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За професор Петър Бърнев 
 

 
На основателя на Асоциация 

„Развитие на информационното 
общество” дължим инициативи-
те за много от форумите, кои-
то десетилетия наред събират 
българските информатици. 

Сериозен принос в творчес-
ката кариера на поколения бъл-
гарски информатици внесоха 
школите и конференциите, 
организирани от него. 

Проф. Петър Бърнев е 
председател на Международния 
програмен комитет на конфе-
ренцията „Информационни и 
комуникационни технологии и 
програмиране“, провеждана еже-
годно от 1976 г. в продължение на 30 години.  

Той постави началото и разви всички инициативи на Асоциацията 
– ежемесечния семинар, дискусиите, форумите и други проекти за 
подкрепа и развитие на информационното общество.  

Цялата творческа дейност на проф. Бърнев е свързана с бъл-
гарското образование. Той имаше невероятни педагогически умения, 
владееше и уважаваше своята аудитория. Добре познаваше пробле-
мите на българските преподаватели, ценеше техния труд, особено 
внимание отделяше на студентите и учениците.  

Не случайно ежегодната конференция на АРИО той посвети на 
съвременните проблеми на висшето и средно образование. 

Проф. Петър Бърнев остави след себе си значими дела. Дълг на 
неговите ученици и колеги е да ги поддържат и развиват. 
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ПРЕДГОВОР 

В месеца на светлия празник на българската просвета и култура, в древния 
Пловдив, традиционната Национална конференция „Образованието в 
информационното общество“ отново събра изследователи, преподаватели, 
учители, докторанти, студенти и дейци на образованието. 

За първи път, в работата на Конференцията не взе участие професор 
Петър Бърнев – човекът и учителят, на когото дължим не само установената 
традиция, но и светлият пример за служение на науката в полза на хората. 

Конференцията има своето място в бедния (уви) календар на форуми, 
провеждани в България, които събират на едно място представители на 
науката и образованието, културни дейци и общественици, студенти и 
докторанти – за дискутиране на идеи, обсъждане на научни резултати, 
споделяне на мнения, и обмен на опит относно образованието в 
информационното общество (ИО).  

Организатори на поредната 3-та Национална конференция „Образованието 
в информационното общество“ са Асоциация „Развитие на информационното 
общество“, Институт по математика и информатика при БАН, Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“.  

Конференцията се провежда в продължение на два дни, които завършват с 
общи дискусии, посветени съответно на проблеми на висшето и средното 
образование. Докладите в сборника следват реда на тяхното представяне 
(според предварителната програма), и са групирани в два раздела – доклади 
по покана (на изявени учени и преподаватели) и рецензирани доклади на 
участници в Конференцията. Авторите на всеки доклад носят отговорност за 
евентуални неточности или грешки в текста, представен от тях, след 
отразяване на бележките на рецензентите – членове на Програмния комитет. 

Включените в сборника доклади дават добра представа за провежданите 
изследвания и опита, натрупан в българските университети и средни 
училища − не само по използване на информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в обучението, но и по проектиране, създаване и приложение 
на технологиите на информационното общество. 

В сборника са включени доклади по покана и рецензирани доклади, които 
тематично могат да се отнесат към следните направления: 

А. Проблеми, модели, методи и системи в образованието на ИО; 

Б. Методика и добри практики на съвременното технологично базирано 
обучение; 

В. Технологии на информационното общество. 
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Докладите в направление А. поставят въпроси с по-общ и принципен 
характер, като разглеждат в дискусионен план и предлагат конкретни решения 
в области като: образователни модели на индустриалната и информационната 
епоха; инварианти в обучението; информатиката като предмет на 
преподаване; повишаване на качеството на обучение; наука и изкуство в ИО, 
ИКТ в обучението на лица със специални образователни потребности, системи 
за е-обучение, социални медии и образование, и др. 

Докладите в направление Б. представят добри практики на средни и 
висши училища, и са определен принос в развитието на методиката по 
използване на ИКТ в обучението. Интерес за преподавателите в средни и 
висши училища представляват съответните методически разработки, свързани 
с използване на ИКТ при изучаване на конкретни теми − не само свързани с 
областта (информатика, информационни технологии, програмиране, 
алгоритмично мислене, компютърни комуникации, събитийно програмиране, и 
др.), но и с математика, право, изкуство, и т.н. 

Разработките от направление В. представят изследвания в областта на 
ИКТ (Web-програмиране, изграждане на потребителски интерфейси, 
редактиране и визуализиране на семантични структури, и др.) и техните 
приложения в области като културно-историческо наследство, управление на 
образователната система, и др. 

Успешното провеждане на Конференцията не би било възможно без 
любезното домакинство на сдружение „Регионални научно-технически съюзи –
Пловдив“ и съдействието на г-н В. Играчев за своевременно издаване на 
настоящия сборник.  

Благодарности − на авторите, участниците и членовете на Програмния 
комитет, чиято компетентност и професионална ангажираност осигуриха 
успеха на Конференцията. 

Специални благодарности − на Организационния комитет и на неговия 
председател н.с. Г. Врагов за положените (напълно безвъзмедно) усилия и 
труд по подготовката и провеждането на Конференцията. 

Успех на всички участници в 3-тата Национална конференция 
„Образованието в информационното общество“, до нови срещи !  

 

 

27 май 2010 г.                                                       Проф. дмн Георги Тотков  
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ДОКЛАДИ ПО ПОКАНА 
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ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ – МОСТ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ 

МОДЕЛИ НА ИНДУСТРИАЛНАТА И ИНФОРМАЦИОННАТА ЕПОХА 

проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева 

І. Въведение 
Ключови фактори за драматичните промени в обществения живот и в развитието 

на обществото са както интензивността на проникването на новите технологии във 
всички негови сфери, така и непрекъснатото им усъвършенстване, появата на все 
повече нови и в един и същи период от време нововъведения. Тези два процеса се 
формират в сложна среда - те обуславят глобализацията и протичат в условията на 
глобализация. Следствията от глобализацията са както дълбока криза в традиционните 
устои на цивилизацията, така и появата на нови устои, които ще играят определяща 
роля за живота на обществото в бъдещето, включително новите структуроопределящи 
елементи на икономиката, които директно и косвено формират нов облик и съдържание 
на духовната сфера. 

Образованието е обществена институция, отразяваща цивилизационните устои – 
да осъществява приемственост между поколенията за предаване на постигнатото 
знание и да участва в създаването на ново знание, с което осигурява многовековното 
устойчиво развитие и живот на обществото. Модерното общество, което се формира 
през последните 500 години, се основава на динамиката на взаимоотношенията между 
производствените сили и производствените отношения. Доминиращо въздействие 
върху всички обществени институции и съответно върху протичащите процеси имат 
именно тези външни фактори, към които се е адаптирала образователната сфера. 

В настоящия доклад ще разгледаме промените в образователните модели в 
техния комуникационен аспект, съставящ фундамента на моделите за обучение. 

ІІ. Образователните модели на индустриалната епоха. 
Естествено продължение на аграрната ера от развитието на човечеството е 

индустриалната епоха, започнала с промишлената революция на ХІХ век, която добива 
своя класически вид в началото на XX век и продължила до средата на 50-те години. От 
гледна точка на икономиката, това е епохата на унифицираното производство, 
съпътствана от масовите продажби. Индустриалната епоха не осъществи мечтите на 
Томас Мор, Томазо Кампанела, Сен Симон и дори на Бисмарк за “държавата на 
благоденствието”. Създаването на националната държава като икономически 
посредник и регулатор на протичащите процеси в материалната и духовната сфера 
имат за положителен ефект удовлетворяване на основните потребности на 
обществото, като същевременно изпълнява успешно своите функции – национална 
сигурност и отбрана, фискална политика, здравеопазване, образование, култура и др.  

През индустриалната епоха се създават институциите на обществото, които 
представляват устоите на модерната национална държава. Материалната база 
претърпява драматични промени под натиска на откритията и изобретенията в 
инженерните науки: изобретяването на парния двигател на Дж. Уат (1769 г.), печатната 
машина на Фр. Кьониг (1814.), приложението на електрическия ток от Т. Едисон (1878 г.) 
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и Н. Тесла (1895 г.), конвейра на Х. Форд (1905) и много други нововъведения, довели 
до революционни промени в начина на живот на човечеството.  

Наследеното от Реформацията и Просвещението в Европа в областта на 
образованието, продължило с въвеждането на задължително образование, се допълва 
от нарастващата маса на открития, технологии и инфраструктура, чийто най-съществен 
израз е втората комуникационна революция – изобретяването на телефона, радиото, 
телевизора и компютъра внасят нови канали за комуникация в съществуващите 
образователни модели. 

