Една централизирана уеб-базирана платформа за обучение може да бъде 
ефикасно средство за преодоляване на всяко едно от тези препятствия, като 
предостави на обучаващите се подходяща адаптивна учебна среда, в която те 
не само да имат достъп до интерактивни, мултимедийни и мултисензорни 
учебни ресурси, но и да разполагат с инструменти за (само)оценка, 
комуникация и обратна връзка с преподавател. Още едно предимство е, че по 
този начин родителите, биха имали възможност да подпомогнат детето си у 
дома. Интегрирането на електронно и традиционно обучение дава 
допълнителна възможност и на учениците със специални образователни 
потребности (СОП) или с по-ниска грамотност да наваксат пропуските в 
знанията и уменията си.  

През последните няколко години отношението към електронните учебни 
ресурси се промени, но те все още не успяват да реализират пълния си 
потенциал. В това изследване показваме колко е важно структурирането и 
представянето на учебните материали по начин, който не само ангажира и 
мотивира учащите, но и осигурява подкрепящи ИКТ продукти, така че да не се 
изгуби първоначалният интерес поради технически затруднения.  

2. Техники за възприемане и усвояване на знания  

Мултисензорно представяне Обичайно абстрактната информация – 
числа, данни, термини, формули – се запомня трудно, защото тя ангажира 
обикновено само зрителния сензорен анализатор. В този случай мозъкът не 
успява да направи достатъчен брой асоциации, с които да я свърже и да я 
запази. Известно е, че за да се запомни добре дадена информация, тя трябва 
да се възприеме чрез повече сетива, като по този начин се изградят мисловни 
образи и асоциации. С други думи, колкото повече възприятия участват, 
толкова повече асоциативни връзки успява да направи мозъкът, с които 
обвързва и запазва знанието. В този процес е добре да се предвиди и 
емоционалното въздействие. Не случайно Наполеон е казал: „Една картина 
струва колкото 1000 думи”. За да се запомня лесно, могат да се „включат” и 
използват въображаеми сензорни рецептори. Ако т. нар. “суха” информация 
може да се „види”, „чуе”, „докосне”, „усети”, „почувства”, то много по-лесно ще 
бъде усвоена и запомнена дълготрайно. Абстрактните понятия трябва да се 
асоциират и визуализират мисловно, по този начин ще се ангажират 
сензорните рецептори и така ще се създаде подходяща за усвояване и 
съхранение информация. Електронните учебни ресурси, изградени на 
основата на новите технологии и мултимедия, могат да помогнат да се 
постигне мултисензорно представяне на изучаваната материя [3].  

Мисловни карти Психолозите са установили, че човек осмисля и запомня 
нови знания много по-лесно, когато обвърже възприеманата символна 
информация с цветове, изображения и пространствено разположение. По този 
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начин информацията се подрежда така, че да обхванете и двата вида стимули, 
като при това и запаметяването е по-ефикасно [4].  

Дори в сложните уроци обикновено само известна част от думите са 
носители на конкретна, съществена информация. Изчислено е, че тази част 
възлиза на около 10 %, а останалите 90 % са "пълнеж", който ги прави по-
лесни за четене и разбиране, по-интересни. От целия текст трябва да се 
запомнят именно тези 10 % – ключовите понятия, които са носители на 
важната информация. Останалите 90 % думи могат да бъдат заменени с други, 
близки по значение. Именно на този принцип се изграждат мисловните карти, 
които представляват начин за водене на записки, съдържащи ключови думи и 
взаимоотношенията между тях. Формата и съдържанието на тези бележки 
отразяват начина, по който в човешкия мозък се подрежда получената 
информация – йерархично, с използване на асоциации и пространствени 
връзки между думи, фигури, цветове и др. За ефективна изработка на 
мисловна карта могат да се използват софтуерни продукти за построяване на 
мисловни карти [5], като процесът може да се възприеме като игра – рисуване 
и подреждане – и така по забавен начин се изграждат асоциативни връзки 
между различни източници на дадена информация, което е предпоставка за 
по-доброто й разбиране и запомняне. 

Мнемотехники – използват се, когато се налага да се запомнят данни, без 
логическа връзка помежду им. Те се основават на свързването/ замяната на 
данните с въображаеми ментални образи, притежаващи други качества – 
необичайност, забавност, динамичност и др., които ги правят лесно запомнящи 
се. Тук също могат да се приложат различни компютърни похвати и продукти 
(анимации, комикси, пиктограми). 

3. Необходимост от адаптиране на е-учебните ресурси 

Основното предимство на ИКТ-базираните учебни ресурси е 
предоставянето на съдържанието на курса чрез гъвкав модулен подход и 
прилагане на мултисензорни и мултимедийни техники чрез интегриране на 
звукови и визуални компоненти. Когато се използва специално разработена 
електронна учебна платформа, като помощно средство могат да се интегрират 
уеб камери, добре е да се предвидят и разширени възможности за учене и 
връзка с мрежа от учители и наставници, които под различни форми да 
споделят своите опит и добри практики. За всеки учащ може да се определи 
т.нар. персонален наставник (учител), който автоматично да бъде информиран 
за напредъка (или липса на такъв) и съответно чрез обратна връзка да 
предлага адекватни действия – подходящи педагогически подходи и/или 
учебни ресурси, които да са съобразени с нуждите на дадения учащ. 

Многобройни проучвания показват, че учениците, а особено тези със СОП, 
подобряват академичното си представяне с помощта на ИКТ продукти като 
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преобразуване на текст в говор (или обратно), проверка на правописа, 
картографиране на уроците с мисловни карти, уголемяване на текста на 
екрана (лупа) и др. [6, 7]. Те се повлияват положително и от компютърни 
техники, позволяващи промяна на цвета на фона (белият обикновено не е 
предпочитан) и/или буквите, размера на шрифта и неговия вид (фонт). За 
целта е необходимо в платформата за обучение да има вградени подходящи 
софтуерни помощни средства, които да служат за адаптиране на учебните 
ресурси. 

В последното десетилетие значително внимание се обръща на 
достъпността на електронните учебни ресурси за учащите със СОП. Трябва да 
се отбележи, че не е достатъчно да се осигури само функционална достъпност 
за учащите с физически дефицити (аудио контрол, преобразуване на текст в 
говор, адаптация на използваните шрифтови и фонови стилове и т.н.), но и да 
се разгледат проблемите, свързани с четивността и усвояемостта, които са от 
съществено значение например за учащите с дислексия, дискалкулия, 
диспраксия, ГРР, от аутистичния спектър [8, 9, 10]. Параметрите, на които 
трябва да се обърне внимание, са включване на инструменти за промяна вида 
на текста според предпочитанията, ясна модулна структура на учебните 
единици, изложение с подходящи за възрастта език и терминология, което не 
натоварва когнитивно. Положителни резултати могат да се постигнат и с 
предлагане на опции за онагледяване с удачно подбрани примери, 
илюстрации, графики, схеми, практически постановки и др. Тези фактори имат 
благоприятно влияние върху мотивацията и успеваемостта на всички ученици, 
но са от изключително значение за учащите със СОП, те се отразяват на 
отношението им към учебния процес като цяло и към електронното обучение в 
частност.  

4. Основни изисквания при разработка на е-учебни ресурси 

От съществено значение за ефективността на платформите за електронно 
обучение, освен интерфейса за взаимодействие, е и качеството на учебните е-
ресурси, при разработването на които е важно да се вземат предвид следните 
фактори: достъпност, използваемост, четивност, усвояемост и интерактивност.  

Достъпността (accessibility) до учебните ресурси  – точно обозначение 
на местонахождението им в мрежовото или компютърното пространство – е 
първото условие, което трябва да бъде осигурено на учащите. Те трябва да 
бъдат внимателно напътствани, за да не се изгубят в информационния океан. 
От една страна съществува опасност да попаднат на неподходящи сайтове, а 
от друга – въобще да не могат да намерят това, което търсят и да се отчаят, 
загубвайки много време в лутане. Дори за възрастни хора с опит в 
сърфирането из Интернет не винаги е лесно да намерят необходимата им 
информация и да отсеят ценното от „плявата”. Работата с компютър и 
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извличането на полезна информация от Интернет изискват умения и знания 
точно така, както и боравенето например с книги и работата в библиотека. 
Важно е да се изпълняват критериите за лекота и интуитивност на достъпа до 
учебния сайт/ учебната единица, да се осигури достъп до съдържанието чрез 
различни технически и програмни инструменти, приложения. При 
необходимост учащите предварително да се запознават с използваните ИКТ 
средства, предоставящи адаптиран достъп до материалите, така че да не се 
затрудняват, дори когато са със СОП. Добре е да се провери дали 
съдържанието е достъпно чрез всички основни помощни технологии и 
специализиран софтуер.  

Достъпността се отнася не само до функцията получаване на учебен 
ресурс, но и до функцията извличане на необходимата информация от него. 
Този аспект на достъпността е пряко свързан с използваемостта на даден 
продукт. 

Фигура 1. Основни фактори при разработка на е-учебни ресурси  

Използваемостта (usability) е лекотата на използване на учебните 
платформи/ ресурси. Елементите, които се вземат предвид, включват: 

 параметри на шрифта – вид, размер и цвят на текста; разстояние 
между редовете и подравняване (да са избираеми) 

 параметри на фона – цвят (осигуряване на добър контраст спрямо 
текста); текстура (опция според предпочитанието) 

 параметри на оформлението на съдържанието, включително 
"интуитивна" употреба  
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 параметри на навигацията – превъртане (scrolling) или преминаване 
на следваща страница  

Платформите за обучение е добре да предлагат няколко възможности за 
избор на шрифт, но да не са прекалено много, за да не е объркващо за 
потребителя. Макар че Times е един от най-популярните шрифтове, 
напоследък се предпочитат т. нар. „безсерифни” шрифтове като Arial и 
Helvetica. Comic Sans е сред фаворитите на по-малките ученици. Широко 
използваните компютърни програми позволяват промяната на 
междубуквеното/ междуредовото разстояние да бъде постигната с лекота, 
което е съществено улеснение за някои групи потребители (хора с дислексия, 
зрителни затруднения и др.). Повечето дислексици предпочитат по-голямо 
разстояние (например с 30%), но ако разстоянието е твърде голямо, четенето 
също може да бъде затруднено [7, 8]. Това са стандартни възможности на 
редакторите на документи, но е добре такива опции да се вградят и в уеб 
страниците, така че да се правят промени във вида на текста и да се осигури 
по-добро зрително възприятие за учащи със затруднения. Размерът на текста 
зависи и от други фактори, като разделителна способност на екрана. 
Цветовите съчетания на текст и фон също имат субективно влияние върху 
възприятието, затова е добре да не са фиксирани (проблеми при далтонизъм). 

Няма еднозначно решение за определяне на най-добрия цвят за фон, но 
повечето проучвания водят до извода, че най-добре е да се даде възможност 
на потребителя да направи своя избор на базата на индивидуалните си 
предпочитания. Препоръчително е разработчиците да вграждат такива опции в 
уеб страниците. 

Навигацията трябва да се осъществява на еднотипен принцип, ясно и 
интуитивно.  

Планирането и графичното оформление на учебния ресурс също е важен, 
но и често пренебрегван компонент. Ако екранът предлага множество зони за 
избор (напр. 50-60), налага се подробно и продължително изучаване на 
продукта. Толкова много активни зони действат объркващо и обезсърчаващо 
за всеки, а при ученици със СОП подобен продукт е неприложим. Зоната за 
учене силно се стеснява, а за усвояване на учебен материал в такава ситуация 
даже не може да се мисли. При дизайна водещи трябва да са яснотата и 
простотата. Външното оформление допринася за по-доброто възприемане на 
информацията, която трябва да бъде усвоена, и по този начин има отношение 
и към следващия важен елемент – четивността. 

Четивност (readability) означава разбираемост, яснота на изказа, 
недвусмисленост. Изследванията на American Press Institute сочат, че 
изречение от 8 думи се разбира напълно от 95 % от читателите, докато с 
повече от 20 думи – едва от 4 %. Оформянето на отделни параграфи или 
обособени области (карета) като правило подпомагат лесното възприемане на 
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съдържанието и навигацията. Параграфите е добре да съдържат най-много по 
8 – 10 изречения, за да се четат, а не да бъдат „прехвърляни” бегло или дори 
пренебрегвани. По-добре е да се използва кратък и ясен изказ, а когато е 
възможно, да се избягва употребата на дълги думи и чуждици. Разбираемостта 
(четивността) на даден текст може да бъде оценена с помощта на някои 
прости инструменти (Флеш-Кинкейд тестове), повечето от които са базирани на 
измерване на параметри като среден брой думи в изречение, брой букви в 
многосрична дума и среден брой срички на дума.  

Четивността може да се разглежда в два аспекта – технически и 
функционален. Към първия се отнасят:  

 Средна дължина на изречение – 15 до 20 думи 

 Избягване на препратки 

 Използване на илюстративен материал за по-голяма яснота  

Към функционалния аспект спадат:  

 Краткост на изказа 

 Проста и ясна лексика  

 Използване по възможност на опорни понятия 

 Използване предимно на деятелен залог 

 Въвеждане на нови елементи след стабилно усвояване на 
предишните  

Техническата четивност се отнася до структурата на учебната единица и е 
свързана с използваемостта. Функционалната четивност има отношение към 
езика и стила и е свързана с усвояемостта.  