Проследявайки еволюцията на комуникационните технологии и тяхното 
интегриране в обществените процеси, можем да отбележим, че най-бавното навлизане 
на технологиите на индустриалната епоха е в културната сфера. Пощенската система е 
една от най-устойчивите комуникационни системи, които се развиват в динамиката на 
изобретенията и откритията и намирането на конкретната им реализация за 
осъществяване на бързо, точно, навременна и точна услуга. 

Тяхното приложение в образователния процес се илюстрира с осъществената за  
първи път в света нова форма на обучение - кореспондентското обучение. През 1840 
г. Исак Питман организира във Великобритания обучение по стенография чрез 
изпращане на материали по пощата. По-късно -  през 1856 г. Густав Лангенщайд 
провежда в Германия езикови кореспондентски курсове. Институционализирането на 
кореспондентското обучение се осъществява от Берлинския институт “Тусен и 
Лангенщайд” през 1886 г. [5] 

В САЩ кореспондентското обучение започва през 1870 година, когато Томас 
Фостър (щата Пенсилвания) публикува в издавания от него вестник инструкции, за 
безопасност на миньорите. Новата форма на обучение бързо се популяризира в 
обществото, като от 1891 година се забелязва разнообразяване на програмите за 
обучение, започва целенасочена дейност за подготовка на обучители, чиято роля в 
началния етап е била да проверяват писмените работи на обучаваните. В САЩ 
институционализирането на кореспондентското образование става през 1883 г., когато 
Чаутаукуа институт (Chautauqua Institute) – Ню Йорк  получава разрешение да издава 
сертификати за завършено кореспондентско образование. За следващите 50 години 39 
аверикански университети предлагат обучение в кореспондентски курсове. 

Следващият етап от развитието на новите форми на обучение се свързва с появата 
на основните характеристики на постиндустриалното общество, наречено 
информационно общество.  

ІІІ. Образователните модели на информационната епоха. 
Идващата след 1955 г. от САЩ към Европа “трета вълна”, чийто външен признак е 

преобладаване на броя на заетите в сферата на услугите в сравнение с броя на 
заетите в сферата на производството, внася верига от промени във всички области на 
социума. Съсредоточаването на енергийни ресурси, финансова мощ и тотална власт, 
характерни белези на най–мощните държави в света, се заменят от информацията, 
високо стойностните технологии, базирани на знания, а новият начин на съществуване 
на обществото в цялост се трансформира от хомогенно, масово към хетерогенно – 
демасовизирано общество, в което интензивният информационен обмен и незабавното 
внедряване на усъвършенствани компютърно–базирани комуникации съставляват 
гръбнакът, около който се създава новата цивилизация. 
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Основен белег на промените от “третата вълна” е постигането на социална кохезия 
или “Общество без граници”. Главната характеристики на изграждащото се общество е 
еволюцията от класово разделение към социална еднородност, в основата на което е 
неограничения персонифициран достъп до съдържание в дигитален вид.[1] 

“Третата вълна”, с която се установява нов икономически, политически и обществен 
ред, неминуемо се структурира от множество трансформации, които протичат 
включително и в културната сфера. 

Образованието като основен фактор за поддържане на цивилизационния модел 
също претърпява кризи и сътресения, отразяващи социално–класовото 
преструктуриране на обществото като следствие от гореописаните промени в 
икономическия ред и съответно произтичащите от това драстични промени в 
изискванията за знания и умения за новоизграждащата се икономика, основана на 
знания. 

Характеристика на материалната база през последните 30 години е нейното 
насищане с високотехнологични продукти. Те дават своето отражение върху трите 
основни измерения на съвременната среда за обучение: пространството, времето, 
структурата и съдържанието на информационните потоци, както и тяхното движение 
между обучаващия и обучавания.[2] 

Еволюцията на средствата за достъп до знание отразяват както разширяване и 
обогатяване на теорията и практиката на педагогиката, така и интегрирането на новите 
технологии като неотменна състен компонент на учебния процес. Преминаването от 
традиционна към дистанционна форма на обучение е последният стадий от 
развитието на образователните технологии, характерни за индустриалната 
епоха. Компютрите и развитата информационно–комуникационна инфраструктура 
внесоха революционен обрат в дистанционната форма на обучение, като в т. нар. 
„разпръсквателна медийна област” се добави интерактивната функция на интернет, 
чрез която отпадна ограничението за време и място на осъществяване на учебния 
процес. От друга страна съществени промени претърпява и учебното съдържание, 
което се пренася не само от традиционни на нови видове информационни носители, но 
и се основава на универсалния комуникационен код – дигиталния език, с което 
настъпват и нови промени по отношение на усвояването на знания и умения в 
динамично съответствие с изискванията за подготвеност на обучаемия за живот и 
работа в утрешния ден. В цялост – новите образователни технологии са продукт на 
обществено–икономическото развитие, но посоката на тяхната промяна се 
определя от приоритетите на икономиката, основана на знания.  

ІV. Комуникационни кодове и медиийна среда на образованието  
Постепенното отмиране на елементната база и съответстващите им 

производствени мощности и ресурси не елиминира тяхното функционално присъствие 
към даден етап от еволюционното развитие на материалната база на човечеството и на 
медиите в частност. Например появата на телевизията не игнорира и не изпрати в 
забвение радиото, а те продължават да бъдат структуроопределящи за съвременната 
разпръсквателна област. По аналогичен начин се разпространяват и другите видове 
комуникационни технологии, макар и в забавеното темпо на отминалите векове.  

Кои са характерните черти на коеволюцията? 
На първо място, това са комуникационните кодове, които могат да се 

идентифицират с преносната субстанция, осъществяваща трансмисията между 
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поколенията във всички области на социума, а в частност и в медийната област. 
Мелвин Дефльор и Евърет Денис определят “езиците като първата велика 
комуникационна революция”. [7]  С оформянето на осмислената реч и езиците се 
създава първата предпоставка за комуникация в социума, която има решаващо 
значение върху цялостното развитие на човешката цивилизация.  

Въвеждането на двоичния код като основополагащ принцип на съвременните 
компютърни системи изиграва аналогична роля в технологиите на комуникациите. След 
изобретението на Морз, което се приема за първата най-разпространена кодова 
система за предаване на съдържание, двоичният код и породените дигитални езици 
създадоха универсалния носещ компонент на комуникацията. Определеният като 
„Lingua franka” дигитален език в компютърно-базираните комуникации е генетичният код 
на технологиите през последните 70 години. [8] 

Дигиталният език спомага за трансформацията на различните форми на 
комуникация, за тяхното взаимно проникване и създаването на интегрирана 
медийна среда, характеризираща се с генетичните кодове на всички предидущи в 
еволюционното й развитие области. [7] 

След първата “комуникационна революция” – формирането на осмислената реч и 
езиците като средство за комуникация, възникването на писменостите като отражение 
на езиците създава втората комуникационна революция. Както беше отбелязано в 
първа глава, писменият стадий определя индиректната, отложена във времето, 
комуникация и поставя материални носители на информацията като посредници в 
комуникационния процес. Безспорно, тази най-продължителна фаза от развитието на 
човешката цивилизация характеризира и една от отличителните черти на народите с 
писменост като най-устойчиво създадените идентичности. [3] 

Използването на писменото слово поставя начало на качествен скок по отношение 
на възможностите за обмен на информация и съответно – на знания, съхранени в 
документи. Ускорението на книгопечатането през последните 500 години също 
допринася за обособяването на втората медийна област – документната. 
Развитието на първата медийна област – разпръсквателната, в условията на 
техническия прогрес е предшествано от нейните първоначални форми на 
междуличностна и публична комуникация, в които вербалните и невербалните средства 
за комуникация са заемали основно място. Технически изобретения, в основата на 
които лежи острата потребност от ускоряване на информационния обмен, породена от 
набиращата мощ индустриална революция в началото на ХІХ век, придават нова 
структура на тази медийна област и нови комуникационни платформи, осигуряващи 
разрастването на обхвата и възможностите за възприемане на информация в тази 
медийна област. [6, с. 48]  

Третата медийна област се формира от етапа на разпространение на 
компютрите като средство за създаване и разпространяване на информация. 
Компютърно-базираните комуникации са опосредствена форма на обмен на 
информация в първия етап от развитието на компютърните технологии (режим 
офлайн).  

Формирането на разпръсквателната област е продукт на потребностите на 
индустриалците, но също и на обществото, живеещо в условията на много по-
динамичен обществен живот и необходимост да се поддържа най-високо равнище на 
осведоменост в сравнение с отминалите етапи. Бурното развитие на печатната 
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медийна индустрия е също един от характерните белези на ХІХ - ХХ век. Началото на 
формирането на третата медийна област – в края на ХІХ и началото на ХХ век, се 
предопределя от разпространението на телефона като средство за комуникация, 
благодарение на бързо разрастващата се телефонно-телеграфна инфраструктура, на 
устойчиво присъстващите телеграф и телекс като основни комуникационни средства.  