Усвояемостта (learnability) се отнася до езика и стила на учебния ресурс. 
Необходимо е да се съблюдават особеностите на учащия – неговата възраст, 
езикови познания, култура, житейска среда. В повечето случаи при е-
обучението не се обръща достатъчно внимание дали предоставеното 
съдържание е подходящо по отношение на обем (като учебна единица) и ниво 
на познанието в зависимост от възрастови, културни и стилови особености на 
учащия. При ситуация „лице в лице” в класната стая е по-лесно да се избере 
подходящ ресурс, съобразен с характеристиките на индивида, а когато се 
установи, че той не е успял да се справи, този ресурс може да се промени. 
Често концепцията както на класическия хартиен учебник, така и на 
компютърно-базираните учебни единици е съобразена с „усредненото” ниво на 
компетентност, без да се отчитат индивидуалните особености и различните 
скорости в усвояването на учебния материал. Ако ученикът няма 
необходимите базови знания и умения, това води до проблеми с разбирането 
на съдържанието. 
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Учебният материал трябва задължително да е добре структуриран на 
модулен принцип, подходящо илюстриран, с последователен характер и 
логично надграждане, като е препоръчително отделните единици в рамките на 
един урок да могат и да се пренареждат. Не е нужно целият илюстративен 
материал да се „изсипва” наведнъж, най-важните моменти могат да се 
представят заедно с текстовия материал, а други да се извикват при 
необходимост. Може да се подготвят и допълнителни текстове, които да бъдат 
включвани по желание на учащия, като се осигуряват възможности и за 
самостоятелно учене. Персонализацията при представянето на учебната 
единица е важен фактор за ефективното усвояване на материала. При 
разработката или избора на материали за е-обучение трябва да се има 
предвид, че всеки човек е различен и съответно е важно да се предоставят 
инструменти за адаптация и персонализация. 

Интерактивността (interactivity) е основата, върху която може да се 
осъществи персонализацията на учебните ресурси по отношение на 
индивидуалните особености на учащия. По този начин той ще получи 
възможност да настрои продукта съобразно собствените си предпочитания, 
вкусове и навици, да го „опитоми” – да изгради своя лична, „домашна” учебна 
среда, което е от ключово значение за ефективността на процеса на учене. 
Учащият трябва да е винаги в центъра на всяко занятие, да бъде провокиран 
да взема решения и да предприема самостоятелни действия. Затова той 
трябва да се чувства комфортно по време на учебните занятия. Това спомага 
за бързото натрупване на увереност в познанията и отговорност към задачите, 
а също и за развиване на потенциала за самостоятелно учене чрез изследване 
(активно и пасивно откритие) [11].  

Интерактивността се отнася не само до ресурсите, но и до средствата за 
комуникация и взаимодействие. ИКТ в комбинация с подходящи програмни 
продукти предоставят възможност да осъществяване на различни 
педагогически подходи – групови или индивидуални проекти, персонализиране 
на задачи, дейности и/или учебни ресурси и т. н. [8]. Осигурява се прилагане на 
разнообразни подходи за успешно постигане на поставените учебни цели. 
Интерактивността осигурява връзка между учащ, учебна среда, съдържание и 
преподаватели. Тя играе роля и при формирането на (само)контрола и 
(само)оценката. Чрез нея може да се осъществи диференциран подход към 
многообразието в предпочитанията на учащите по отношение на интерфейса, 
но също и по отношение на стила на учене, структурата и съдържанието на 
учебния материал. 

Множество изследвания показват, че децата учат най-добре, когато се 
забавляват. Обучителните игри са интерактивни учебни ресурси. Те имат 
някои характеристики като развлекателност и способност за неусетно 
поднасяне на знания и информация, които ги правят особено ценни при 
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възприемане и усвояване на учебен материал. Сериозните игри са мощен 
инструмент за подобряване на образователните резултати защото лесно 
привличат и задържат вниманието и предоставят реалистични симулации на 
изучаваната материя. Те са успешен инструмент за учене, затова най-бързият 
начин да се преодолеят затрудненията и да започне усвояването на знания, е 
да се играят игри. Така децата започват да учат, докато се забавляват. Този 
подход е подходящ за ученици от всички възрасти, но изключително много се 
повлияват децата със СОП [2, 12].  

Заключение 

В съвременния свят децата още от ранна възраст са потопени в море от 
ИКТ продукти, чрез които имат достъп до необятна информация. При 
традиционния модел на образование влизайки в училище, те дефакто се 
връщат назад в развитието си. Затова трябва да се учи чрез съвременни 
технологии, да се мотивират учениците самостоятелно да „откриват” фактите и 
взаимовръзките между тях, използвайки интернет и електронните учебни 
ресурси. Така ще се стимулират самостоятелната работа и мисленето на 
учениците, ще се развият способностите им. 

Понятието смесено обучение се е наложило в употреба за учебни среди, в 
които са включени повече ИКТ елементи едновременно с присъственото 
обучение. Отдавна е ясно, че учениците учат най-добре, когато електронното 
обучение се съчетава с традиционните подходи и това важи с пълна сила за 
учащите със СОП. Шансът да се споделят мисли с други хора в една класна 
стая по време на урок не бива да се подценява никога. Използването на 
модерни методи за преподаване и учене като комбинираното електронно и 
традиционно обучение, както и разработването на адаптируеми и 
персонализируеми учебни ресурси са ефективни методи за подготовката на 
учениците. Учениците трябва да притежават знания и умения, които им 
позволяват да се справят с практически проблеми и да намират нестандартни 
решения в различни ситуации. Компетентността и способността на човек да се 
адаптира към променящите се условия, да учи непрекъснато и ефективно да 
използва знанията си е от решаващо значение в съвременния 
високотехнологичен свят.  
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GUIDELINES FOR CREATING ICT-BASED ADAPTABLE 
LEARNING RESOURCES 

Valentina Terzieva, Petia Kademova-Katzarova 

Abstract: Some techniques that contribute to better understanding and knowledge acquisition 
in e-learning are presented. A review of ICT tools for technology support of learning 
resources’ adaptation according to the individual needs of learners is made. The main 
requirements for the development of e-learning resources that affect their customization are 
shown.  

Key words: e-learning, e-learning resources, adaptation, personalization, SEN 
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КАК УЧАТ СТУДЕНТИТЕ? АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА 
УЧЕНЕ В ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ 
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Резюме: Изследвани са четири типа стратегии за учене на студентите в 
инженерните и технологични специалности. С анкета са проучени най-често 
прилаганите стратегии в инженерните специалности. След статистически анализ 
на отговорите са получени групи от „подобни” дейности, които позволяват да се 
характеризират конкретните модели на стратегии учене със средствата на 
клъстерния анализ и корелационния анализ.  

Ключови думи: стратегии за саморегулиране на ученето, когнитивни и 
метакогнитивни стратегии,  клъстеризация на учебни дейности  

1. Въведение 

Системите за качество на академичното обучение, обхващат основни 
процеси, дейности, които формират образователната среда и определят 
ефективността на управление. Независимо от обектите на мониторинг и 
оценяване, фокусът е върху резултатите от ученето, а те зависят в голяма 
степен от използваните стратегии за учене. Стратегията се разбира като 
устойчива насоченост на дейност или процес и се определя като общ план, 
замисъл, ръководство на дадена дейност с оглед постигане на предварително 
дефинирана крайна цел (Български тълковен речник, 2004). Тя е конструкт, 
който: е ръководно начало, насочен към постигане на значими резултати; има 
трайно, устойчиво значение за успех; показва общото намерение и насоченост 
на дейността, разбирани като обобщаваща характеристика и визия за нея.  

Ако към характеристиките на „стратегията” се добавят и когнитивни 
компоненти (знания и опит в познавателната дейност, емоционални и 
социални, мотивационни и контекстуални и др.), тя може да бъде отнесена към 
личностовите конструкти (абстракции, понятия, продукти на човешкото 
мислене, концепции), с методологическо значение за ефективност, за успешна 
реализация и с насоченост към постигане на определена цел.  

2. Стратегии за саморегулирано учене на студентите (СРУ) 

СРУ са важен личностен конструкт с комплексна същност, многофакторна 
обусловеност и взаимодействащ с други конструкти на личността, които са 
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ключови за академичните постижения на студентите. Сами по себе си, 
успешните саморегулаторни прояви не са гаранция за крайни, значими 
резултати. За да бъде ефективна една СРУ-стратегия, тя трябва да се опира 
на знанието за стратегиите и за различните компоненти на когнитивните 
умения, да регулира собственото познание и учене (известни като контрол на 
изпълнението).  

Поради това че стратегиите за СРУ са динамични и относително гъвкави,  
възникват въпроси както по характеристиките им, така и „От какво зависи 
използването на такива стратегии?“. Стратегията е резултат на съзнателен 
избор, на решение, което е проявление на метапознание и индивидуален 
контрол. Затова се фокусираме върху субективното възприемане за 
сложността на задачите и влиянието на външния контрол върху ученето, който 
следва да съдейства за: 

 повишаване на способността за самоконтрол или въздействие;   

 предоставяне на по-голям дял на студентите при вземане на решения; 

 насърчаване на вътрешната мотивация и самоефикасност; 

 насърчаване на студентите да развиват стратегии за СРУ.  

Търсенето на ефективни стратегиите за СРУ се обвързва с подходите към 
ученето. С понятието „подход” се описва това, което студентът прави и защо го 
прави. Намерението е включено в конструкта. Според J.B. Biggs [1] един 
подход към ученето може да бъде описан като „подходящ мотивационно 
стратегически пакет”. В терминът „стратегически” се съдържа когнитивна 
компонента и в този смисъл отнася понятието подход към ученето в сферата 
на когнитивнивизма с акцент върху метакогнитивността, а така авторите 
въвеждат идеята за „воля и умения” [9]. 

СРУ предполагат, че има някаква цел, критерий или стандарт, по който са 
направени сравнения за да се оцени, дали учебният процес трябва да 
продължи или е необходима някаква промяна. Общият пример за учене 
предполага, че хората могат да определят стандарти и / или цели, към които се 
стремят при учене, следят развитието си по отношение на тези цели и могат 
да се адаптират и регулират своето познание, мотивация и поведение. 

Въпреки това в много модели, описващи подходите за учене, има 
фиксирано съответствие между мотивация и стратегии за учене с повече 
външни цели, свързани с подходите за повърхностно учене и вътрешните цели 
при задълбоченото учене [2]. В полето на неизвестното остават въпросите 
дали тези когнитивни и емоционални аспекти взети заедно допринасят за 
академичните постижения, както и: 

 Свързани ли са студентските когнитивни стратегии с подходите към 
ученето и уменията за саморегулиране? 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 271 

 

 Какви видове групи от студенти, които прилагат различни стратегии и 
подходи към ученето, могат да бъдат идентифицирани? 

 Свързани ли са когнитивните стратегии, подходите към ученето и 
уменията за саморегулиране с успех в ученето? 

2.1. Видове стратегии за учене 

Първата група са когнитивни стратегии (А), които обучаваният използва 
за регулиране на процеса на придобиване на знания. Те включват, например, 
разработване на стратегии като изграждане на връзки с предишно знание, или 
стратегии за запаметяване, като водене на бележки [9]. 

Втората група са метакогнитивни стратегии (B). Централна роля тук 
имат дейности, като планиране и мониторинг на ученето, оценка на 
резултатите от ученето, адаптиране към различните изисквания на задачите и 
(неочаквани) затруднения, например, чрез увеличаване на усилията.  

Тези две групи са доминиращи в областта на научните изследвания и са от 
съществено значение за процеса на учене според [5]. От същността на 
метапознанието - „знание за знанието“ и от съзнателните и автоматизирани 
процеси (често допълващи се един друг) в сложното познание [7] се разкрива 
ключовата функция за саморегулиране на процесите на ученето. 

Третата група обхваща управлението на ресурсите (C). Тези стратегии са 
свързани с контрола на общите условия, свързани с ученето, например, 
управление на времето и учебната среда.   

Съществува и друга група волеви стратегии (D), чрез които могат да се 
преодолеят затрудненията и да се постигне придържане към ефективни 
подходи за учене [4]. Прилагането им гарантира на студентите умение да 
контролират своите: познания, емоции, мотивация, заобикаляща среда и т. н. 
Волевите стратегии се свързват с начините на работа на учещия за да: запази 
ангажимента към първоначалното намерение и избегне разсейването.  

Тук се поставя още един атрибут на СРУ – самосъзнанието [12]. Наличието 
на отговорност за собственото си учене помага на студентите да стават по-
добри учещи по отношение на времето за управление на уменията, 
способността да се идентифицират учебни проблеми и достъпа до ресурси [6].  

2.2. СРУ-стратегиите – обект на изследване 

В моделите на СРУ, дейностите са посредници между личните и 
контекстуални характеристики и реалните постижения и / или ефективността. 
Не само индивидуалните културни и личностни характеристики оказват пряко 
влияние върху постиженията и ученето, нo и контекстуалните характеристики 
на класa оформят постиженията и индивидуалното саморегулиране на 
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познанието, мотивацията и поведението, което опосредства връзката между 
личността, контекста и евентуалното постижение. Това предположение се 
прави и при моделите за саморегулиране на подходите за учене, чрез 
взаимодействието между контекстуалните фактори: студентското развитие, 
учене и постижения [1, 3].  

Очевидно е, че такова комплексно явление като академичното учене, не 
може да се обясни без приемане на различни гледни точки. Всички те налагат 
общото становище, че „саморегулаторните дейности са посредници между 
личните и контекстуални характеристики и реалните постижения” [10,14], или 
те са „опитен интерфейс”, който посредничи между предразположенията на 
студентите и контекста на ученето. Този контекст не е обективно образувание, 
а по-скоро е резултат от възприемането или интерпретирането от страна на 
студентите, очертава полето на развитие на индивидуалните стратегии за 
СРУ, които се формират от няколко групи описани в модел от [8]. В модела на 
изследване се включват и четвъртия тип стратегии – волевите, които 
подпомагат следването на когнитивните и метакогнитивните в различните им  
форми, например, кога и как да се прилагат определени стратегии за учене или 
решаване на дадена задача, но и как да се поддържа тази ориентация. 

3. Изследване и статистическа обработка  

В рамките на мониторинга на качеството на обучението в ХТМУ е проведно 
изследване за динамиката СРУ на студенти бакалаври: 109 студента от 1 курс 
и 151 от 4 курс, професионално направление „Химични технологии” и „Общо 
инженерств”. Една от целите на проучването е да се изследва начина по който 
студентие развиват своите стратегии за учене. Обект на оценка са описаните 
стратегии А, В, С и D.   

В тази статия се обсъждат част от резултатите върху анкета, в която един 
въпрос „Когато учите:...” дава 30 възможни отговора, характеризиращи 
стратегиите за учене, и позволяваща на студентите да посочват повече от 
един отговор на този въпрос. Таблица 1 включва отговорите, стратегията и 
характеристиката относителна честота на отговора по курсове.   

 

Таблица 1: Въпрос от анкета „Когато учите:……” 

№ Въпрос 
Стра-
тегия 

Отн.честота 

1 к. 4 к. 

1 подчертавам A, D 0.48 0.42 

2 
мисля как да организирам учебния материал 
така, че да ми е по-лесно да разбирам 

B, С 0.57 0.48 

3 стремя се да разбера най-важните неща B 0.74 0.65 
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4 
опитвам се да обясня учебния материал на 
колега/и 

B 0.19 0.12 

5 
избирам подходящи условия, за да се 
концентрирам максимално 

A 0.44 0.43 

6 поставям си въпроси и си отговарям B 0.16 0.18 

7 отказвам се да разбирам при затруднения A, C 0.08 0.04 

8 
опитвам се сам да си изясня въпросите /не търся 
помощ/ 

B 0.14 0.27 

9 
когато се объркам, се връщам назад, за да 
разбера 

B,D 0.61 0.52 

10 
когато започвам да уча, преглеждам записки 
/учебник и се опитвам да открия най-важните 
идеи 

A, B, 
C 

0.58 0.53 

11 
стремя се да използвам по най-рационален начин 
времето си 

С, D 0.40 0.26 

12 уча сам D 0.52 0.58 

13 търся убедителни подкрепящи доказателства B 0.09 0.09 

14 
дори ако не ми харесва това занимание, уча 
усърдно 

D 
0.30 0.25 

15 
правя прости графики, диаграми и таблици, за да 
си представя/разбера по-добре 

A 
0.20 0.14 

16 
се опитвам да пречупя информацията през моите 
разбирания 

B 
0.39 0.34 

17 
събирам различни източници /освен записките 
или учебник/ 

A 
0.22 0.20 

18 
променям начина на учене, ако преценя, че той 
не е подходящ 

B 
0.37 0.24 

19 достигам до необходимост от помощ C, D  0.14 0.09 

20 
запаметявам ключови думи, за да ми напомнят 
важни концепции 

A, D 
0.27 0.24 

21 при трудности се отказвам да уча A, D  

22 
мисля/преценявам какво трябва да разбера, а не 
просто да прочета материала 

B 
0.52 0.37 

23 
се опитвам да направя връзка между отделните 
въпроси/теми 

A, B 
0.32 0.24 

24 свързвам новото със старото си знание B  

25 пиша кратки резюмета по отделните тема A, C 0.16 0.13 
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26 държа да съм в крак с преподавания материал C, D 0.21 0.12 

27 мисля за алтернативни идеи/решения B 0.17 0.15 

28 
правя списък на важните въпроси от курса и 
запаметявам само този списък 

D 
0.08 0.05 

29 
дори когато учебният материал е скучен, продължавам 
да уча, докато не приключа 

D 
 

30 
преценявам кое от учебния материал не съм разбрал/а 
добре и сам или с помощ го научавам 

B 
 

 

Корелацията е показател, с който се изследва силата на връзката между 
две случайните величини. Зависимостта (линейна или нелинейна) между 
променливите се определя по стойностите на избрания корелационен 
коефициент. Връзкате между величините не е задължително да е причинно-
следствена, т.е. високите стойностите на корелационния коефициет не 
означават, че едната променлива зависи или е следствие на стойностите на 
другата [11]. Възможно е зависимостта да се дължи на трета променлива. 
Корелационният коефициент на Пирсън показва дали между две количествени 
променливи съшествува линейна зависимост, ранговият коефициен на 
Спирмън дава възможност за констатиране и на нелинейни връзки. След 
първичен корелационен анализ по двойки на отговорите на въпросите в 
Таблица 1, по стойностите на тези два коефициента, въпросите редуцирахме 
до 26 по следния начин: в.7= 7+21; в.10= 10+24; в.14= 14+29; в.22= 22+30; 
останалите въпроси не се променят. 

 

  

Фигура 1. Дендрограми за 1 курс със стратегии за обединяване пълна връзка и метод на Вард 

По редуцираната таблица, съответно за 1 и 4 курс са приложени някои 
процедури от клъстерния анализ за класификация (групиране на 
обезразмерени обекти в групи-клъстери). Най-често използвани процедури са 
графовите алгоритми. При йерархичните агломеративни процедури се започва 
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с брой клъстери равен на броя на обектите, след последователни сливания се 
стига до един клъстер, накрая се построява дендрограма (дървовидна 
диаграма) и по нея се прави визуален анализ на групите.  

Обектите (отговорите на въпросите) се разглеждат като точки от n-мерното 
(n е брой анкетирани студенти) Евклидово пространство и сходството между 
тях се оценява по Евклидовото разстояние между тях [13]. 

Съществуват различни стратегии за обединяване на елементите в групи и 
на самите клъстери. За да преценим кои въпроси да обедим в сходни групи ще 
разгледаме дендрограмите, получени с различни стратегии за обединяване на 
клъстерите, като пълна връзка (Complete Linkage) и метод на Вард.  

За 1 курс на Фигура 1 при стратегия на обединяване Complete Linkage се 
различават два клъстера: въпроси G1={4+8, 6+7; 25, 13+28, 19, 27, 15+20, 
17+26} и въпроси G2={3+12, 11+16, 9+10, 2, 14+18, 5+22, 1+23}, а по метода на 
Ward - четири клъстера, състоящи се от въпросите: К1={15+20, 23, 17+26}; 
К2={4+8, 7+6, 25, 13+28, 19, 27}; К3={9+10, 2, 3+12}; К4={14+18, 11+16, 5+22, 1}. 
Може да се обединят К1+К2 и К3+К4, които групи почти съвпадат с G1 и G2, 
съответно, ако изключим в. 23.  

 

  

Фигура 2. Дендрограми за 4 курс със стратегии за обединяване пълна връзка и метод на Вард 

При сливане по метода на пълната връзка за 4 курс на Фигура 2 имаме два 
клъстера: първият съдържа въпросите H1={3+12, 1, 8+22, 5, 2, 10+16, 9}, а 
вторият – H2={7+28, 19, 13+26, 4+27, 25, 6+17, 11+18, 15+23, 20, 14}, по по 
метода на Ward се различават три клъстера: L1={3+12, 5+9, 2, 1+10}, L2={4+27, 
6, 25, 7+28, 19, 13, 26 } L3={8+22, 11+18, 16, 14+17, 15+23, 20}.  

Очевидно групите G2 и H1 са близки по консистенция и по-голямата част от 
въпросите се отнасят към метакогнитивните стратегии, същото се отнася и за 
К3 и L1.  
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Средният успех μ на студентите по въпросите малко се отличава от 
средният успех за съответния курс и попада в 0.5ϭ (ϭ е стандартното 
отклонение). Имаме (μ, ϭ) за 1 курс (5.25,0.52) и за 4 курс - (4.76,0.63). 

Предположението, че няма разлика в начините на учене на студентите от 1 
и 4 курс се отхвърля, т.к. при прилагане на непараметричния χ2-тест за 
съгласие и ранговия критерий към относителните честоти от Таблица 1 с ниво 
на значимост 0.05 (грешка от I род) се получава отхвърляне на нулевата 
хипотеза. 

Отговорите на въпросите не могат еднозначно да диференцират 
прилаганите стратегии, защото при решаването на даден учебен проблем се 
прилагат последователно различни подходи и методи, а това е функция от 
вида на заданията на отделните дисциплини от фундаменталната и 
специализираща подготовка. 

4. Дискусия 

При формираните групи в клъстерите се получават обобщени 
характеристики за компонентите на стратегиите за СРУ, които позволяват да 
се проследи промяната в хода на обучението в бакалавърската степен за 
изследваните специалности.  

Студентите от 1 и 4 курс демонстрират различени характеристики на 
модела за саморегулиране на ученето. Първото заключение от направения 
анализ е, че в хода на обучението моделите на саморегулация се развиват и 
то в посока на повишаване на метакогнитивните компоненти. Видимо е, че в 4 
курс студентите прилагат по-гъвкави стратегии и са способни в по-голяма 
степен да правят корекции върху собствената си дейност в зависимост от 
представянето, но не при външно съответствие / несъответствие, а в резултат 
на самооценяване на индивидуалния прогрес.  

Работата в академичната среда не води към стандартизиране на учебната 
работа и, съответно, стратегиите за регулиране на процеса на учене. В 
голямата си част студентите прилагат индивидуални модели за 
саморегулиране, което е индикация за това, че средата е подпомагаща за 
формиране на персонални стратегии за развитие на учебните умения и 
самопознание на отделните студенти като учещи.  

Засилването на метакогнитивните компоненти на СРУ - стратегиите  
независимо от характера на външния контрол е предпоставка, че студентите е 
по-вероятно да приложат задълбочен подход към учебния материал, като 
избират начина на учене. Очакванията им за успех са по-тясно свързани с 
подходите за учене и регулиране на ученето, а те се базират на самооценка и 
индивидуален контрол над дейността. Това доказва формиращите функции на 
средата, свързани със стратегиите за учене, които са претърпели развитие 
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между 1 и 4 курс. В 4 курс се демонстрира по-висок дял и на волевите 
компоненти, което два насоченост на усилията за регулация и самоконтрол.  

Заключение 

Изследването на процесите на учене на студентите е интересно като  
научна проблематика и от гледна точка на проектирането и развитието на 
преподавателските практики във висшето образование.  

Тук се представят само част от резултатите от по-мащабно проучване, но 
те са достатъчно показателни, за да се намери посоката на усъвършенстване 
на образователната среда към стимулиране на саморегулацията на 
дейностите на студентите и постигане на определени резултати по 
националната квалификационна рамка. 

На първо място трябва да се отдели внимание на въздействията, които 
провокират учещите да променят своите: цели, стратегии и очаквания. Добре 
би било, ако има проблеми, те да се идентифицират своевременно и да се 
реагира с конструктивен външен контрол, осигуряващ достатъчно инструкции и 
подкрепа за студентите, които се нуждаят от нея. 

Чрез изграждането на учебни среди, които насърчават формирането на 
активно познание, продуктивни стратегии за учене и лично формулиране на 
целите, е възможно да се променят системите от убеждения. При това не бива 
да се забравя, че всяка радикална промяна в образователната среда, наред с 
очакваните решения на определени проблеми, би могла да създаде нови 
проблеми, и затова следва да се наблюдава, изследва и контролира. 
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HOW STUDENTS STUDY? AN ANALYSIS OF LEARNING 
STRATEGIES IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY COURSES 

Senia Terzieva, Jordanka Angelova, Ivana Radonova 

Abstract: This study examines four types of learning strategies, used by the students in the 
field of engineering and technology. The most commonly used strategies in the engineering 
courses were obtained using a questionnaire. After a statistical breakdown of the answers, 
groups of “similar” activities were formed, allowing characterising the particular models of 
learning strategies with the means of cluster and correlation analysis. 

Keywords: self-regulated strategies, cognitive and metacognitive strategies, clusterizing of 
learning activities  
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РАЗПОЗНАВАНЕ НА ИРОНИЯ В ТЕКСТОВЕ ОТ СОЦИАЛНИТЕ 
МРЕЖИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 

Тодор Цонков, Иван Койчев 

Факултет по математика и информатика,  
Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, София 

(todort, koychev}@fmi.uni-sofia.bg 

Резюме: Статията представя нов метод за откриване на ирония от социалните 
мрежи Facebook и Twitter в текстове на български език. Основната идея на 
алгоритъма е да прилага емпирични правила, специфични за българския език, които 
да откриват ирония в текста. Предложени са пет такива правила. Представени са 
и резултати от проведени експерименти с реални данни, които показват, че 
представеният алгоритъм постига относително висока точност на разпознаване 
на иронията. Резулатаите показват и, че висока точност може да се постигне, 
когато имаме специфични познания за приложната област и знаем предварително в 
какви случаи може да се очаква ирония. 

Ключови думи: извличане на мнение от текст, разпознаване на ирония, анализ на 
текст от Интернет и социални мрежи 

1. Увод 

С продължаващото нарастване на социалните мрежи, потребителите 
генерират милиарди коментари всеки ден и необходимостта от анализ на 
данните става все по-наложителна. Извличането на мнение от текст се опитва 
да реши задачата за класифициране на полярността на даден текст в документ 
и да определи дали той има положително, отрицателно или неутрално 
значение. Откриването на иронични изявления представлява голямо 
предизвикателство в областта на извличането на мнение от текст. 
Стандартните алгоритми за анализ на мнения не се справят добре с този 
случай. В тази статия, ние представяме алгоритъм за откриване на ирония, 
която постига добри резултати при текстове на български език. За да се 
определи дали едно мнение е иронично, трябва да има ясна дефиниция за 
ирония. За целите ние определяме ирония като двойно изказване, в което 
говорещият предполага точно обратното на това, което всъщност се казва или 
изразява настроения в пряка опозиция на това, което всъщност се предполага. 
Няма да правим никаква разлика между ирония, сарказъм и сатира за целите 
на тази статия. Интересен факт за иронията е, че потребителят обикновено 
иска иронията да бъде открита и разделя читателите на неговия текст в две 
части - тези, които разбират иронията и тези, които не го правят. 

mailto:todort
mailto:koychev%7D@fmi.uni-sofia.bg
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Ще използваме социалните мрежи Facebook и Twitter и Java приложение за 
извличане на мненията (чрез HTTP заявки и отговори). Всяко мнение е с 
hashtag "#ДАНСWithMe " и се проверява за всяко от правилата и в случай, че 
има съвпадение, постът се разглежда от авторите на статията и оценява дали 
наистина има ирония. Резултатите могат да се видят в частта „експерименти” 
по-долу. Примерни мнения, извлечени от изследването са: 

 #ДАНСWithMe”.  
2. „Номинирам този клип в категорията: „Жалка трагикомедия” 

– това Оскар, „Златен глобус”, „Златни малинки” и други 
плодови отличия – в кърпа са вързани: #ignorevolen #ДАНСWithMe 

3. Фрустрирам Ви приятели #ДАНСWithMe. 
4. К`во правиш, бе ? 
    Гледам Али Макбийл. 
    А, че що я гледаш? 
    Уча се от нея. Днес ме назначиха за зам.-министър на 

правосъдието. #ДАНСwithMe 20 
5. С риска да ми се разсърдят няколко човека, бих казал, че 

е чудесен ден за барбекю :D Peace and  #ДАНСwithme;) 
6. Държавата - губещ хотелиер из "любимите вестници" 

 #ДАНСwithme 

Източник: OFFNews 

2. Предишна работа в областта 

Въпреки, че са изпробвани различни подходи за формулиране на ирония 
като изчислителна единица, има малко резултати на автоматичното откриване 
на ирония в текст. Подобен подход като представения в тази статия е 
направен от Paula Karvahlo etc [4], които откриват ирония чрез седем модели, 
специфични за португалски. Aline A. Vanin etc [3] също така представят подход, 
в който се използват петнадесет модела и се класифицират в седем категории, 
както следва: (С1) списъци, (С2) точните изрази, (C3) част на речта, (C4) част 
от реч + точна изразяване, (C5) част на речта + списъци, (C6) част на речта + 
назовани лица, (C7) демонстративни местоимения + назовани лица, (С8) 
символи и тест срещу 2780 туитове (55663 думи) в бразилски португалски. 
Резултатите, които получили, показват 92,45 % успеваемост срещу списък от 
емоции и 71,77% успеваемост срещу препинателни знаци ( ? , ! , . , И т.н.) [4]. 