Достъпността на информацията в динамиката на нейното обогатяване и качествено 
преструктуриране, както и достъпът до нея за всеки по всяко време и от всяко място се 
преобразуват в достъп до знание. Мисията на образователните институции е да да 
осигури достъп до знание, чрез която се изпълнява ролята на комуникационен канал 
между поколенията и се катализира разширяването и задълбочаването границите на 
познанието.  

Коеволюционните модели са форма на преход между настоящето и бъдещето по 
отношение на технологичните платформи. Съотнесени за моделите на образованието 
коеволюционните модели придобиват реалните очертания на съвременните 
образователни модели, които са от хибриден тип – съхранявайки традиционните 
изходни резултати от протичащите процеси, те се интегрират в своята системна среда, 
като поемат много от функциите на медиите, базирани на комуникационните функции 
на интернет. Съвременният образователен процес е немислим без достъп до интернет 
и използването на съвременни технически средства (мултимедия, телекомуникации).  

“Мостовете на близост” между традиционните образователни модели и налагащите 
се от компютърната революция модели се крият в общата база – достъп до съхранено 
на различни информационни носители знание. Независимо от информационния 
носител, достъпът е възможен когато е създадена интегрирана в съвременната 
информационна инфраструктура платформа за провеждане на образователния процес.  

V. Еволюция на образователните модели 
Образователните модели на миналото могат да се определят като константно–

стационарни, трансформацията им в константно–динамичен тип , която протича през 
последните 30 години, изисква смяна на парадигмата на образованието. Необходимите 
условия за тази драматична промяна се осигуряват от възприетите стратегии на 
Европейския съюз и съпътстващите инициативи, утвърждаващи създаването на единно 
европейско образователно пространство. Интелектуалният потенциал на Европа, 
базиран на новите високи технологии, е стратегически приоритет в предприетите мерки 
за ускорено изграждане на икономиката на знанието. За неговото акумулиране и 
развитие е необходимо обновяващо се кадрово осигуряване чрез изграждане на 
инфраструктура, която да осигури непрекъснато обучение и непрекъсната промяна в 
съдържанието и формата на получаване на образование, които да са динамична 
променяща се постоянна съставна в жизнения път на човека. 

Функциите на научно–образователната дейност, които обхващат обучението, 
предаването, натрупването, съхраняването и създаването на нови знания и оценка на 
тяхната ценност, се трансформират под натиска на промените в глобалната 
инфосфера. Трансформациите се наблюдават в две направления – промяна на 
формата, вида и качеството на реализиращите се в тези процеси комуникации, от една 
страна, а от друга – настъпването на структурни и съдържателни промени, както и 
промяна в последователността на тези процеси. [2] 

Новите трансформации във веригата на придобиване и разпространение на знания 
засягат в най–голяма степен традиционния модел на висшите училища. Преминаването 
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към компютърния хибриден модел беше белязано от възникването и развитието на 
електронното образование. Дигитализацията на учебното съдържание и 
предоставянето му онлайн на базата на развитието на компютърните технологии и 
интегрирането на компютъра като крайно телекомуникационно устройство чрез 
Интернет промениха вида, структурата и съдържанието на информационните потоци, 
осигуряващи образованието, но качественият скок се осъществи с обогатяване на 
потребителския интерфейс и новите поколения комуникации, интегрирани в глобалната 
мрежа.  

VІ. „Отворено образование” и образователните модели на бъдещето  
Социалните предпоставки за появата на т. нар. „отворено образование” се 

създадоха с утвърждаване на откритият достъп и правото на достъп до информация за 
всеки гражданин, които разшириха възможностите за личностно развитие и реализация 
в новата технологична епоха с налагащото се пожизнено обучение в обществото, 
основано на знание. Един от реализиращите се варианти на откритото обучение са 
виртуалните университети, представляващи следващ етап от развитието на 
дистанционното обучение и преход към отворено, непрекъснато обучение през целия 
живот. Инструменталната среда, която предоставя съвременната информационна 
индустрия предоставя различни варианти за учебна натовареност, сложност и 
съответно получаване на образователна степен. [3] 

Принципното различие между електронното и  виртуалното образование се 
състои в използвания комуникационен модел за информационен обмен между 
обучаващ и обучаван, а също и във вида, структурата и съдържанието на 
информационните потоци в процеса на обучение. При електронното образование се 
използват дигитални библиотеки, които съдържат обекти във вид на електронни 
документи. Използваната програмна среда и инструментариум осигуряват гъвкавост на 
структурирането и цялостната организация на информацията, като комуникацията се 
осъществява чрез компютър. Постигането на персонифициран потребителски 
интерфейс при виртуалното образование осигурява гъвкава адаптация към 
индивидуалните изисквания на всеки обучаван, а също и към предназначението на 
използваните данни. По този начин се осигурява достъп не само до самия обект, но и 
към свързаните с него данни (контекст на обекта), благодарение на вградени 
процедури, удовлетворяващи формулирани заявки за търсене на информация от 
потребителя в хода на ползването на дадения обект. Осигуряването на интерактивно 
взаимодействие между обучаван и онлайн ресурсите от учебното съдържание по даден 
обект е възможно да се базира на формиращите се контекстуални връзки, които от своя 
страна да генерират семантични мрежи с динамична хипертекстова структура. 
Комуникационно–информационната инфраструктура създава функционално поле за 
виртуални библиотеки към дадено учебно съдържание, които съдържат релевантна 
информация, състояща се от множество „късове” от множество дигитални ресурси [2]. 

Преходът от статичен към динамичен модел на “образование през целия живот” се 
проектира върху концепцията за “социалното образование”. Осигуряването на 
пожизнения образователен процес за всеки гражданин на Европа е въпрос преди 
всичко на финансово осигуряване. Разглеждайки процеса на обучението като 
комуникационен процес, проектиран върху съответната технологична платформа в 
хода на общественото развитие, можем да извлечем закономерности, които циклично 
се повтарят. Процесът на обучение като информационно–комуникационен процес може 
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да се дефинира като обмен на отчуждено от създателя си знание между обучаващ и 
обучаван, същевременно той е симбиоза между два вида комуникация – 
непосредствена и опосредствена – между комуникиращите субекти в хода на 
обучението. [2] 

Непосредствената (директна) комуникация характеризира І стадий от 
развитието на процеса на обучение в хронологията на развитието на човешкото 
общество. Тя се определя като визуална комуникация, доминираща в епохата до 
възникването на осмислената реч, след което се дообогатява и развива като аудио–
комуникация, възприеманата чрез слуха устно–речевата комуникация .  

С развитието на производителните сили, науката, технологиите и  тяхната 
взаимообусловеност от развитието на социума, се преминава към ІІ стадий, 
характеризиращ опосредствената (косвена, индиректна) комуникация в процеса на 
обучение. Опосредствената комуникация, за разлика от посредствената, може да бъде 
отложена във времето, което произтича от появата на писмеността във всичките й 
символни системи. Чрез пренасяне на информацията върху носители, отразяващи 
технологиите през различните епохи, се създава възможност нейното потребяване и 
съответно комуникацията между субектите в процеса на обучение да се осъществява в 
следващи периоди от време. Книгопечатането затвърждава доминиращата роля на 
писмените комуникации в продължение на пет века, като неговото отражение върху 
развитието на образователната система има катализиращ ефект. Той се проявява както 
в нарастващия интензитет и обхват на образователния процес, така и в разширяване и 
обогатяване на неговото съдържание, съответстващо на развитието на науката, 
технологиите и обществото в цялост.  

Откриването на следващия вид комуникация, базирана на електромагнитните 
сигнали бележи началото на ІІІ стадий от развитието на образователните 
информационно–комуникационни технологии – радио–телеграфната комуникация. Този 
стадий се характеризира с повторение на непосредствената комуникация на 
следващо качествено ново равнище. Комуникационната среда (телеграфът, телефонът 
радиото), дава възможност за използване на устно–речевата комуникация и други 
звукови символни системи, за да се осъществи връзката между субектите в 
комуникационния процес, при което обменът на информация между обучаван и 
обучаващ е в реално време, но независимо от тяхното местонахождение. По този начин 
се създават условия за възникване на нови форми на обучение (например 
дистанционно обучение) и провеждане на глобални по своя обхват образователни 
стратегии, обхващащи нови слоеве от социума и предизвикващи нови ускорения в 
научно–техническия прогрес. 

Възвръщането на писмените комуникации в нова комуникационна среда става с 
откриването на компютъра. Качественият скок, който се отбелязва в комуникационните 
технологии, е не само по отношение на коренните различия в психо–физиологичното 
възприятие на писменото слово от екрана на компютъра, но също и във възможността 
за интегриране в едно на визуалното и аудио–възприятието,  съхранени на различните 
видове електронни носители. Началният период от развитието на компютърните 
технологии и базираните на тях компютърни комуникации характеризират ІV стадий, 
който може да се идентифицира като опосредствена, отложена във времето 
комуникация между обучаващ и обучаван. Актът на информационното взаимодействие 
между тях се осъществява при прочитането на предварително подготвеното за 
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обучение съдържание на даден вид електронен информационен носител от екрана на 
компютъра или с използването на друг потребителски интерфейс.  

Свързването на компютрите в локални мрежи, а впоследствие тяхното интегриране 
с развитата телекомуникационна инфраструктура, бележи началото на V стадий – на 
непосредствената комуникация. Потенциалът на този вид компютърно–мрежова 
комуникация нараства с възникването и развитието на Интернет като универсална 
информационно–комуникационна магистрала. Възможността за непосредствена 
комуникация между обучаващ и обучаван в реално време, независимо от 
местонахождението им, с използване на всички сензори на човека, бележи началото на 
прехода към нова парадигма на образованието. 

Таблица 1 
Поколение Модел на 

комуникация 
Информационен носител Информационен 

обмен 
Вид 

комуникаци
я 

І поколение 
1940–1965 

Кореспондентски Печатни документи еднопосочен Синхронна 

ІІ поколение 
1965–1980 

Аудиовизуален Печатни документи, 
аудиокасети, видеокасети, 
радио, телевизионно 
разпространение 

Еднопосочен, 
интерактивен 
(offline) 

Синхронна 

ІІІ поколение 
1980–1990 

Телекомуникационе
н 

Аудио и видео–
телеконференции 
Радио и ТV конференции, 
компютърно обучение 

Интерактивен 
(онлайн) 

Асинхронна 

ІV поколение 
1990–1995 

Мултимедиен Интерактивна мултимедия 
Интернет базирани технологии 
и ресурси 

Интерактивен 
(онлайн) 

Синхронна  

V поколение 
1995 – 

Интелигентен гъвкав Интелигентна среда, 
включваща: Интерактивна 
мултимедия, Интернет 
базирани технологии и 
ресурси, система за оценяване 
на знания с елементи на 
изкуствен интелект 

Интелигентен 
Интерактивен 
(онлайн) процес на 
обмен на знания 

Синхронна 

Относителната структурна устойчивост на курсовете е в основните eлементи на 
всяка учебна дисциплина: описание на курса, програма, семинарни занятия, дискусии, 
тестове, индивидуална работа, проекти, изпити. 

Присъствието на „електронен преподавател” в хода на обучението се осигурява от 
съвременните аудиовизуални интерактивни технологии, основаващи се на 
използването на компютъра не само като крайно телекомуникационно устройство за 
обмен на информация между обучаващия и обучавания, но и осигуряващо 
интелигентното невидимо участие на обучаващия, помагащо активно за усвояване на 
ново знание. 

Проблемите за представяне на знанието остават фундаментални за създаващите 
се модели на изкуствен интелект. Допирните точки са в използваните подходи с тези 
при предаването на знанието при отвореното образование, но реализирането е на 
качествено различно равнище. 

Еволюцията на използваните методи за моделиране на процесите при предаването 
на знания е подобна при създаването на модели на изкуствения интелект: от 
предикатната логика до съвременните фрактални (разделени на отделни слоеве) 
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модели, както и използване на обектно–ориентирани методи (с дефиниране на основни 
обекти, свойства, връзки), визуализирани със съвременни софтуерни инструменти. 

Многовариантността и многофункционалността на създадения модел се проверява 
в процеса на обучение с предлаганите възможности за различна степен на 
задълбочаване в преподаваните курсове, насоченост към конкретна група или 
индивидуален обучаващ се, както и наличието на обратна връзка, като например 
анализ и оценка на интерактивното взаимодействие, корекции в основни „възли” на 
процеса на обучение. 

Формализирането на средствата за синтез на модела на учебните курсове не 
изключват запазването самобитността на преподавателя, което е от съществено 
значение например за водещи учени–изследователи, провеждащи обучение по 
авторски курсове за подготовка на научноизследователски кадри. 

Компютърно базираните комуникационни технологии включват компютъра като 
крайно телекомуникационно устройство. Новите възможности за реализиране на 
динамичен интерактивен синхронен процес на обучение са характеристиките на 
гъвкаво отворено обучение. Основните отличителни черти от останалите форми на 
обучение обхващат начина, обема и съдържанието, мястото и времето за реализиране 
на образователния процес. Съответно допълнителните възможности за управление на 
цялостния образователен процес се съдържат в т.н. инструментална среда, 
осигуряваща виртуалната среда за обучение.  

Дискусиите за различията между дистанционните форми на обучение, компютърно 
базираното обучение, еLearning отразяват липсата на единство в методологията на 
този вид дейност в новите реалности на информационното общество. Отправната точка 
на различията са по отношение на предоставяното съдържание на процеса на 
обучение и начините за реализирането му. Едни теоретици на еLearning поставят 
представянето на съдържанието на курсовете за обучение чрез Web–инструменталната 
среда, други се съсредоточават върху комуникационната същност на Web–мрежата, 
трети върху информационните ресурси и функции на ресурсите Web–пространството. 
Съответно водещите фирми – производители на програмни среди за еLearning 
реализират конкретните приложения на избраната от тях методологическа основа на 
процеса на обучение [3]. 

Анализът на тенденциите в изграждащата се знаниева икономика в близката 
перспектива до 2015 г., показва доминиране на новите знания и умения и поява на 
нови, неизвестни досега професии, за реализирането на които основна роля ще има 
именно отвореното, пожизненото обучение [2]. 

Тенденциите за скъсяване на цикъла от научните изследвания до практическото 
приложение на постигнатите резултати в еLearning се изявяват и във възникването на 
нови организации, чиято дейност е насочена към стандартизацията в еLearning 
(таблица 2). 

Стартиралата през 2004 г. програма „е-България” включва разработването на пет 
проекта: „Esi-Center” – за изграждане на Регионален център на  Европейския софтуерен  
институт. Създаването на този център отрежда шесто място в света за България, която 
става световен център за трансфер на високи софтуерни технологии. С реализирането 
на проекта „е-Център” беше изградена мрежа от телецентрове в цялата страна. 
Проектът „е-Клас” осигури компютъризиране на училищата в България. Най-
амбициозните проекти – „е-Университет” и „е-Нет” трябваше да изградят 
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технологичната база на е-Learning в държавните университети и високоскоростна 
магистрала за информационен обмен между ауниверситетите и научните институти в 
България и с европейските научноизследователски мрежи. [9, 10] 

Таблица 2 

В Европа: Ariadne, Prometeus – възникнали след успешна реализация на 
научноизследователски проекти;  
Instructional Management system (IMS) – Консорциум за създаване на 
системи за управление на обучението; 

В САЩ: Aviation Industry’s CBT Committee (AICC) – Комитет за компютърно 
базирано обучение в авиационната промешленост; 
Advanced distributed Learning initiative (ADL) – инициатива за отбрана на 
правителството на САЩ за създаване условия на свободно движение 
на учебни обекти (Shereable Courseware Object Refernce Model – 
SCORM) 

Между-
народни:  

IEEE Learning Technology Standards Committee (LTSC)  
ISO (Join Technical Committee 1 – JTC1) – Международна организация 
за стандартизация, ТК 1, подкомитет ТК 36 (SC36) за образователни 
технологии. 

В продължение на проекта „е-България” през 2007 г. стартира и Национален проект 
за създаване на виртуално образователно пространство, в чийто приоритети е 
изграждането на фундамента на електронното обучение в сстемата на висшето 
образование. Първата виртуална катедра по компютинг „Джон Атанасов” е първият 
успешен етап от реализирането на проекта. Вторият етап включва създаването на 
Виртуален факултет по информационни и комуникационни технологии. Третият – 
създаване на Български виртуален университет.  Тези успехи са предшествани от 
успешната реализация на проекти по електронно (е–обучение), които обхващат 
управление на учебното съдържание. Такъв е проекта  Arcade (Architecture for Reusable 
Courseware Authoring end Delivery), който се използва в процеса на обучение на 
студентите в СУ “Св. Кл. Охридски”. 

Във военната академия “Г.С. Раковски” са внедрени системите за дистанционно 
обучение – e-Learning Shell, Integrated Learning,Information and cooperAtion System 
(ILIAS) и платформата на Cisco академия.  

Платформата e-Learning Shell е разработка на Русенския университет “Ангел 
Кънчев” на базата на програмните продукти PHP, MySQL, инсталирани на сървър 
Apache2. Платформата се използва от всички държавни университети, колежи и 
институти на БАН, за да се създаде национална мрежа от виртуални библиотеки. 
Платформата поддържа програма, литература, лекции,тестове, съобщения, форум, 
статистика. Във Военната академия платформата осигурява публикуването на учебни 
материали, подпомагащи учебния процес по профила на обучение. 