Друг подобен подход е бил разследван от Andrea Gianti et al в статията им 
[5], въпреки че те добавят ново измерение от настроения, което отговаря 
специално за иронията. При този подход задачата се извежда до задача за 
класификация и се прилагат алгоритми от машинното самообучение. Темата 
на техния анализ е политиката, която е подобна на текущата тема, която се е 
продължаващия протест в България срещу сегашното правителство. 

https://www.facebook.com/hashtag/дансwithme
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3. Описание на алгоритъма 

Използваме пет различни правила, създадени от авторите на статията и се 
проверява дали всяко мнение ги спазва. В случай, че спазва дадено правило 
проверяваме дали мнението наистина е иронично. По-долу може да се намери 
по-подробно обяснение на правилата. В конкретната темата има повече 
иронични мнения, отколкото обикновено, заради преобладаването на 
становищата (срещу правителството). 

 

Таблица 5.Правила за разпознаване на ирония 

Описание на правилото Регулярен израз 

1. Съдържа един от символите: 
 !,? or … 

! или ? или … 

2. Съдържа емотикона: 

 :), ;) ;(

 or ;) or  or ;(  

3.Съдържа позитивна и негативна 
дума (и # ДАНСwithme) hashtag 

Намира се в списък от думи с 
позитивно и негативно значение в 
Българския 

4. Съдържа кавички [“”] 

5. Съдържа две последователни 
позитивни думи 

Позитивна И позитивна 

 

Алгоритъмът за откиване на ирония: 

За всеки пост от социалните мрежи, направете следното:  

За всяко правило описано като регулярен израз от схемата по-горе:  

1. Проверете дали поста съответства на правилото.  

2. Ако поста съответства на правилото увеличи брояча на сегашното 
правило  

3. Добави мнението към списъка от мнения на сегашното правило  

     За всеки списък от мнения  

  за всеки списък на становища направите:  

   ако правилото може да бъде класифицирано като иронично увеличете 
настоящият брояч на точни правила.  

   За всяко правило се изчисли точността като:  

иронични правила, класифицирани като съвпадение това правило разделени 
всички правила, класифицирани като съвпадение това правило. 
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4. Експерименти 

Тествано е върху 2000 поста от Twitter и Facebook, съдържащи hashtag # 
ДАНСwithme. 80% от постовете са от Twitter и 20% от Facebook. Всички 
постове  са на български език. Ако едно мнение съвпада с повече от едно 
правило, то ще бъде преброено във всички от правилата, които съвпадат.  

Филтрираме всички изречения, които не са в български и които не са 
написани на кирилица.  Примери за мнения, които съдържат ирония са: 

"Да подкрепим родното производство на ОРЕХОТРОШАЧКИ" 
#ДАНСwithme 38 http://t.co/L74aeVVzxn 

Това становище съдържа "", но истинската причина за ирония, е в думата 
"ОРЕХОТРОШАЧКИ", която се използва като препратка към фамилното име  
на премиера. 

 

Таблица 6. Успешно класифицирани 

Правило:  точност 

1 71% 

2 68% 

3 83% 

4 77% 

5 79% 

 
Някои иронични мнения, които не можахме да засечем са:  
1. МВР ме брои за 0,1 човек #дансwithme 

http://t.co/dDbHk6Wmkx 
2. @Ivan_Petrov:RT @MGeorgieva_Elle: И сме терористи, и ни 

плащат. #ДАНСwithMe http://t.co/CX11V7mNkI 
3. @vzlatanov:Благодаря на обединената независима 

журналистика, че ясно разобличи наетия протест на 
#ДАНСwithMe . 

Тези примери показват защо задачата за определяне на иронията е 
толкова трудно - без да се знаят много специфични детайли понякога е 
практически невъзможно да се определи това, което всъщност има 
предвид потребителят. 

5. Заключение 

Алгоритъмът, описан в статията, предлага начин за определяне ирония в 
българския текст. За да бъде успешен трябва да се знае предварително 
темата на становищата. Но всички правила описани по-горе показват повече 

http://t.co/dDbHk6Wmkx
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точност 68% във всички опити, при които може да се счита за успешен 
резултат. Най-успешното правило е: [положителна дума] + #ДАНСwithme) 
hashtag.  

Това се очаква, защото обикновено становищата имат негативна 
тенденция срещу правителството (тъй като те изразяват мнението на 
протестиращите). 

С цел да се проверят резултатите са верни трябва да се филтрират 
мненията, написани на английски език и да са само  на български език. 
Бъдещата работа може да включва подобряване на правилата, за да се 
включат повече случаи в българския език, които съдържат иронични 
изявления. Някои примери на правила, които могат да бъдат тествани са: да е 
писано само главни букви. Също така могат да се добавят повече социални 
мрежи и повече съдии за определяне на полярността на становището. 
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CHALLENGES OF TEACHING WRITTEN COMMUNICATION  
IN THE CLOUD 

Denitza Charkova, Ivan Shotlekov  

FMI, Plovdiv University “Paisii Hilendarski” 
dcharkova@gmail.com, ivan@shotlekov.net 

Abstract: In this article, the authors of the textbook "English for ICT: Lifelong Writing in the 
Cloud" provide insights about some of the challenges they and their first-year students in ICT-
related Bachelor programs encountered in the context of collaborative learning in the Cloud. 
By sharing some highlights of their experience, they wish to improve the quality of their 
teaching in higher education in order not only to create willingness for learning, but also to 
prepare their students for real life. Written communication skills are among the set most 
employers of ICT staff expect. 

Key words: Cloud, written communication, collaborative learning, action learning, reflection 

1. Introduction 

Modern educational settings have rapidly evolved during the past decade 
allowing for innovative and interesting teaching methods to be exercised both inside 
and outside the classroom. This dynamic environment, created by the pervasiveness 
of technology in all facets of life, triggers the necessity of action learning in 
contemporary education [1]. It will soon become unthinkable for instructors to 
continue using only the traditional paper-based methods without integrating 
technology or multimedia in their teaching, simply because students will need a 
different type of learning experience to hold their attention. Still, there are many 
challenges to be faced when educating students in the Cloud. Since almost every 
student is already technologically equipped and competent, the introduction of 
technology has limited the willingness of students to study by the traditional methods 
and still retain high motivation for learning. In order for instructors today to develop 
key competences in their students in any subject matter and in the same time keep 
their interest high, integration of technology becomes essential for all types of 
modern learning practices. Written communication was chosen in view of students’ 
current and future academic and professional needs confirmed by a number of 
studies, e.g. by Microsoft, Target Jobs, the BBC, Prospects, NACE and AGR [2]. 

2. Learning in the Cloud 

Enhancing instructional methods through shared practices and collaborative 
learning in the Cloud has become a preferred method for many teachers, since it 
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provides a wide range of information and in the same time develops necessary 
computer skills within young professionals who are yet to establish themselves on 
the labour market. It allows for students to build constructive competences [3], since 
they base their class work on both prior knowledge and newly adopted skills. This, in 
combination with the vast data flow that the Internet offers to all its users, becomes 
the most useful educational tool available. Even though learning in the Cloud seems 
extremely pleasurable, it can sometimes have its challenges.  

Many of the difficulties of teaching in the Cloud are connected to technological 
impediments such as the number of computers shared by students in the classroom, 
as well as Internet distractions, which may lead students to engage in other 
amusements instead of participating in the lesson. In this respect, the role of the 
instructor becomes more complex as there is a responsibility for monitoring 
computer activity appears. In addition, the need for students to apply multitasking in 
their classwork and projects is another drawback for many, since these qualities are 
not innate to all students and need yet to be developed. When working in the Cloud, 
it is also essential for instructors to be technologically equipped and skilled, since 
creativity becomes just one integral part of the teaching process but is no longer 
central. Even though the majority of ICT students should be aware of computer and 
Cloud basics, it is the instructor who should guide and support students on their 
learning journey, as an educational facilitator. Furthermore, the plagiarism issue 
remains, since many students still practice the bad habit of copy-pasting. These are 
just some of the challenges met, but considering the various classroom 
environments, instructors must be ready to face others. 

In order to tackle these drawbacks, the authors of the textbook "English for ICT: 
Lifelong Writing in the Cloud", D. Charkova & I. Shotlekov [4], have created within 
their English language courses a balanced combination between traditional paper 
based and Cloud based didactic materials to better build constructive learning 
among students of English enrolled in ICT related programmes at FMI, Plovdiv 
University “Paisii Hilendarski”. This is the first of the series of course books 
published by the authors intended to boost students' motivation to learn and develop 
their language skills while performing shared learning practices in the Cloud. This 
first course book focuses on a skill expected by most employers: written 
communication.   

3. English for ICT: Lifelong writing in the Cloud 

During the Fall trimester of academic year 2013/2014, the authors' work was 
based on exactly this combination - regularly drawing students' attention from one 
educational source to the other and thus minimizing the possible distractions that 
students might find on the Internet. The transitions between individual, pair and 
group work from one exercise to the next, motivated the vast majority of students to 
interact and communicate with one another. Classroom experience finds that most 
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students enjoy collaborative vs. individual work in the Cloud and together manage to 
meet their deadlines. These skills, combined with multitasking competences, further 
develop since during the first trimester students prepare for teamwork, which is 
expected from them during the following winter trimester when learning and teaching 
is based on [5]. Because of the diverse lesson structure and varied work patterns, 
students would be keen on sharing experience and contributing to in-class 
discussions. The shift between the paper book, the Cloud (Google Drive) and the 
specially designed learning website which supplements the book 
(http://books.shotlekov.net), created a persistent motivation within most students to 
be active and not get distracted while having access to technology and social media 
during class sessions.  

In the course of the Fall trimester of academic year 2013/2014, students were 
required to learn some of the basic structures of familiar written formats in English 
such as building a paragraph, essay, summary, technical report, writing for the web, 
creating presentations, designing CVs and cover letters. In this respect, they were 
offered the opportunity to enrich their knowledge in areas which they will need in the 
future. Each chapter of the book covers one topic and is designed to guide students 
to understand the suggested material through numerous discussions, varied work 
patterns and collaborative work in the Cloud. Lessons begin with thoughts and 
reflections on prior knowledge connected to the subject matter. Students are 
encouraged to stimulate discussions and share experience. In the theory part of 
each chapter, students were required to educate themselves on a specific part of a 
text and then teach it to their peers in pairs or groups allowing for a deeper 
understanding of class content. This was based on the Learners Teach Learners in 
the Cloud (LTLIC) approach, a component of Ivan Shotlekov’s method Web-based 
Interdisciplinary Project-Oriented Teaching of Information Technology (WIPOTIT) [6, 
pp. 37-39). Wide-ranging exercises are provided for students to do inside and 
outside of class, as also an additional section in each chapter (FastLane) considers 
bright learners who tackle the tasks faster and need to be engaged in class activities 
while others are still working on pervious tasks. Chapters include at least one video 
(in the form of a listening exercise), which is connected to the class content. The 
chapters contain shorter and longer in-class tasks and include a CollectingPoint, K 
section, which considers tasks to be done at home and shared with the teacher in 
the Cloud. Students summarize what they have learned in the end of each class and 
have to perform self and peer evaluation after completing the in class activities as 
well as homework assignments. After the first during class evaluation process, all 
students have access to the grade they have given themselves as well as a grade 
from a peer and the instructor. This data is collected and publishes in the 
educational website during the break so that students can receive feedback during 
class. The process is anonymous (only including student ID numbers) and is done 
on a random basis so that learners do not know who they are grading and who they 
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have been graded by. This makes the evaluation process much more accurate and 
effective. Self and peer evaluation is done also after completion of the homework 
activity (in section K) which has a deadline for all students in a group, ensuring that 
all students have sent their work and can now grade each other. 

Managing this type of class instruction incorporates a lot of ‘behind the scenes’ 
work that is mainly performed by the instructor. In this connection the necessity of 
skilled instructors is essential. It is often time consuming and stressful for teachers if 
they have two groups in one day or more than four groups in a week because of the 
complexity and work surrounding a paper and Cloud based educational model. 
Much more energy, motivation and computer skills are necessary when educating 
students in the Cloud. For this module to work dynamically and engage the learners 
in the instruction process teachers must be familiar with many technological 
impediments, which this article examines. 

4. Technical challenges 

As IT expert and course book author Kosta Garov observes, “Today we can 
conclude that Informatics and Information Technology are established school 
subjects in the Bulgarian school curriculum and they enjoy great interest by 
secondary school students [7, p. 14].” This presupposes that first-year university 
students should not find it challenging to delve into E-learning, but is it so in real life? 
Can they send emails with meaningful Subject lines, Email From lines, to name a 
few? What percent of our students follow the good practices in file naming 
conventions? 

Even though Cloud computing is generally user-friendly and positively accepted 
by learners there are some key issues and niceties that deserve consideration. The 
most important information that instructors using the Cloud for educational purposes 
have to account for is that new Google Drive users may have to wait 24 hours before 
they can begin to use the Cloud services.  Once students have become acquainted 
with the Cloud availabilities, they have to name their CloudPortfolios (shared with the 
instructor) with their Academic ID, so as for the teacher to work easily with the self 
and peer evaluation raw data. In some cases when students get distracted in class, 
instead of uploading a document through the Submission Form, they send a link to 
their CloudPortfolio and sometimes these links are not accurate or there are other 
file problems, which complicate the teacher’s work in multitasking mode.  

When teaching students in the Cloud, it is very important that learners have 
access to Internet equipped computers. In many real life situations however, 
computers are not always as many as all students in the group. This issue has been 
easily been accounted for by the authors of the two-book series by using a design 
that alternates between course book and Cloud modes. Also, the course book is a 
three-in-one environment: paper book, Cloud and dedicated website to support and 
vary the learning process, students may take turns using the computers as they 
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work on different exercises. Also, students are invited and encouraged to bring their 
own devices, e.g. laptops, tablets and smartphones to class (BYOD) and they find it 
more comfortable to work on a familiar device accessing the Internet by WiFi, 3G, 
etc. The paper component solves the issue with insufficient number of workplaces, 
as well as with electricity and connection outages, etc. 

5. More is not always better  

Self-evaluation and Peer Evaluation are key parts in the reflection process. 
Many students, though, make redundant entries when they perform self and peer 
evaluation and enter information more than once. Some of them seem to believe the 
Thank you receipt is not enough and go back to the Submit screen a couple of times 
to submit their work again and again “just in case”. 

 

Fig. 1. Redundancy of student input 

In addition, in the biodata part of the Evaluation Form, some students mistakenly 
select ‘Peer’ instead of ‘Author’ for their role in the evaluation process and slow 
down the teacher who has to verify the raw data. This must be taken into account by 
the instructor so that each student has only one entry and statistical information is 
accurate and easily understood by students. When at the end of the course students 
are not sure if they have shared their CloudPortfolio correctly, they send it directly to 
the teacher’s email, which again complicates the checking.  

An additional problem arises when a student comes late for their first English 
session and is not familiar with general computer use. Then s/he may find it a bit 
challenging to get to grips with the learning infrastructure, e.g. Google Drive, 
CloudPortfolio, Click Submit and wait for the ‘Thank you’ screen instead of closing 
the browser window right away and losing all the information entered.  
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6. World Wide Web Distractions 

One of the main challenges of Cloud-based instruction is managing to have all 
students be efficient multitaskers, e.g. do the same thing at the same time, while 
‘hanging out’ in the Cloud [1]. Because of all the Internet availabilities that can 
distract students, the teacher’s role becomes much more complex than being the 
main input provider. In this type of education, the learner becomes the central figure 
and the instructor acts like a guide and facilitator of the learning process. This poses 
a great challenge to many teachers, especially those who have worked only by 
traditional methods as they might feel they are losing control of the classroom. The 
best way to deal with such a case, in view of the authors’ experience is to have the 
teacher observe students’ work with the computers. A monitoring is necessary, since 
students’ familiarity with social media creates their necessity to ‘log in.’ Having 
understood and accepted this as modern educators, teachers must be more mobile 
in terms of covering classroom space during individual, pair and group activities, so 
as to see whether all students are following and are on the right track.  

It is the task of a contemporary teacher to encourage and guide all students in 
and outside of class within their multitasking experience. There are students who are 
convinced they can hardly learn much from the teacher because everything is in the 
Net. “… the teacher vs the Internet. This is the big challenge – the educator has to 
prove every time (class) s/he is “bigger” than the Internet because this is the sole 
reason not to be replaced but to be preferred. The trainer must create such a 
learning environment where the Internet cannot provide ready answers but is rather 
a tool in finding solutions to real life problems” [6, pp. 91-92]. 

7. Technologically challenged instructors 

Another prerequisite when using this mode of education concerns the 
instructors’ technological competences. It is essential for teachers to be able to 
teach students how to use and benefit from all that scaffolding via  Cloud computing 
has to offer [8]. Even though the dynamic technological sphere allows for students to 
be sometimes more familiar with technological options than instructors, teachers 
should not be intimidated, but rather open-minded. Because of the perpetual 
development of technology it is impossible for students to receive all their 
information only from schools, universities and teachers. Today there is a lot of 
learning happening outside of the classroom, which many students are taking full 
advantage of. [9] Since instructors can in no way limit or filter the information flow 
that their students receive from all the smart devices they possess, the chances that 
students will sometimes know more increase. Understanding and accepting this 
phenomenon, will help teachers construct their lesson in a more interactive way and 
educate their students in line with the aspirations of modern society. Meeting 
students’ needs is what instructors must strive to achieve. The stale stream of 
knowledge (class content) designated by teacher to be transferred to students is 
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something that is only holding education and individual knowledge development 
back. That is why we can say that it is also the role of teachers, which has shifted, 
as it is more of a guiding process rather than simply teaching class content.  

8. The Copy-Paste learners  

A great challenge which teachers today encounter when checking projects, 
reading papers and listening to presentations is the bad habit of copy pasting. It has 
entered the educational system to such an extent all the way from primary school to 
university, that students do not even think of paraphrasing, citing or summarizing, 
but assume that it is not wrong to duplicate others’ ideas and present them as their 
own. The main problem stems from the secondary education in Bulgaria as most 
students are not efficiently taught that ideas and other types of intellectual property 
should be attributed to the author. 

 

Fig. 2. Plagiarism as the modern plague 

Many of the students who worked with “English for ICT: Lifelong Writing in the 
Cloud” had encountered such problems in their past studies. However, the second 
chapter is devoted to “Paraphrasing and Citing” and takes an in-depth look at the 
subject matter, teaching students how they should give credit to the original authors 
when using their intellectual property. Equipped with skills and knowledge about 
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summarizing (Unit 6 in the course book), our students were prepared to meet their 
raised awareness. 

9. Time management and deadlines 

Another missed opportunity for students concerns time management and 
deadlines. They by and large seem not to have developed these skills in primary and 
secondary school and do not use Cloud applications to that end. This is a key 
challenge because most of them have developed some bad habits in secondary 
school. They know there will be no consequences and expect rain-checks and 
endless second chances. Moreover, a deduction of points, ultimately leading to a 
lower grade, is something they feel strongly about and demand for re-sits until they 
get a satisfactory grade. Such bad practices must be addressed as early as in 
primary school, because the later, the more difficult it becomes to eradicate them. 
Else, it would be alarmingly common to acknowledge that “More than half of 
employers said all or almost all graduate recruits started work without vital attributes, 
such as team work, communication, punctuality and the ability to cope under 
pressure.” [10] This finding about UK universities is even more true of their Bulgarian 
counterparts. Addressing such issues at school level involves attitudes such as 
“Checking and assessment of students' knowledge concerns the students 
themselves, as well as their parents, relatives and society at large.” [11, p. 248]. The 
Cloud is open 24/7/7 and class skippers have no excuse for not attending classes 
physically in the classroom, which is acknowledged as a welcome flexibility by those 
who are occasionally prevented from physical presence in the formal settings of the 
classroom.  

10. Conclusions 

Educating students in the Cloud is something relatively new to teaching 
practices, however it opens many perspectives and allows students to work 
collaboratively, share experience and accumulate skills which will be tremendously 
important in the technologically advanced times we live in. Despite all the 
contribution to education and learning, Cloud computing poses a great challenge to 
many teachers who not only have to be creative educators, but ICT-skilled 
instructors as well. While empowering students to create data and use it on multiple 
devices, this approach calls for respecting copyright issues and deadlines alike. 
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СОЦИАЛНИ ПРЕПОРЪКИ БАЗИРАНИ НА СЪДЪРЖАНИЕ И 
ДОВЕРИЕ 
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{milen.chechev, koychev}@fmi.uni-sofia.bg 

Резюме: Статията предлага анализ на проблема за препоръчване на информация в 
социалните мрежи. Разглеждат се основните типове препоръчващи подходи, като 
се акцентира на препоръките базирани на съдържание и на доверие. Предложен е 
подход за изчисляване на доверието на потребител в неговите приятели. Сравнени 
са 3 различни подхода за препоръчване на информация – базиран на съдържание, 
препоръки въз основа на доверие и хибриден подход. Експериментите са направени 
върху реални данни събрани от социалната мрежа Фейсбук. 

Ключови думи: социално препоръчване, препоръки, препоръки базирани на доверие, 
препоръки базирани на съдържание, социални мрежи, препоръчваща система 

1. Въведение 

Препоръките в социалната мрежа са основен инструмент необходим и 
изискван от потребителите за улесняване на тяхната работа и съкращаване на 
времето отделяно за търсене на новини, текстово и мултимедийно 
съдържание. Най-голямата социална мрежа Фейсбук, предоставя различни 
видове препоръки - препоръчват се новини, различни игри, страници на 
известни личности или компании, реклами и др., като подходите за 
препоръчване са скрити и с много ограничена функционалност за ръчна 
настройка. Липсата на обяснение защо дадени обекти са избрани от системата 
за препоръки и невъзможността за по прецизна ръчна настройка поражда 
недоверие на потребителите в тяхната достоверност. Направени проучвания 
[1] показват, че потребителите имат нужда от по-развита структура за търсене, 
сортиране и филтриране на съдържание с автоматични препоръки и 
възможност за ръчна фина настройка на техният профил.  

Обектите споделяни в социалната мрежа имат две основни характеристики 
определящи разпространението им в мрежата – съдържание и доверие. 
Съдържанието се определя от ключовите думи описващи обекта и е статично 
за обекта, докато доверието е динамично и се определя от хората, които са 
споделили, харесали или коментирали обекта. При публикуване на нов обект в 
социалната мрежа първоначално доверието в него е базирано само на 
доверието в източника, който го е публикувал, но с харесването му и 
споделянето му от други потребители, доверието се променя във зависимост 
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от хората, които се свързват с него. Важно е да се отбележи, че доверието е 
индивидуална величина за всеки потребител и при измерване на доверие към 
даден обект винаги го измерваме като доверие от гледна точка на конкретен 
потребител. 

2. Видове препоръчващи подходи в социалната мрежа 

В социалните мрежи се използват различни препоръчващи подходи и 
комбинации от тях, като изборът на конкретен подход се базира на динамиката 
на обектите, които препоръчват и наличните исторически данни. Основните 
препоръчващи подходи са: 

 Препоръки базирани на сътрудничество (collaborative filtering) – 
Основната идея на алгоритмите от този тип е използване на данни от 
историята на потребителите за намиране на сходност между тях, като 
препоръчвайки обект на потребителя избираме между обектите 
харесани от близките до него потребители. Основното предположение 
в този подход е, че близките в миналото по предпочитания потребители 
са близки по предпочитания и в настоящето.  

 Препоръки базирани на съдържание(content based filtering) – При този 
подход всички обекти се разглеждат, чрез своето съдържание - 
ключови думи, тагове, мета-данни. Въз основа на обектите, свързани с 
потребител, се изгражда потребителски профил и за препоръчване на 
обект за потребител се оценява близостта на съдържанието му до 
потребителския профил. За сравняване на различните обекти и 
потребителския профил обикновено се използва векторно-
пространствен модел, като всички обекти и потребителските профили 
се представят като N мерни вектори [3]. 

 Препоръки базирани на доверие –.при този подход се препоръчва 
информация въз основа на това, доколко потребителят има доверие в 
източниците свързани с нея. Доверието в различните източници на 
информация е динамично и индивидуално за всеки потребител, като в 
рамките на социалната мрежа за определянето му използваме 
информацията за харесваните, споделените и коментирани от 
потребителя обекти в неговата история. 

3. Свързани изследвания 

Препоръките в социалната мрежа използват данни за връзките между 
потребителите. Тези връзки в много изследвания са моделирани като връзки 
на доверието [4, 5, 6]. Изследванията в областта на препоръчващите системи 
базирани на доверие определят два вида доверие между потребителите – 
явно и неявно. Пример за мрежа на доверието, в която имаме явно указано 
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доверие е мрежата за ревюта Epinions. Маса и Авесани [4] изследват 
разпространението на доверието и недоверието в мрежата. Изследването им 
показва, че подходите базирани на доверие имат по-малка зависимост от 
обема на данните и работят дори и когато имаме сравнително малко 
историческа информация за потребителя. 

Социалната мрежа Фейсбук също може да се разглежда като мрежа на 
доверието, при нея обаче за разлика от Epinions нямаме явно задаване на 
доверие. За извличане на доверието на потребител към негов приятел следва 
да се използва показаната активност към публикуваното съдържание от него. В 
[7] авторите използват Facebook, като мрежа на доверието, като комбинират 
доверието със сътрудничество между потребителите. Други препоръчващи 
системи за Facebook са показани в [8, 9, 10] като в [8] авторите прилагат 
хибриден подход и акцентират върху предоставянето на обяснения за 
препоръките и визуализацията им. В [9] авторите описват приложение във 
Фейсбук използващо за препоръчване социално факторизиране на матрици, 
при което се изгражда модел подобен на препоръките със сътрудничество, но 
използващ и социалните елементи на мрежата. В [2] авторите представят 
препоръчваща система, която препоръчва филми на групи от потребители. 

4. Реализация 

За целите на експериментите е реализирано Фейсбук приложение 
разработено да предостави на потребителите алтернативен начин за 
разглеждане на техният поток от новини. То събира данни от Фейсбук за 
потребителя и неговите приятели и предоставя препоръки. 

 

 

Фигура 1. Архитектура на фейсбук приложение за препоръчване на информация 
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За реализацията му са използвани следните модули (фиг. 1): модул за 
комуникация със Фейсбук, модул за работа с база данни, модул за съставяне 
на потребителски профил и препоръки, модул за обратна връзка с 
потребителя, модул за представяне на данните (потребителски интерфейс).  

Приложението използва програмните интерфейси Graph Api и FQL и 
извлича информация за новините публикувани от потребител и неговите 
приятели, новините попадащи в неговият поток от информация и обектите, 
които е харесал. Поради ограничения от социалната платформа, разполагаме 
с последните 1000 харесвания на потребител и около 300 публикувани новини 
на страницата на всеки приятел на потребителя. Експериментите са направени 
върху данните от 5 тестови потребители и техните 1453 приятели. 