Integrated Learning, Information and cooperAtion System (ILIAS) е разработена по 
проект на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на 
проблемите на сигурността, по Програма “Партньорство за мир”. Използването й в 
процеса на обучение на слушатели, студенти и курсисти от катедра “Национална 
сигурност и отбрана” на ВА “Г. С. Раковски”, осигурява съвместимост на обучението с 
други страни от НАТО и от Програма “Партньорство за мир”. Системата поддържа 
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лекционни материали, форум и електронна поща, речници, календар назаетостта, 
връзка преподаватели–обучавани от магистърска специалност “Национална сигурност 
и отбрана”, „Стратегически курс” и „Международно и хуманитарно право”. Достъп до 
публикуваните учебни материали имат само обучаваните, зачислени в съответния курс 
след регистрирането им отадминистратора на системата за дистанционно обучение. 
Системата е внедрена и в СВУБИТ и в процес на инсталиране са две магистърски 
програми за дистанционно обучение. [11] 

Cisco академия “Г. С. Раковски” е система за дистанционно обучение по програмата 
Cisco Networking Academy Program на компанията Cisco Systems.Предоставя 
възможност за обучение и повишаване на квалификацията на военнослужещи и 
цивилни служители, а също и на военнослужещи по програмата за социална адаптация. 

Cisco Systems е пример за успешна реализация на e–Learning проекти в 
международен мащаб, с успешното си партньорство с 10 организации и от България. 

VІ. Заключение 
Прогнозите за ролята на новите информационни технологии в бъдеще се подкрепя 

не само от огромните инвестиции в изследванията в това направление, но и от 
значението им като базов компонент на изграждащата се инфраструктура. Отражението 
на динамично налагащите се промени в начина на живот се определя от 
комуникацията, доставяща на място комплексен продукт, съчетаващ текст, образ, звук. 
“Мостовете на близост” между традиционните и съвременните технологии – телефонът, 
локалната мрежа, интернет (включително безжичният интернет) продължават да се 
осъществяват при спазване на утвърдени формати на представяне и структуриране на 
информацията. Конвергенцията на всички видове медии в интегрираните системи за 
обучение разширява достъпа до информация осигурявайки качествена промяна по 
отношение релевантност, пълнота и поливариантност на предоставяната информация, 
осъществявайк по този начин достъп до знание.   

Трансформацията на образователния модел от константно–стационарен към 
константно–динамичен тип се очаква да има две основни проекции в живота и 
личностната реализация на поколенията на ХХІ век: непрекъснато обучение и 
непрекъсната промяна в съдържанието и формата на обучението. Тези стратегически 
направления са изведени в контекста на актуалните програми на Европейския съюз за 
превръщане на икономиките на страните от Обединена Европа във водеща 
икономическа сила в света, базирана на знания. В изпълнение на тази цел от 1993 г. в 
Европа целенасочено се развива новият модел на човешкото общество – 
информационното общество. 

С присъединяването на България към Болонската декларация на европейските 
министри на образованието от 19 юни 1999 г., и нашата страна се включи в процеса, на 
изграждане на единно европейско образователно пространство. За осигуряване на 
потенциал за изграждане и развиване икономиката на знанието се предприемат 
действия за хармонизиране на законодателството и законодателните инициативи във 
всички страни, а също и съгласувани действия в областта на висшето образование.  

Моделите на бъдещите учебни заведения (някои от които вече са реалност) се 
градят на базата на новата технологична осигуреност, коsто определя виртуалността 
като основна характеристика и компонента в образователния процес. стимулиранd от 
лавинообразното разрастване на Интернет и симбиозата с мобилните комуникации. 
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Резюме: Целта на работата е да разгледа в дискусионен план 
възможности за прилагане на принцип на обучение в областта на ИТ, при 
който обучаваните да се запознават с инвариантните (относително 
устойчиви - спрямо произход и версия на съответния софтуер, изминал 
период от време, вид технология и др.) понятия и процеси. Представени са 
резултати, свързани с проблема за инвариантност в случая на преподаване 
по основна тема за ИТ – компютърна обработка на документи. 

Ключови думи: компютърна текстообработка, съдържание и 
структура на документ, методика на преподаването по ИТ 

1. Проблемът 

Съвременното обучение е силно затруднено не толкова от обема на 
достъпната (вкл. и чрез Интернет) информация, колкото от нейното бързо 
променящо се съдържание. Типичен пример е обучението по информационни 
технологии (ИТ), където проблемите, свързани с бързо 'остаряване' на учебно 
съдържание, и необходимостта от постоянно актуализиране на уменията за 
работа с новите версии на софтуерните системи са особено остри. Така 
например, умения за работа със софтуерна система Х (напр. за 
текстообработка), след 5-10 години, се нуждаят от актуализиране, и отделяне 
на време за обучение; ще отбележим, че тогава може да се наложи усвояване 
на умения за работа не с нова версия на система Х (ако все още се поддържа - 
вж. фиг.1.), а със система Y (друга фирмена разработка, и като следствие – с 
интерфейс, различен от ‘привичния’ – на Х). 

Добра методика за преподаване на темата, свързана с компютърна 
текстообработка, например, би била тази, която позволява полагане на по-
малко усилия и изразходване на по-малко време за актуализиране на знанията 
и уменията в областта след дълъг период от време – независимо от появилите 
се нови технологии, фирмени разработки на съответни софтуерни системи, 
интерфейсни средства, и др. Аналогично – основните учебни материали да 
представят инвариантни (независими от текущо състояние на технологии, 
системи и интерфейси) знания и умения, а спомагателните да ги конкретизират 

mailto:totkov@uni-plovdiv.bg
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(‘надграждат’) в съвременния контекст. Ще отбележим, че преобладаващата 
част от учебниците и учебните пособия за средното и висше образование, не 
способстват за решаване на проблема. Стандартната методика за 
преподаване на ИТ в средното и висше училище, и използваните учебни 
материали не позволяват използване на подобна схема за обучение. 
Очевидно, контекстът, в който се провежда съвременното обучение по ИТ 
изисква нова методика за разработване/актуализирсане на учебни материали. 

Фигура 1. Един контекст в две версии на софтуерна система MS Word 

  
Възможно ли е създаване на подобна методика за систематизирано 

излагане на знанията и уменията, необходими за различни категории 
обучавани по ИТ, и в посока на решаване на посочения проблем?  

2. Идеята  

Обнадеждаващо е наблюдението, че някои хора (т.нар. професионалисти в 
областта на ИТ) се отличават от останалите по невероятната си (на пръв 
поглед) способност бързо да усвояват новите технологии и системи. Ако обаче 
бъдат помолени да обяснят (или предадат) тези свои знания и умения на друг, 
едва ли ще дадат смислен отговор. Условно ще определим тези знания и 
умения (хипотетично притежавани, усвоявани в течение на дълъг период от 
време, неопределени за притежателите си, и размити в определен смисъл) 
като инварианти в областта на ИТ. За съжаление, в ИТ (разглеждана като 
научно направление), все още не са идентифицирани и формулирани 
инвариантните базови знания и умения). Аналогична е ситуацията и за 
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формулиране на знанията и уменията, необходими за по-бързо усвояване на 
нов чужд език1.  

Методиката за обучение по ИТ, прилагана в момента, не е свързана с 
посочване и изучаване на инвариантите в областта, което е простото обяснява 
на често срещаната ситуация – обучаваните 'губят' уменията си за прилагане 
на дадена информационна технология при работа с 'неизучаван' софтуер. 
Така, наученото и усвоеното до момента, става неприложимо или трудно 
приложимо (след време или в друга ситуация – типично за областта на ИТ). 

Целта на работата е да разгледа в дискусионен план възможностите за 
прилагане на принцип на обучение в областта на ИТ, който да запознава 
обучаваните в областта на ИТ с инвариантните (относително устойчиви - 
спрямо произход и версия на съответния софтуер, изминал период от време, 
вид технология и др.) понятия и процеси. 

В последните 15 години, решение на проблема е търсено в рамките на 
проекти, свързани с развитието на електронното обучение (е-обучение) и 
създаването на учебни материали за неговото осъществяване. Специално 
място в това направление заема европейският проект RAPIDITY [7, 8], в 
рамките на който са създадени учебни пособия на 3 езика (български, френски 
и литовски) за провеждане на дистанционно обучение в областта на ИТ. Освен 
това е формулирана теза (непубликувани записки на Г. Тотков) за 
необходимостта от използване на инвариантни елементи в обучението по 
информационни технологии (аналог на инвариантите в програмирането), 
които да бъдат в основата на разработването на съответна методика и учебни 
материали. Изброени са и няколко основни принципа (вкл. следствия), 
конкретизиращи свойствата на инвариантните елементи. По-късно са 
публикувани работни записки2  по ИТ [3], в които тема „Текстообработка” 
последователно е развита според споменатите теза, принципи и следствия. В 
резултат на изследвания и резултати на RAPIDITY е създаден базовият 
университетски курс „Основи на компютърната информатика“ [4]. В частност, 
за първи път (доколкото ни е известно), са дадени научно обосновани 
определения на основни понятия в ИТ като съобщение, документ, 
форматиране, редактиране, и т.н. По-късно, инвариантни елементи са 
използвани при създаването на пакета от учебни пособия за средното 
училище [1, 2, 4, 5, 6]. В следващите години, учебни пособия (вкл. 
презентации) в областта на ИТ, на редица други автори, по същество следват 
сходно изложение (например, в случая на обработка на текстов документ, 
последователно се разглеждат негови елементи - знак, дума, изречение, и 

                                                 
1 Широко известен факт е, че знанието на повече езици е добра основа за изучаване на всеки 
следващ. 
2 Използвани в обучението по информатика и ИТ на повече от 5000 студенти в различни висши 
училища. 
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т.н.). За съжаление (може би поради обстоятелството, че основните принципи 
не бяха публикувани навремето), изложението в тези учебни материали 
(особено при описание на процедурни умения) не следва последователно 
‘принципите на инвариантност’, а е под влияние (най-вече) на стандартните 
фирмени ръководства от типa ‘step by step’. 

За създаване на инвариантни модели в ИТ, може да се приложат два 
различни подхода. При първия подход, анализирайки даден набор от учебни 
материали, да бъдат 'извлечени' често/постоянно срещани елементи (понятия, 
операции, и др.) – с презумцията, че инвариантните елементи имат това 
свойство. Подобен метод е трудоемък (за изпълнение), а резултатите му имат 
несистемен и случаен характер (в зависимост от конкретния избор на 
анализираните материали). При втория подход - базирайки се на основни 
дидактически принципи, добри практики на учебно съдържание в областта на 
ИТ, учебни планове на реномирани образователни институции и държавни 
образователни изисквания, да се създаде експериментална методическа 
рамка за обучението по ИТ, използваща инвариантни елементи и принципи. В 
работата е възприет 'смесен' модел - решения, получени по  втория метод, се 
тестват за инвариантност (върху набор учебни материали по ИТ), 
допълват (с нови елементи) и актуализират. При тестването за 
инвариантност, текстове в областта се преобразуват с използване на 
предложеното/текущо решение (в случая – набор от инвариантни елементи), 
като се игнорират всички нехарактерни за съответната технология елементи (в 
много случаи това са имената, тъй като именоването има случаен характер; 
например, такава е всяка конкретна клавишна комбинация). Останалите – 
нетрансформирани текстове са източник на нови инварианти – 
понятия/оношения и процедури, които допълват предходния набор от 
инварианти, и обработката продължава на итеративен принцип. 

3. Пример – инварианти на компютърната текстообработка 

Инвариантни елементи на компютърната текстообработка, например, са 
понятията знак, дума, ред, абзац, секция, обект (в частност таблица, 
графика, и т.н.), документ, и др. Всеки инвариантен елемент-понятие има свои 
специфични характеристики - повечето от тях идват от полиграфската 
практика, и са плод на дългогодишната човешка дейност по създаване, 
съхраняване и разпространение на текстове върху различни физически 
носители. Ще отбележим, че не всяка характеристика се поддържа от дадена 
конкретна/изучавана система за текстообработка – косвено потвърждение на 
инвариантността на съответния елемент. 

Значението на някои от горните понятия се различава от интуитивно 
възприеманото им (от непрофесионалисти в областта) съдържание, или от 
смисъла, приписван им в други науки – например в лингвистиката. Типични 
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примери – значението на понятието 'дума' в двете области – ИТ и лингвистика, 
и на 'документ' − в ежедневието и в ИТ. От своя страна, някои от понятията 
означават обекти, които могат да се разглеждат като съставни структури на 
други обекти (представени от съответни понятия). Например, документът се 
състои от секции, секциите – от абзаци и обекти, и т.н. Нещо повече – някои 
обекти могат да се представят (и в крайна сметка включват) няколко различни 
структури. Например, всеки компютърен документ има съдържание (структура, 
която се представя като редица от други обекти - текстове, рисунки, таблици и 
т.н.), логическа структура (задава връзките между отделните информационни 
елементи - съставящите обекти) и макет(и) на разпространение (физически 
модели и начини за репродуциране в съответна медия - външно или 
вътрешно). 

Съдържанието на документа се състои от редица информационни 
елементи, които могат да се обработват и променят във времето. 
Информационните елементи са два вида - базови и съставни. Според друга 
класификация, информационните елементи са статични (могат да се променят 
само по указание) и динамични (съдържанието им автоматично се генерира - 
напр. номер на страница, дата, час и т.н.). Базовите информационни елементи 
се разглеждат като неделими при представянето на информацията. 
Съдържанието и структурата на съставните информационни елементи 
(фрагменти) се формират с групиране на базови и/или други съставни 
елементи. Съдържанието на документа (от гледна точка на типа на 
съставящите го елементи) може да се представи като списък от фрагменти с 
различен тип, всеки фрагмент може отново да се представи като списък от 
фрагменти, и т.н. Броят на вложените фрагменти е произволен (но краен). В 
процеса на обработка фрагментите могат да се групират за формиране на 
нови фрагменти, както и да се включват в съдържанието на други документи. 
Документът се състои от отделни фрагменти, които се различават или по типа 
на елементите, които съдържат, или логически - като групирани по смисъл (в 
някакво отношение) части на документа. Използва се набор от типове 
фрагменти - текстoви, графични, таблични, полета или препратки (връзки с 
други единици), аудио, видео и др., различаващи се по начин на представяне  
и обработка (от предварително зададено множество операции и/или отделни 
програми). В компютърните програми за редактиране на документи, например, 
дори се предлагат отделни режими за обработка на съответния тип 
информационни фрагменти (текстов, графичен, табличен и пр.). 

Всеки документ има единна логическа структура (в няколко измерения) 
и може да се репродуцира (представи) в различни медии. Елементи на 
съдържанието на документа (не е задължително да са разположени 
последователнио) може да са свързани в определени логически отношения. 
При компютърната обработка на документа, логическата структура може да се 
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изменя; например - с групиране на фрагменти да се получи нов; фрагмент, 
фрагмент да промени принадлежността си към даден съставен фрагмент, и 
т.н. 

Макетната структура на документа определя начина за неговото 
представяне (репродуциране) в съответната медия. При разполагане на 
съдържанието на документа, например, върху отделни страници (като 
двумерно изображение върху дисплея или хартия) е възможно дефиниране на 
различни макетни структури (и съответно възпроизвеждане) на документа. 

Съдържанието и структурата са елементи на архитектурата на документа, 
а връзките между тях се представят с три модела на документа - модел за 
обработка (Manipulation Model), модел за съхранение (Representation Model) и 
модел за представяне (Presentation Model). Всеки модел притежава 
специфични функционални характеристики, които се реализират при компю-
търната обработка на документа. 

Моделът за обработка (Manipulation Model) на документи включва 
процеси като въвеждане (Insert), изтриване (Delete), форматиране (Format), 
търсене (Search) и др. Специално място в процеса на редактиране заемат 
операциите за преместване (Cut & Paste), копиране (Copy) и др.  на стaтични 
информационни елементи - знакове (Symbols), обекти (Objects), картини 
(Pictures), файлове (Files), полета (Fields) и др. под., както и на динамични 
такива - текущa дата (Data), време (Time) и др.  

Моделът за съхранение (Representation Model) определя протоколите за 
обмен на информация между отделните медии и форматите за съхранение на 
документите в тях. Тук би трябвало да се добавят препратките (References) 
между отделни информационни елементи на документи, както и връзките 
(Links) между тях - възможно и динамични при представянето им в различни 
медии. Желателно е моделът за съхранение да поддържа протоколи за обмен 
и с други такива модели, което да позволява обмен на данни (съдържание и 
структура) между документи, създадени в различни архитектури. Някои от 
операциите за документи поддържани от модела за съхранение са: запазване 
в определен формат (Save as type), запазване в текущия формат (Save/Save 
as), конвертиране в друг формат (Convert) и др. Редица софтуерни системи за 
обработка на документи поддържат собствен процесор (програма) за работа с 
документите, разглеждани като файлове - за преименуване (Rename), за 
копиране (Copy), за търсене (Search) и др. 

Моделът за представяне (Presentation Model) на документите е свързан 
с копирането (репродуцирането) им в различни медии. Основните модели за 
представяне са два - аналогов (непрекъснат) и дискретен. Централно място тук 
заемат операции като екранно визуализиране на документите (View), печатане 
на документите (Print) върху хартия и предаване на документите на разстояние 
по електронен път (Send). За улесняване на процесите на обработка на 
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документи, се предоставят и средства за визуално (екранно) представяне на 
документите. Използват се различни начини и форми на визуализация: 
структурна (Outline) - за представяне на логическата структура на документа; 
постранична (Page Layout) - според макета на страницата; нормална (Normal) и 
др. Outline пък се свързва с представяне на йерархичната организация на 
текстовете. Основни операции при представяне (копиране) върху хартия, 
например, са: оразмеряване на страницата (Page Setup); организация на 
печата (Print), включваща настройка на принтера; подаването на хартията; 
качеството на печата и др. 