4.1. Препоръки базирани на съдържание 

Съдържание наричаме формално описание на обект изградено от текстово 
описание в комбинация с метаданни и тагове. За изграждане на съдържание от 
обектите в социалната мрежа използваме текстовите им свойства: име, 
описание, съобщение и т.н. както и характеристики като тип на съобщение, 
наличност на снимка. Всички обекти се представят като N-мерни вектори, като 
всяка ключова дума от съдържанието е една размерност, а стойността на 
размерността се определя от метриката TFIDF. За изграждане на 
потребителски профил използваме обектите харесани, коментирани или 
споделени от потребителя, като от тях извличаме ключовите думи и мета 
данни. В направените експерименти сме приложили извличане от всяко 
съдържание на 10 ключови думи, спрямо уникалността им в разглежданото 
множество от документи, и агрегирането им в потребителски профил. След 
превръщането на всички обекти и потребителски профили във вектори от 
думи, приликата между потребител и обект изчисляваме чрез формулата за 

косинусова прилика (1). Където е документ-вектор,  е потребител,  е 

размерността на векторното пространство,  и   са съответно стойностите 

на документа и потребителският профил в измерение . 

 (1) 

4.2. Препоръки базиране на доверие 

Доверието в Фейсбук не се задава явно, но може да бъде извлечено от 
данните за активността на потребителите. В някой статии за простота 
доверието се разглежда като симетрична величина с цел да се опрости 
модела [7], в реалността обаче доверието е възможно да бъде асиметрично за 
това в нашата система то има посока и се изчисляването със формула (2). 
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(2) 

В формула (2) α, β, γ и µ са константи,  са 

съответно броят на харесаните, коментираните и споделените обекти от 

потребител i , които са публикувани от потребител j. е броят на 

обектите публикувани от потребител j, - броят на обектите, които са 

едновременно харесани, коментирани или споделени едновременно от 

потребителите i и j, a - броят на обектите харесани, коментирани или 

споделени от потребител i. За направените експерименти са избрани 
стойности на параметрите α=2, β=1, γ=3 и µ=0.5. За изчисляване на степента на 
харесване на обект x от потребител i се използва формула (3) където 

 е доверието на потребителя i в източника публикувал обекта, а 

 е сумата от доверията към потребителите, коментирали или 

харесали публикацията. 

 (3) 

За нормализиране на формулата разделяме на максималното дoверие, 
което потребител e възможно да има към обект. Максималното доверие би се 
получило ако всичките му приятели се асоциират с този обект: 

. 

4.3. Комбинирани препоръки 

Направени са експерименти и с хибриден алгоритъм комбиниращ 
алгоритмите базирани на съдържание и доверие. За комбиниране на 
резултатите се използва следната формула (4):  

 (4) 

Комбинирането на двата подхода би трябвало да обедини източниците на 
доверие със съдържанието от което се интересува потребителя, като 
едновременно да се дават препоръки за обекти на подобни теми на 
разгледаните от нас обекти и за обекти, които са на нови, неразглеждани от 
потребителя до сега тематики, но са асоциирани с източниците му на доверие. 
При експериментите се наблюдава малко по-добра точност на хибридният 
алгоритъм над алгоритъма базиран на доверие при извличане на повече 
препоръки. В рамките на експеримента бяха изследвани различни стойности 

на параметъра  като за крайните резултати е избрана стойността, която дава 
най-голямо увеличение на точността при разглеждане на на-добрите 300 
резултата. 
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5. Оценяване 

За извършване на експерименти за оценяване на точността на 
алгоритмите, наличните данни са разделени на 2 множества – обучаващо и 
тестващо. Разделението е направено след подреждане на данните 
хронологично и намиране на подмножествата от обекти съдържащи първите 
90% от харесаните от потребителя обекти и следващите 10%. По-старото 
множество е използвано за обучение, а по-новото за тестване. 

За оценяване на точността на алгоритмите са използвани метриките 
откриване(recall) и точност(precision). При метриката откриване се измерва 
каква част от релевантните резултати са намерени от системата (формула 5).  

 (5) 

При метриката точност имаме измерване каква част от резултатите 
върнати от системата са релевантни(формула 6). 

 (6) 

Във формулите са обозначени с  - броят на релевантните обекти 

върнати от системата,  - броят на всички релевантни документи,  – 
броят на всички документи върнати от системата. 

6. Резултати 

За всеки от изследваните подходи са направени експерименти за 
определянето на точността и откриването. Фигура 2 показва точността и 
откриването при препоръчване базирано на съдържание. Абцисната ос 
показва броя на препоръчаните примери, а ординатната стойността на 
точността и откриването. При препоръчване на около 100 примера имаме 
стойност от 0.1 едновременно за точността и откриването. Забелязва се, че 
броят откриването достига максимум 0.33 при препоръчани 1000 обекта на 
потребителя. 

 
Фигура 2.Точност и откриване с препоръки базирани на съдържание 
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Следващата фигура показва точността и откриването при използването на 
доверие. При препоръките базирани на доверие се наблюдава по-добри 
стойности едновременно за точността и откриването. При препоръчване на 
около 50 обекта точността е 0.8, а при препоръчване на над 100 обекта 
откриването стига до внушителната стойност от 0.9.  

При изследването на хибридния подход не са наблюдавани големи разлики 
с резултатите от подхода базиран на доверие, поради което за по-добра 
визуализация на фигура 4 представяме разликата между метриките на 
хибридният подход и подхода базиран на доверие. 

 

Фигура 3. Точност и откриване при препоръки базирани на доверие 

В резултатите показани от хибридният подход прави впечатления, че 
точността на хибридният подход се намаля в първите 100 препоръки, но за 
сметка на това след това се наблюдава скок на точността и откриването. Тези 
резултати може да се тълкуват като първо задължително да се показва 
резултатите от източниците в които имаме доверие, а след това да се прибягва 
до комбиниране на доверието и съдържанието. 

 

Фигура 4.Разлика между точността/откриването на хибридният метод и препоръките  
базирани на доверие 
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Заключение и бъдещо развитие 

Направените експерименти показват голямата зависимост между 
харесваните от потребителя обекти и доверието в потребителите асоциирани с 
тях. Препоръките базирани на съдържание не генерират сами по-себе си 
достатъчно добри препоръки за потребителя, но имат потенциал да 
подпомагат системата с комбинирането им в хибридни алгоритми. Хибридният 
алгоритъм генерира по-ниска точност разглеждайки първите препоръки, но с 
увеличаване на бройката на генерираните препоръки се наблюдава по-високо 
откриване на релевантните документи.  

Бъдещото развитие на проекта е свързано с интегриране на препоръки 
базирани на сътрудничество и обработка на данните за обратна връзка 
предоставени от потребителите. 
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SOCIAL RECOMMENDATION BASED ON CONTENT AND TRUST 

Milen Chechev, Ivan Koychev 

Abstract: This paper present analysis on different recommendation approaches for social 
networks. The main accent is on content based filtering and trust aware recommendations as 
new formulas for calculating trust are suggested. The experiments are made on data gathered 
from the social network Facebook via custom made application, as 3 different approaches are 
compared – content-based filtering, trust based recommendation and hybrid approach. 
Results shows that trust calculated from the social activities of the users is good source for 
recommendation as with the hybrid approach the recall is increased. 

Keywords: social recommendation, trust-based recommendation, content-based filtering, 
social networks, recommendation system 
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА АДАПТИВНО ТЕСТВАНЕ 
БАЗИРАНА НА СЪВРЕМЕННАТА IRT ТЕСТОВА ТЕОРИЯ 

Емилиан Янев, Иван Господинов, Стефан Филипов, Атанас 
Атанасов 

Химикотехнологичен и металургичен университет – София 
Катедра „Програмиране и използване на компютърни системи” 

e_janev@abv.bg 

Резюме:  С бързото развитие на компютърните системи в последните години, в 
образованието все повече навлизат методите за компютърно администриране и 
оценяване на тестове. Настоящата статия представя разработена софтуерна 
платформа за адаптивно тестване позволяваща създаване на бази с тестови 
въпроси от всякакви предметни области, задаване на тестови параметри, избор на 
метод за адаптиране, избор на параметри за подобряване на сходимостта, и избор 
на критерии и интервали на сходимост, нужни за определяне на оценката. В 
основата на платформата е залегнала съвременната адаптивна тестова теория 
IRT (Item Response Theory), наложила се като златен стандарт в световен мащаб. 
Същността на адаптивното тестване се състои в оценяване на знанията на 
субекта в реално време като трудността на всеки нов въпрос се определя от 
информация за нивото на знания на изпитвания придобита от отговорите на 
предишните въпроси. 

Ключови думи: адаптивни тестове, adaptive testing, item response theory, IRT, e-
learning 

1. Въведение в IRT 

Съвременната IRT (Item Response Theory) [1,2] е вероятностна теория 
фокусираща се върху отделния тестови въпрос (item). При тази теория 

вероятността p за правилен отговор на един въпрос е функция на нивото на 

способност (ability) на индивида . При така наречения три-параметричен (3PL) 
модел тази вероятност е:  

,
)](exp[1

1
)(

ba

c
cp







       (1) 

където: 

 а е дискриминативността на въпроса, 

 b е неговата трудност, 

 с е вероятността за случайно отгатване на правилния отговор. 
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При така наречените multiple-choice тестови въпроси параметърът с се 

намира директно. Параметрите a и b се получават статистически от даване на 

тестове на целева група, или на базата на експертни знания.  Способността  
се измерва в единици z-score и обикновено се изменя в интервал [-3,+3]. 

Стойност за  =-3 означава много ниска способност на индивида, докато 

стойност за  =3 означава много висока способност. При IRT характеристиката 

на индивида  и характеристиката на въпроса b лежат на една и съща ос и се 

изменят в едни и същи граници. Това прави възможно оценяването на  от 
отговора на всеки отделен тестови въпрос.   

Фигура 1 показва формата на функцията вероятността p за въпрос с 

параметри a=1, b=0 , и c=0.25. В лявата си граница p e равна на c и 

постепенно се увеличава с увеличаване на  за да достигне до стойност 1 в 
дясната си граница.     

0
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0.75

1

-3 -2 -1 0 1 2 3



P

 

Фиг. 1 Вероятност за верен отговор на въпрос 

2. Aдаптивно тестване 

Компютърният адаптивен тест (САТ) е компютърно-базиран тест, който е 
адаптиран към отделните способности на полагащите теста индивиди. САТ 

получава оценка за  на индивида от отговорите му на вече зададените 
въпроси и задава следващия въпрос с трудност, която е максимално близо до 

тази оценка на . Така всеки индивид получава различен набор от въпроси  в 
зависимост от неговите конкретни способности.  

CAT тестовете са широко използвани в световен мащаб. Те се прилагат в 
редица стандартизирани т.нар. high-stake тестове – счетоводни, медицински, 
езикови, и т.н.  

Типичният CAT алгоритъм съдържа следните стъпки: 
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1. От базата данни с въпроси се избира оптимален въпрос, такъв, чиято 

трудност е най-близка до текущата оценка на . 

2. Избраният въпрос се задава на тествания индивид, който съответно 
дава правилен или неправилен отговор. 

3. На базата на отговорите на досега зададените въпроси се актуализира 

оценката на .  

4. Стъпки 1-3 се повтарят докато се достигне определен (един или 
няколко) критерий за прекъсване. 

Съществуват няколко метода за актуализиране на оценката на   в стъпка 
3. Тези начини се базират на намирането на функцията на правдоподобност 
(likelihood). Тъй като вероятностите за правилен (съответно грешен) отговор на 
отделните въпроси в теста се приемат за независими една от друга, то 
функцията на правдоподобност е произведението на вероятностите за отговор 
на всеки отделен въпрос. Методът MLE (Maximum Likelihood Estimation) [5] 

намира оценката за   в максимума на функцията на правдоподобност.   

Съвременната IRT теория се използва както при намирането на новата 
адаптирана стойност на способността на индивида така и при пресмятането на 
критериите за прекъсване на теста. За разлика от класическата тестова 
теория, в която един тест има фиксиран брой въпроси, при адаптивните 
тестове броят и трудността на въпросите за всеки тестван индивид е различен. 

За да получим добра оценка за  е нужно да разполагаме с достатъчно 
голяма база данни от въпроси, разделени в някаква йерархия. Всеки въпрос 

трябва да има зададени параметрите а, b, и c. 

Критериите за прекъсване на теста могат да бъдат достигане на: фиксиран  
брой въпроси и/или дадено време за изпълнение и/или стандартна грешка 

(Standard Error) и/или плато в оценката на .  

В настоящата статия е описана разработена софтуерна платформа за 
адаптивно тестване. Глава 3 описва нейната архитектура. Глава 4 описва 
реализацията на базата данни, съдържаща тестовите въпроси. Глава 5 описва 
реализацията на адптивното тестване. 

3. Архитектура на разработената платформа за адаптивно тестване 

Основната идея на проектираната платформа за адаптивно тестване е да 
обедини в един общ интерфейс функционалностите за създаване, 
изпълняване и оценяване на адаптивни тестове, базирани на съвременната 
IRT тестова теория. Платформата е ориентирана към преподавателя, който 
създава структурата на собствената си дисциплина и попълва база данни от 
въпроси, свързани със съответните теми и дисциплини. Създаването на 
тестовете е динамично – избират се темите, включени в теста и 
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конфигурационните параметри, управляващи адаптивния процес, а 
платформата генерира адаптивния тест. 

Архитектурата на платформата за адаптивно тестване е представена на 
Фигура 2. 

 

Фиг. 2 Обща архитектура на платформата за адаптивно тестване 

4. Реализиране на базата данни въпроси, необходими за 
адаптивно тестване 

За правилната работа на системата е необходимо да бъде създадена 
голяма база данни от въпроси, подредени по определени критерии. При 
проектиране на подобна система е необходимо да се предвиди, че тя ще се 
използва за няколко дисциплини, всяка от които има конспект с различни теми. 
Йерархията на базата данни с въпроси е представена на Фигура 3. 