Всеки компютърен документ има свой собствен жизнен цикъл 
(съответната схема ще бъде представена на друго място), който включва 
основни информационни дейности като въвеждане и създаване (Input and 
Create); Обработване (Processing); Разпространение (Distribution); Управление, 
респ. съхраняване и извличане (Storage and Retrieval), архивиране или 
унищожаване (Archiving or Destroy), и др. 

4. Принципи на компютърната обработка на документи 

Ще приведем само два принципа и няколко следствия от тях, които имат 
ясно изразен инвариантен характер. 

ПРИНЦИП 1: Етапите на жизнения цикъл на компютърния документ 
(създаване, обработка, съхранение, репродуциране, и др.) са разделени във 
времето и пространството. 

Предимствата от използване на компютри (респ. ИТ) за обработка на 
документи произтичат именно от Принцип 1. В контраст с него, при обичайната 
практика (машинопис, ръкопис) в един и същи момент, на конкретен лист 
хартия, на фиксирана позиция върху него, едновременно се въвежда, оформя, 
репродуцира (и в крайна сметка разпространява), точно определен знак (с 
предварително зададени характеристики – шрифт и големина).  

Следствие 1: Въвеждане на елементи на даден документ може да се 
извършва многократно преди репродуциране. 

Следствие 2: Редактиране на документ (включително оформление и 
коригиране) може да се извършва многократно (преди репродуциране). 

Следствие 3: Съхранение на документ може да се извършва многократно 
(под формата на репродуциране). 

Следствие 4: Документът може да се репродуцира на различни устройства 
и да се разпространява в различни медии.  

ПРИНЦИП 2: Във всеки момент на компютърната обработка може да се 
премине от един към друг етап на жизнения цикъл на документа. 

Следствие 5: Във всеки момент от етапа на въвеждане може да се 
премине към редактиране, репродуциране или съхранение. 
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Следствие 6: Във всеки момент от етапа на редактиране може да се 
премине към въвеждане на нови елементи, репродуциране или съхранение на 
документа.  

Следствие 7: Текущото въвеждане на елементи не формира 
окончателното съдържание на документа. 

Следствие 8: Етапи (или операции), свързани с компютърна обработка на 
документ, може да се извършат в различни точки на пространството, в 
различни моменти от време, и от различни субекти (вкл. компютърни системи). 

Ще отбележим, че голяма част от разгледаните елементи и принципи 
остават инвариантни за преподаването на редица теми, свързани с 
компютърната обработка на документи – текстообработка, електронни 
таблици, компютърна графика, обмен на съобщения (при виртуална 
комуникация – е-поща, форуми, и др.), и т.н. 

5. Перспективи 

Работата представя част от изследвания, свързани с проблема за 
инвариантност в обучението по ИТ (спец. при преподаване на тема 
„Компютърна обработка на документи“). В процес на разработка е учебно 
пособие по основи на информационните технологии, базирано на 
'инвариантни' принципи. Предполага се пособието да бъде експериментирано 
в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. 

Създаването на учебни материали и системи за електронно обучение, 
следващи принципи на инвариантност (не само в областта на ИТ), и базирани 
на различни медии, е друго предизвикателство пред изследователи, 
методисти и преподаватели. 

Разработката е частично финансирана по проекти МИ-203 и Д002-308 към 
Националния фонд за научни изследвания. 
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Абстракт: Разглежда се въздействието на информационните 
технологии върху правото, върху юридическата професия, приложения в 
юридическото обучение и еволюцията на академичното юридическо 
образование. 

Ключови думи: юридическо образование; mind maps; електронно 
обучение. 

Годината 2010 е краят на един десетгодишен период, познат като 
Лисабонската стратегия и време за равносметка на усилията по създаване на 
европейското информационно общество. Годината също е време за 
перспективни замисли и ново начало в развитието на Съюза. 

В една професионална дейност подобни моменти са подходящи за 
сумиране на досегашните усилия и за търсене на нови перспективи. Това 
намерение има особено актуално значение в областта на информационните 
технологии, а поради новостта и всеобхватността на проблема – и спрямо 
тяхното цялостно въздействие върху правната практика, наука и образование. 
Това въздействие, конкретизирано към разглежданата тема, се очертава в 
следните насоки: 

първо, как правото развива своето съдържание като включва в обекта на 
правна регламентация нови, наречени „информационни” отношения и как 
юридическото образование обхваща тази нова материя; 

второ, как новите технологии допълват традиционния работен стил на 
юриста и какви са произтичащите нови учебни теми; 

трето, как информационните технологии се прилагат за организиране на 
традиционно и ново юридическо учебно съдържание; 

четвърто, общността на горните въпроси предизвиква размисли и 
обобщения с предмет измененията в академичната среда на юридическото 
образование. 

Всички тези въздействия следва да се оценяват и перспективно 
продължават в европейския контекст, защото той е не само организационно-
правният, но и цивилизационният избор на нашето общество. 
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Първо, развитие на юридическото учебно съдържание. 

В поредица от актове ЕС последователно формира ново юридическо 
съдържание. Началото беше поставено с проблематиката на личните данни. 
Последваха европейски регламенти и директиви за електронния документ и 
подпис; достъпа до обществена информация и нейното повторно използване; 
електронната търговия; електронните съобщения; електронното правителство 
и управление; компютърните престъпления и сигурността в дигиталната среда. 
Създаде се организация и процедура за европейския домейн .eu, придружена 
със съответната правна регламентация и практика по прилагането й.  
Развитието на информационното общество се намира в непрекъснатия фокус 
на внимание от страна на Комисията, Съвета и Европейския парламент. 

Стратегията 2020 и свързаните с нея действия развиват горното 
съдържание. Една от ключовите инициативи е Европейският дигитален 
дневен ред, която има за цел да постигне икономически и обществени ползи 
чрез създаване на Общ  дигитален пазар, което несъмнено ще обогати 
правната проблематика в тази сфера. 

Цялото това съдържание определя съдържанието на задължителна учебна 
дисциплина с наименование „Информационно право” в специалност „Право”. 
Същата материя се преподава в две магистърски програми на специалност 
„Международни отношения”. Едновременно с това трябва да се отбележи, че 
тази материя у нас се схваща предимно като изключение и куриоз, не е обект 
на масов образователен интерес от българските юридически факултети и 
единици от тях са включили в учебните си планове горното съдържание. 

Второ, приложение на информационните технологии в юридическите 
дейности и обучение за тяхното използване. 

Технологиите не само пораждат условия за действие на нова правна 
регламентация. Те допълват традиционния работен стил на юриста и откриват 
нова научна и образователна проблематика. Тяхната привлекателност за 
правото е била установена още в началото на 50-те години от миналия век. 
Големите обеми от данни, динамиката, сложността на юридическите казуси и 
свързаната с това обработка на информацията са само част от факторите, 
довели до ново начало в науката за юридическите методи, наречена в 
модерния тогава стил „правна информатика”.  

Съвремието на тази научна и учебна дисциплина се формира от 
множество фактори и теми – организация, обработка и използване на правната 
материя; информационни технологии на електронно правителство и 
електронно управление; електронни регистри, вкл. Търговския регистър; 
достъп до европейско и национално законодателство чрез правни 
информационни системи. 
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Към тази материя се добавят и темите, които ЕС не само разработва, но и 
препоръчва на държавите-членки да присъединят усилията си в рамките на 
национални и общностни програми - електронно правосъдие (e-justice); 
дематериализация на юридическите процедури; отново електронно 
правителство; достъп до национално законодателство (N-Lex). Без 
алтернатива са знанията и уменията за ползване на източници като Eur-Lex – 
информационната система на ЕС; достъп до общностната практика 
(curia.europa.eu); достъп до национална съдебна практика (Caselex). 

ЕС последователно провежда идеята за по-дълбок и правно аргументиран 
поглед върху проблемите на електронното правителство чрез редица 
инициативи, изучаването на които е подготовка не само за практиката на 
юриста, но и за бъдещото състояние и действие на държавните институции. 

Тези и други съществени проблеми се изучават в задължителната учебна 
дисциплина „Правна информатика”, съобразена с изискванията на EULISP – 
европейската образователна програма за правна информатика. Тази програма 
продължава и се развива чрез Европейското лятно училище по 
информационно право. Юридическият факултет на Софийския университет 
ежегодно изпраща студенти за участие в тази програма. Отново обаче трябва 
да се отбележи, че констатациите и местните обществени нагласи към 
информационното право се проявяват спрямо тази учебна дисциплина в още 
по-засилени черти. 