 

 
Фиг. 3 Йерархична база данни с въпроси 



306 VVIIII  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 

 

Дефинирането на отделните дисциплини и темите от тях се извършва от 
преподавателя преди да се пристъпи към създаване на въпроси. Темите на 
въпросите се използват при създаването на същинските тестове, които по 
принцип покриват определени знания. Това значително улеснява 
преподавателя при използването на системата, като автоматизира същинското 
създаване на тестове. Правилното дефиниране на дисциплините и темите към 
тях, спомага за коректното използване на системата, за отчитане на знанията 
на индивида в процеса на неговото обучение. 

За да работи точно адаптивния алгоритъм за всяка тема от учебната 
йерархия е необходимо да има достатъчен брой тестови въпроси в базата. 
Въпросите, като елементи в адаптивната тестова система, се състоят от 
следните елементи: 

 Дисциплина, към която се отнася въпроса – избира се една от 
предварително създадените дисциплини в системата. 

 Тема, към която се отнася въпроса – избира се една от предварително 
съзададените теми в системата. 

 Текст на въпроса. 

 Графично изображение към въпроса – незадължителен елемент, който 
се добавя, когато трябва да се покаже някаква специфична 
визуализация към въпроса. 

 Списък с възможните отговори.  

 Верен отговор на въпроса.  

В зависимост от типа на въпроса при изпълнение на тест в системата:  

За затворен въпрос (Multiple Choice) се отчита дали е избран верния 
отговор. 

За отворен въпрос се прави анализ на отговора даден от 
потребителя – и се проверява дали съвпада с верния отговор. 

 Параметри на въпроса а, b, и c.  

 Статистическа информация за броя извиквания на въпроса и 
съответните стойности на отговор. Тази информация се използва за 
последващо калибриране на базата данни. 

5. Реализиране на същинското адаптивно тестване 

Създаването на тест, използвайки софтуерната платформа, изисква 
единствено избиране на темите, които се включват в теста, и попълване на 
специфичните конфигурационни данни, чрез които правилно ще се извършва 
адаптивния процес. Конфигурационните данни са: 

 Заглавие на теста 

 Подзаглавие на теста 
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 Брой начални въпроси с фиксирана трудност до достигане на който 
брой теста не е адаптивен – използва се за подобряване на 
сходимостта на адаптивния алгоритъм.  

 Трудност на началните въпроси. 

 Брой дискретни точки по интервала на , които се използват за 
намиране на функцията на правдоподобност. Минималният брой точки 
е 60.  Увеличаването на броя точки води до увеличаване на точността 

на оценяване на .  

 Брой въпроси за осредняване n – използва се за намиране дали 

оценката на  е достигнала плато. Това е един от критериите за 
прекъсване на адаптивния тест при изпълнение.  

 Разлика за прекъсване – използва се за намиране дали оценката на  е 
достигнала плато. Представлява разликата между текущата, последна 

оценка на  и средноаритметичната й стойност от последните n оценки.  

 Стандартна грешка за прекъсване (Standard Еrror) – параметър, който 
се пресмята на всеки отговорен въпрос в адаптивния тест посредством 
изчисляването на така наречената информация на Фишер (Fischer 
information). Стандартната грешка се използва като критерий за 
прекъсване на адаптивния тест. 

 Брой въпроси за прекъсване – при достигане на този брой въпроси 
тестът прекъсва. 

 Време за изпълнение на теста в минути – друг критерий за прекъсване 
на теста. 

Интерфейсът за създаване на адаптивни тестове е показан на фигура 4. 

 
Фиг. 4 Интерфейс за създаване на адаптивни тестове 
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Изпълнението и оценяването на адаптивни тестове става в реално време, 
след отговора на всеки зададен въпрос. Със стартиране на адаптивен тест се 
изчитат възможните въпроси от базата данни по начина описан в предходната 
глава. Въпросите се записват в буферен лист и са готови за извикване. 
Системата изчита и адаптивните параметри, които са записани в базата данни, 
и ги записва в предварително дефинирани променливи. Изчитането на 
въпросите и конфигурацията на теста от базата данни се прави само веднъж, 
за да се олекоти процеса и за да няма забавяне при евентуални проблеми с 
локалната мрежа. Обща Activity-диаграма на изпълнението е представена на 
Фигура 5. 

 

 
Фиг. 5 Activity-диаграма на изпълнение на адаптивен тест 

За намиране на оценката на  се изпозлва методът MLE. След това се в 
базата данни се търси въпроса чиято трудност е най-близка до намерената 
оценка. Ако базата данни съдържа достатъчен брой въпроси то в нея има 
няколко въпроса, които са достатъчно близо до адаптираната стойност на 
оценката. Затова те се попълват в междинен списък, от който системата 
избира и задава един случаен въпрос. 

Пресмятането на текущата оценка на  преминава през няколко етапа: 

 Пресмятане на pi за всеки от зададените въпроси до момента, 

използвайки (1), и последващо пресмятане на функцията на 

правдоподобност L(), която е произведениетo: 
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     където ui е равно на 1 ако отговорът на въпрос i е верен или е равно 

на 0 ако е неверен. N е броят на зададените въпроси.  

 Намиране на максимума на L().  

 Стойността на , при която L() е максимална е новата адаптирана 

оценка на , която се използва за динамичното търсене на следващия 
въпрос. 

Основен проблем, който трябва да се реши при създаването на адаптивен 
тест, е избирането на подходящ критерий за прекъсване на теста. Проверката 
за прекъсване се прави след всеки зададен въпрос. Тестът може да се 

прекрати по четири критерия – достигане на плато в оценката на , достигане 
на определена стойност на стандартната грешка, достигане на максимален 
брой въпроси и достигане на максимално разрешено време за решаване на 
теста. Изпълнението на прекъсването на адаптивния тест и интерфейсът, с 
който се осъществява решаването му, са показани съответно на Фигура 6 и 
Фигура 7. 

 
Фиг. 7 Прекъсване на адаптивен тест 

 
Фиг. 7 Интерфейс за изпълняване на адаптивен тест 
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6. Заключение 

В настоящата публикация беше описана разработена платформа за 
адаптивно тестване, базирана на съвременната IRT теория. Описани бяха 
етапите на проектиране и реализиране на платформата. Платформата е в 
процес на тестване в реална обстановка в упражненията по информатика в 
Химикотехнологичния и металургичен университет – София. Извършено е 
тестване на адаптивния алгоритъм посредством Монте Карло симулация и 
резултатите се подготвят за бъдеща публикация. 
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ОРГАНИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ  ЗА ЗАЩИТА НА 
ИНФОРМАЦИЯТА 

Петър Бойчев, Илин Савов 

Варненски свободен университет „Ч. Храбър“ 
peter_boychev@abv.bg 

Резюме: Дадено е определение на понятието „защита на информацията“. 
Сигурността на организациите и защитата на информацията може да бъде 
осигурена по три начина: чрез абонаментно обслужване от силите на специални 
организации или фирми; чрез създаване на собствена служба за сигурност и  по 
комбиниран вариант. Разгледани са предимствата и недостатъците на всеки един 
от начините.  Формулирани са основните задачи и общите функции на службата за 
сигурност на организацията, очертани са етапите при създаване на собствена 
служба за сигурност и дейностите, които трябва да се извършат във всеки един от 
тях.  

Защитата на информацията в организациите може да се осигури чрез взаимно 
допълващи се подхода: физическа защита на обекта и  технически методи за 
защита на информацията. Накратко са разгледани двата подхода и тяхното 
съдържание. Физическата защита на обектите се осигурява от от сътрудници на 
охраната (собствена или охранителна фирма,), чрез алармени системи, каси и 
сейфове за съхранение на документи и други информационни носители. 
Техническите методи за защита на информацията целят да блокират възможните 
канали за изтичане на информация чрез използването на специални разузнавателни 
средства и оперативните способи за тяхното приложение.  

Ключови думи: защита на информацията, служба за сигурност, физическа защита, 
техническа защита. 

1. Въведение 

Защитата на информацията е комплекс от мероприятия, провеждани от 
собствениците на информация, по осигуряване на техните права на владеене 
и разпореждане с информацията, създаване на условия, ограничаващи 
нейното разпространение и изключващи достъпа до засекретена информация 
и нейните носители. 

Следователно, под защита на информацията трябва да се  разбира както 
безопасността на самата информация, така и на средствата и местата, в които 
тя се натрупва и съхранява. 

По такъв начин, защитата на информация е дейност на собствениците на 
информация или на упълномощени от тях лица по: 
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• обезпечаване на техните права на владеене, разпореждане и управление 
на защитаваната информация; 

• предотвратяването на изтичането и загуба на информация; 

• съхраняване на пълнотата, достоверността и целостта на защитаваната 
информация, нейните масиви и програми за обработка; 

• съхраняване на конфиденциалността или секретността на защитаваната 
информация в съответствие с правилата, установени от законодателни или 
други нормативни актове. 

2. Основен текст 

Сложността на задачата по защита на информацията изисква създаването 
на специални органи, осъществяващи реализацията на всички защитни 
мероприятия и на първо място, в организационен план. Структурата, 
числеността и състава на службата за сигурност на организацията се определя 
от реалните потребности.  

Впрочем, сигурността на организациите и защитата на информация може 
да бъдат реализирани по следните три начина1:  

• чрез абонаментно обслужване от силите на специални организации (или 
фирми); 

• чрез създаване на собствена служба за сигурност; 

• комбиниран вариант. 

Ще разгледаме накратко тези три варианта:  

В първия случай специализираната организация, разполагаща с голям 
опит, може на много високо професионално ниво да проведе целия комплекс 
от дейности, свързани с изграждането на системата за защита и нейното 
подържане на необходимото високо ниво. Обаче този способ има два 
съществени недостатъка: 

 услугите от този род са много скъпи (при това не само у нас, но и по 
целия свят); 

 специалистите не могат постоянно да се намират на обекта, поради  
което при периодичните (по принцип кратки) посещения е напълно възможно 
да се пропусне факта  на несанкционирано “проникване”. 

Във втория случай в ортанизацията се създава собствена служба по 
сигурност, възглавявана от ръководител, на който са подчинени службата за 
охрана, администратор (при необходимост може да бъде повече от един 
човек) и консултант по сигурността, а в някои случаи, ако разбира се 
съществува, и служба за пожарна безопасност. 

                                                                 
1 Бойчев П. Теххническо разузнаване – оперативни способи и противодействие Албатрос С. 2007 
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Обаче, не е по силите на всяка фирма да понесе разходите по осигуряване 
на ефективна система за сигурност, за това преди всичко е необходимо да се 
направи икономическа обосновка за нейното създаване. В развитите страни на 
Запад за издръжка на службите за сигурност се отделят до 20 процента от 
чистата печалба за годината1. По такъв начин, ако фирмата „заработва“ пет 
милиона за година, то един милион – по техните стандарти – може да бъде 
изразходван за службата за сигурност. 

Как е целесъобразно да се разпределят разходите? Практиката от 
дейността на някои фирми  в тази област показва, че за поддържане на 
физическата охрана се изразходват до 50 процента, за техническото 
оборудване се изразходват до 30 процента, за други нужди на службата за 
сигурност до 20 процента от всички разходвани средства. Не е секрет, че 
ръководителите на много големите производствени и търговски организации 
поддържат охрана с численост до няколко стотин човека. Оценявайки 
разходите за обслужване на охранителите, заплащането на ръководителите на 
службата за сигурност, придобиването и монтаж на технически средства за 
защита (охранителна и противопожарна сигнализация, блокиращи брави, 
генератори на шум, криптографска апаратура и т.н.), икономистите могат лесно 
да изчислят колко ще струва издръжката на службата за сигурност и да 
направят съответните изводи за целесъобразвостта от нейното създаване. 

Основните задачи на службата за сигурност на организацията се явяват: 

• осигуряване сигурност на дейността, защита на информацията и 
сведенията, представляващи държавна или служебна тайна; 

• организация на работата по нормативно-правната, организационната и 
техническата (физическа, апаратна, програмна) защита на държавната и 
служебна тайна; 

• организация на специално деловодство, изключващо несанк-ционирано 
получаване на сведения, представляващи държавна и служебна тайна; 

• предотвратяване на необоснован и открит достъп до сведения и 
дейности, представляващи държавна и служебна тайна; 

• откриване и локализация на всички възможни канали за изтичане на 
конфиденциална информация в процеса на ежедневната дейност и при 
екстремални ситуации ( аварии, пожари и т.н.); 

• осигуряване на режим на безопасност при провеждане на такива видове 
дейности, като различни срещи, преговори, съвещания, заседания и други, 
свързани с делово сътрудничество в  национален или международен план; 

• осигуряване охрана на сградите, помещенията, оборудването, 
продукцията и техническите  средства, осигуряващи дейността на 

                                                                 
1 http://kiev-security.org.ua Организационные меры защиты информации 
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организацията, осигуряване личната безопасност на ръководителите, 
водещите сътрудници и специалисти. 

За решение на посочените задачи службата за сигурност трябва да 
изпълнява следните общи функции: 

• да организира и осигурява контрола на достъп в сградата и помещенията 
с ограничителен режим, да се установи реда за носене на службата от 
охраната, да се контролира изпълнението на всички изисквания на режима от 
служителите, партньорите и посетителите; 

• да се ръководи работата по нормативно-правното и организационно 
регулиране защитата на тайните; 

• да се разработят и осъществят, съвместно с други звена, мероприятия по 
осигуряване работата с документите, съдържащи държавна или служебна 
тайна; 

• да се изучат всички страни на производствената, търговската, финансова 
и други дейности на организацията за откриване и затваряне на възможните 
канали за изтичане на информация; 

• да се организира и провежда служебно разследване по фактите на 
разгласяване на сведения, загуба на документи и други нарушения на режима 
за сигурност; 

• да се осигури строго изпълнение на изискванията на нормативните 
документи по защита на държавната и служебна тайна; 

• да се организира и редовно да се провежда обучение на сътрудниците и 
на службата за сигурност по всички направления на защитата; 

• да се води отчет на всички сейфове, каси и металически шкафове, 
специални хранилища и други помещения, в които е разрешено постоянно или 
временно съхранение на секретни документи; 

• при необходимост, да се подържа контакт с правоохранителните и 
правозащитни органи и службите по сигурност на други организации (най-често 
съседни) в интерес на изучаването на оперативната обстановка в района. 

Очевидно е, че всички тези задачи и функции не могат да се изпълнят 
едновременно, поради което при създаване на подобна служба за сигурност 
процеса по организация на защитата на информацията се провежда в 
следната обща последователност1: 

Първият етап (изучаване на обекта за защита) е изключително важен и 
цели установяване на всички заплахи или вреди в резултат на 
нерегламентиран достъп, опит за нерегламентиран достъп, терористична 
дейност или саботаж, както и влиянието и последиците при тяхното 
проявяване. 

                                                                 
1 Бойчев П. Теххническо разузнаване – оперативни способи и противодействие Албатрос С. 2007 
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Обемът на работата, която трябва да се извърши се определя от следните 
фактори: 

 нивото (степента) на класификация на притежаваната и обработвана 
информация – според ЗЗКИ: за служебно ползване, поверително, секретно и 
строго секретно; 

 обема на класифицираната информация и вида на нейните носители; 

 броя на служителите, които имат достъп до класифицираната 
информация и нивата на издадените разрешения, при спазване на принципа 
“необходимост да се знае”; 

 начина на съхраняване на информацията.  

В процеса на анализа трябва да се събере информация за: 

 всички сгради, помещения и съоръжения, в които се създава, обработва, 
съхранява и предоставя класифицирана информация, т.е. да се определи 
обекта, подложен на риск; 

 степента на заплаха и уязвимост на обекта от нерегламентиран достъп 
до класифицираната информация: определя се кого може да заинтересова 
защитаваната информация; оценяват се методите, които могат да бъдат 
използвани от противника (конкурента) за получаване на тази информация; 
оценяват се вероятните канали за изтичане на информация; 

 наличието и ефективността на съществуващи мерки за физическа и 
техническа защита. 

Вторият етап се състои в изготвяне на план (концепция) за осигуряване на 
сигурността на обекта. Планът трябва да отчита особеностите на обекта и да 
включва: 

• целта на системата за защита; 
• конкретно посочване на всички параметри на обектите, които изискват 

защита; 
• определяне на зоните за сигурност; 
• определяне на конкретните мерки за сигурност; 
• органите, отговорни за планирането и прилагането на мерките по горната 

точка; 
• начините и отговорниците за извършване на периодични проверки; 
• ръководството и контрола по изпълнение на плана. 

Планът за сигурност трябва да отговаря на принципа “защита по 
дълбочина”, който представлява начин за разполагане на силите и средствата 
за защита в зоните за сигурност. За тази цел трябва да се определят: 

 охраняваната територия и възможността за нерегламентиран достъп до 
нея; 

 начините за регистриране на нерегламентиран достъп или опит за такъв 
достъп и сигнализиране на силите за реагиране на организацията; 
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 начините за забавяне и ограничаване на нарушителя до задържането му 
от компетентните власти (не трябва да се забравя, че времето за реакция 
следва да бъде по-малко от времето, необходимо на нарушителя за 
преодоляване на мерките за сигурност). 

На третия етап представените предложения в плана с всички необходими 
мерки по сигурност и разчета на тяхната стойност и ефективност се 
разглеждат от ръководителите на организацията. 

На четвъртия етап се извършва реализация на утвърдения план за 
сигурност с отчитане на установените приоритети. 

С това, обаче, работата по създаване системата за сигурност не завършва. 
Обстановката в и около обекта непрекъснато се променя – едни опасности 
намаляват, други се увеличават; някои рискове изчезват, но се появяват нови. 

Следователно, усъвършенстването на системата за сигурност, както и 
анализа на риска е един непрекъснат аналитично-информационен процес по 
събиране на данни и техния анализ от гледна точка на защита на 
информацията. 

Предимствата при създаване на собствена служба по безопасност са 
очевидни: отлично познаване на обекта, сътрудниците, възможните заплахи, 
т.е. владее се обстановката; собствената служба постоянно се намира на 
обекта и е винаги готова да реагира при евентуална опасност. 

Главният проблем се състои в това, че за създаване на собствена служба 
за сигурност и за нейното подържането на необходимото ниво (подбор и 
обучение на кадрите, закупуване на техника и т.н) е необходимо много време и 
трябва да се изразходват значителни средства. Достатъчно е да се отбележи, 
че само за придобиване на минимума от технически средства за контрол на 
защитеността с отчитане на цялото многообразие от средства за промишлен 
шпионаж, е необходимо да се отделят не по-малко от 20 000 долара. Обаче 
само апаратурата не е достатъчна. Необходимо е познаване на различните 
методики за оценка на опасността от  изтичане на информацията по 
различните канали и технологиите за откриване на монтирани негласно 
специални технически средства за разузнаване, т.е. умения, които не могат да 
се придобият много бързо. 

По такъв начин най-ефективен може да се окаже третия, комбиниран 
способ, като се осигури съвместна работа на собствената служба за сигурност 
с висококвалифицирани външни специалисти-консултанти по защитата на 
информацията. В този случай с общи усилия се разработва план по защита на 
информацията.   

Мерките за осигуряване защитата на информацията във всяка организация 
се различават по своите мащаби и форми. Те зависят от нейните 
производствени, финансови и други възможности, от количеството охранявани 
секрети и от тяхното значение за организацията, обществото и държавата. 
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Изборът на мерките и системата за сигурност на информацията, както бе 
вече изтъкнато, се осъществява по принципа на икономическата 
целесъобразност, защото както нейното прекалено “скриване”, така и 
безотговорното отношение към съхранението й могат предизвикат загуба на 
част от предвижданата (и възможна) печалба или дори да доведат до 
непоправими щети, включително фалит на фирмата. Ако ръководителите на 
организацията нямат точна представа за условията, способстващи изтичането 
на конфиденциална информация, на практика те сами способстват нейното 
несанкционирано разпространение. 

Задачата се усложнява поради голямото количество уязвими места във 
всяко съвременно предприятие или фирма, широкия спектър от заплахи и 
твърде високата техническа въоръженост на съвременните “джеймс-
бондовци”. 

Осъществявайки комплекса от защитни мерки, не трябва да се стремим да 
осигурим защита на цялата организация. Главното е да се ограничи достъпа 
до тези места и до тези технически устройства и системи, където е 
съсредоточена конфиденциалната информация (да не се забравя все пак 
възможността за нейното дистанционно получаване). Някои от мерките не 
изискват и особено големи капиталовложения. 

Като правило се започва с ограничаване достъпа на външни лица до 
всички помещения на организацията, т.е. създават се така наречените 
“служебни райони” или зони за сигурност. Това е нормална практика отдавна 
във всички банки и други уважаващи себе си организации. Очевидно е, че това 
изискване е задължително за всички помещения, в които се съхранява 
конфиденциална информация, независимо на какъв носител тя се съхранява. 
Използването на алармени системи, качествени заключващи устройства, каси 
и сейфове, звукоизолацията на стените, пода, тавана и вратите, звуковата 
защита на вентилационните канали, отверстия и тръби, преминаващи през 
тези помещения, демонтажа на излишните проводници, използването на 
специални шумови генератори при необходимост, сериозно затрудняват или 
правят невъзможно внедряването на специални технически устройства за 
несанкционирано придобиване на информация.  

Защитата на информацията може да се осигури чрез два взаимно 
допълващи се подхода1: 

• физическа защита на обекта; 

• технически методи за защита на информацията. 

Физическата защита, както стана ясно, цели да ограничи и дори да направи 
невъзможен несанкционирания достъп до обекта за охрана. Освен това тя 
предпазва организацията от кражби на материални или финансови ценности. 

                                                                 
1 Бойчев П. Теххническо разузнаване – оперативни способи и противодействие Албатрос С. 2007 
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Осигурява се от сътрудници на охраната (собствена, охранителна фирма, 
полиция), чрез алармени системи, каси и сейфове за съхранение на документи 
и други информационни носители. 

Техническите методи за защита на информацията целят да блокират 
възможните канали за изтичане на информация чрез използването на 
специални разузнавателни средства и оперативните способи за тяхното 
приложение. За създаването на система за защита на обекта срещу СРС като 
правило се осъществяват следните мероприятия: 

• анализират се специфичните особености на разположението на сградите, 
в които е разположена организацията, помещенията в тези сгради, 
територията около тях с оценка на потенциалните опасности, подведените до 
сградите комуникации; 

• отделят се помещенията, в които се обработва или съхранява 
конфиденциална информация; 

• проверяват се използваните технически средства (компютри, офис- или 
друга технологична техника) за величината на страничните електромагнитни 
излъчвания и се оценява степента на опасност от тях; 

• при необходимост се екранират помещенията с техника или само на 
техниката в тях; 

• въвеждат се в експлоатация специални средства и системи за пасивна и 
активна защита на информацията; 

• въвеждат се средства и системи за защита на информацията в 
комуникационните линии и мрежи. 

Техническите методи за защита на информацията се разделят на 
апаратни, програмни и апаратно-програмни. 

Очевидно е, че изпълнението на горните мероприятия е възможно само 
при наличие на висока квалификация. По тази причина, при необходимост, 
трябва да се канят външни специалисти с необходимите знания и умения или 
да се готвят собствени кадри по съответни програми в подходящи учебни 
заведения и центрове. 

Помещенията, в които се обсъждат конфиденциални въпроси или се 
обработва секретна информация, трябва да бъдат защитени срещу 
възможностите на визуалното (или с помощта на технически средства) 
наблюдение1. При наличие на съседни сгради, не принадлежащи на 
организацията, се препоръчва тези помещения  да нямат визуална връзка с 
тях. Телевизионните камери за охрана не трябва да бъдат насочени директно 
срещу мониторите на използваните компютри (освен охраната и някой друг 
може да се включи към системата за наблюдение). 

                                                                 
1 Делибалтов, И., „Промишлен шпионаж”, С., 2000г. 
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Проверката на помещенията за наличие на СРС е занимание, отнемащо 
много време и струващо много скъпо. Много ръководители не могат дори да си 
представят реалната стойност на тези работи. Във всяко едно помещение има 
хиляди места, където могат да бъдат скрити подслушващите устройства. При 
действително щателно търсене мебелите трябва да бъдат проверени със 
специален рентген (а с такива разполагат обикновено само специалните 
служби). Стените трябва да бъдат проверени сантиметър по сантиметър, както 
визуално, така и чрез технически средства (например, нелинеен локатор). 
Всеки проводник в помещението трябва да бъде проверен с подходяща 
апаратура за наличието на подозрителни сигнали1. Още по-сложен е въпроса с 
проверка на наличната офис- или друга битова техника. Всеки един апарат 
трябва да бъде разглобен и внимателно изследван. Това означава, че 
проверяващия трябва да оцени всеки детайл или възел има ли отношение към 
основното предназначение на уреда или е допълнително тайно установен с 
нечисти намерения. И въпреки това, вие никога не може да имате пълна 
увереност, че всички канали за изтичане на информация са затворени. 

И затова може да се даде един съвет, не робувайте на технологичен 
фетишизъм. В помещенията трябва да има минимален брой мебели и 
оборудване, само толкова, колкото е необходимо за изпълнение на 
непосредствените служебни задачи. 

Заключение  

Създаването на ефективна система за сигурност изисква значителни 
финансови средства и време за нейната реализация.  Главната трудност при 
нейното създаване се явява факта, че тя трябва да отговаря на две групи 
изцяло противоположни изисквания. От една страна трябва да се обезпечи 
надеждна защита на информацията. От друга не трябва да създават 
забележими неудобства за сътрудниците и особено за потребителите. Да се 
съвместят тези изисквания се отдава обикновено само на достатъчно добре 
подготвен професионалист. Освен това, системата за защита трябва да бъде 
адекватна на възможните заплахи със задължителна оценка за вероятността 
на тяхното появяване, както и на величината на възможните вреди, причинени 
от загубата или разгласяването на информацията. 

Литература  
1. Бойчев П. Теххническо разузнаване – оперативни способи и противодействие Албатрос С. 

2007 
2. Делибалтов, И., „Промишлен шпионаж”, С., 2000г. 
3. http://kiev-security.org.ua 

                                                                 
1 http://kiev-security.org.ua - Технические средства защиты информации 
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СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ 
ПРЕД СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП 

Петър Бойчев, Илин Савов 

Варненски свободен университет „Ч. Храбър“ 
peter_boychev@abv.bg 

Резюме: Навлизането на компютърната техника в системите за контрол на 
достъп позволи значително да се разширят техните възможности и надеждност на 
контрола. Системите за контрол на достъпа трябва правилно и надеждно да 
идентифицират преминаващите. Поради това през последното десетилетие 
изключително развитие и разпространение  придобиха биометричните методи за 
идентификация. Анализирани са темповете на тяхното развитие и прогнозните 
резултати за продажби до 2017 година.  

Основни характеристики на всяка биометрична система се явяват две числа - FAR 
(False Acceptance Rate) и FRR (False Rejection Rate). Първото число характеризира 
вероятността за лъжливо съвпадение на биометричните характеристики на двама 
човека. Второто е вероятност за отказ на достъпа на човек, имаш допуск. На тази 
основа са анализирани качествата и надеждността на най-често използваните 
биометрични методи за идентификация. За всеки един от методите са посочени 
предимствата и недостатъците. Направени са изводи относно приложимостта им 
в организации с различна численост на персонала. 

Ключови думи: системи за контрол на достъп, идентификация, биометрични 
методи. 
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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 978-954-8986-

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 1314-
0752.  

 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на 
Национална конференция, (Пловдив, 30-31 май 2013). ISSN 1314-0752.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

каб. 328, тел. (02) 979-3819 

e-mail: ario@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”; 

 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.  
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 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”; 

 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”; 
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 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 граж-
данското 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”; 

 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”; 
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 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”; 

 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?” 
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 25.10.2011, 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”; 

 08.11.2011, 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”; 

 9.12.2011, 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”; 

 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”; 



VVIIІІ  ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  ии  ииззссллееддвваанниияяттаа  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 331 

 

 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. 

За предстoящите заседания на семинара може да се следи на 
Интернет-страницата на Асоциацията: www.adis.org. 

 