Трето, конкретни приложения на информационни технологии в 
юридическото образование. 

От началото на 2007 г. Юридическият факултет поддържа собствен сайт 
www.law.uni-sofia.bg. Той е създаден с цел да изпълнява общофакултетни 
задачи, да организира учебно съдържание и да подпомага обучителния 
процес. Броят на регистрираните студенти и преподаватели е над 5000, 
създадените лични сайтове надминават 600. В процеса на практическото 
обучение по информационно право са издадени над 2000 сертификата за 
електронни подписи. Особено подходяща за обучението на студентите-юристи 
се оказа възможността за дистанционно използване на десктоп приложения – 
Office, информационни системи, софтуер за създаване на мисловни карти 
(mind maps). 

Съществено допълнение към технологичната основа на преподаването е 
безжичната мрежа на Юридическия факултет. Чрез тази мрежа  правните 
информационни системи са достъпни в повечето аудитории на факултета и 
може да се използват в лекции, упражнения, семинари, за самостоятелна 
работа, научни прояви, кръжочни сбирки и пр. Този достъп в съчетание с 
десктоп-приложенията на сървърите и сайта на факултета в съвкупност 
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осигуряват много добри условия за преподаване и изучаване на юридическите 
дисциплини както за студенти, така и за преподаватели. 

Сайтът на една учебна дисциплина служи за организиране на 
юридическото учебно съдържание. Той  е общодостъпен и съдържа: учебен 
план, въпросник, изисквания по учебния план; препоръчителна литература, 
презентации, и пр.; форум, връзки, новини по RSS канали. Така по естествен 
начин се постига обединение на научни и преподавателски усилия с 
възможности за съвместно използване. 

Към този общ сайт се създава самостоятелен сайт за всеки курс и форма 
на обучение. Например, по информационно право има толкова сайта, колкото 
курса са използвали електронно обучение. 

Сайтът на конкретен курс се състои от: 
 Лекции във вид на презентации, както са изнесени в залата; 
 Лекции с въпроси – задължително изпълнение; 
 Тестове – незадължително изпълнение; 
 Практикуми и задачи; 
 Програми на факултетните сървъри за отдалечена работа в десктоп-

режим. 

Тестовете са два вида – обучаващи и оценяващи. 

Обучаващите тестове са част от всяка онлайн-публикувана лекция. 
Всяка такава лекция съдържа средно 6 въпроса, един от които представлява 
задача за съставяне плана на лекцията. Въпросите се повтарят, докато 
студентът не даде верен отговор на всеки един от тях. Всеки тест се публикува 
непосредствено след лекцията с инструктивен срок за изпълнение средно 10 
дни. Този вид тестове са задължителни за изпълнение. 

Оценяващите тестове се създават за отделна тема или група конспектни 
теми. Прилагат се стандартни технологии – случайни въпроси, разместване на 
отговорите. Използват се общо 5 типа въпроси. Тестовете позволяват 
многократно изпълнение за постигане на по-добър резултат. Възлагат се 2-3-4 
пъти по време на семестъра. Всяко възлагане е достъпно от студента и 
преподавателя, който може да преглежда резултатите на всеки студент за 
всеки тест. Тези тестове са незадължителни за изпълнение. 
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Кратката статистика за тестовите изпълнения по една учебна дисциплина 
показва: 

Обучаващи тестове – задължително изпълнение  

Среден брой тестови въпроси за 1 изпитен въпрос  6  

Брой изпитни въпроси  50  

Един студент отговаря през семестъра на задължителни въпроси  300  

Студенти – редовно и задочно обучение - над  500  

Общ брой на въпроси и отговори за семестъра  150 000  

 

Оценяващи тестове – незадължително изпълнение  

Един студент отговаря през семестъра на  104  

Студенти – редовно и задочно обучение - над  500  

Общ брой на въпроси и отговори за семестъра  52 000  

 

Няколко учебни дисциплини в Юридическия факултет, между които 
информационно право, правна информатика, криминалистика и пр. прилагат 
изчерпателно към своето съдържание тези технологии. 

Общи констатации: 

 постига се непрекъснат учебен процес; 

 студентът е ангажиран от първия ден на преподаването; 

 резултатите от работата на студента и текущият контрол са достъпни; 

 мотивираният студент има възможности за пълна изява; 

 немотивираният студент е подложен на непрекъснат контрол; 

 оценяване на знанията и уменията може да се извърши по много 
критерии и чрез повишаваща се скала за оценка; 

 времето, което студентът прекарва за обмисляне на материята, се 
увеличава многократно; 

 усилията на преподавателя за създаване и поддържане на учебното 
съдържание, както и за проверка на студентската активност се 
увеличават няколко пъти в сравнение с традиционните методи на 
преподаване. 
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Юридическият факултет на Софийския университет предприема 
инициативи за популяризиране на електронното обучение. През зимния 
семестър на 2009 г. факултетът проведе Ден на информационните 
технологии, в рамките на който 11 преподаватели изнесоха доклади, а 6 
студента представиха свои приноси. В същия ден бяха дадени 98 консултации 
за използване на факултетния сайт. В резултат на проведените разисквания 
бяха формулирани предложения за изпълнение на текущи и дългосрочни 
задачи за внедряване на информационни технологии в обучителния процес 
във факултета. 

Като продължение на тези усилия Юридическият факултет организира 
конференция  “Информационните технологии в юридическото обучение”  
на 14  май 2010 г. Част от конференцията е обявеният конкурс за най-добра 
юридическа мисловна карта с участници – студенти, изучаващи право и правни 
науки. 

В допълнение на тези начални стъпки авторът смята за необходимо 
включване на темата за електронното юридическо обучение в Стратегията за 
реформата в съдебната система - 2010. Особено внимание заслужават 
няколко инициативи: създаване на общ юридически образователен портал; 
въвеждане във всички юридически факултети задължително преподаване на 
информационно-правната проблематика; използване на електронно обучение 
като средство за уеднаквяване на знанията и оценките в юридическите 
факултети. 

Четвърто, създава се нова академична среда. Съществени нейни черти 
са: тя е качествено нова среда за организация на учебното съдържание; 
показва  възможности за непосредствена връзка с практиката и приложна 
ориентация на учебното съдържание; организира и предоставя значителна 
част от необходимата за обучението правна информация; осигурява 
възможности за непрекъснат контрол на студентското участие в учебния 
процес и за резултатност на преподаването. 

В тази съвкупност от нови качества едно от тях има особено значение не 
само за юридическото образование, но и в по-общия контекст на юридическата 
наука и практика. 

Юридическата материя има своите особености. Те се отразяват и върху 
учебното съдържание. Студентите получават знания и умения за работа със 
специфични идеални обекти като: нормативни структури, напр. съдебни и 
законодателни процедури, нормативни конструкции; организационни структури 
на държавни органи в законодателната, изпълнителната и съдебната власт. 
развити системи от правни понятия, напр. европейския тезаурус Eurovoc. 
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Ето защо подходящо приложение намират познатите методи за 
представяне на знанията като семантични мрежи, фрейми и пр.,  както и 
използване на съвременни средства за израз на тези представяния като 
концептуални/мисловни карти. 

Посредством съвременни информационни технологии  в десктоп и онлайн 
варианти са изградени концептуални мрежи с юридическо съдържание. Така 
например са създадени нормативни структури, с 200 000 елемента и 358 000 
връзки между тях, а получените структури са достъпни като част от сайта на 
съответната учебна дисциплина. 

Студентите получават и изпълняват задачи за създаване, обмен и 
използване на нормативни, концептуални и организационни структури. 
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Така създадените нормативни и концептуални структури имат широко 

приложение не само като средство за организиране на правната материя, но и 
като основа на нови методи с широко приложно поле – законодателство, 
практика, правоприлагане. Особено подходящи са техните приложения в 
дейностите, съпровождащи електронното правителство и електронното 
правосъдие, където се поставят изискванията за „дематериализация на 
юридическите процедури”. 
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РАЗВИТИЕТО НА ЕДНА ТЕХНОЛОГИЧНО ОРИЕНТИРАНА МАГИСТЪРСКА 

ПРОГРАМА ПО ИНФОРМАТИКА  

доц. д-р Юлиана Пенева1, доц. д-р Станислав Иванов 

Департамент “Информатика” НБУ 
бул. Монтевидео 21, 1618 София 
jpeneva@nbu.bg; sivanov@nbu.bg 

Резюме 

Представена е една конкретна магистърска програма. Разгледани са общият 
замисъл, целевата група и образователните параметри на програмата. Текущият 
потребителски интерес мотивацията на обучаемите са анализирани въз основа на 
данни от приема за последните години и от анкета с кандидатстващите  за 
учебната 2009/2010 година. Приведени са данни за дипломирането и реализацията 
на завършилите програмата студенти. Дискутира се развитието на програмата 
чрез предлагането на специализации и допълнително обучение. Целта е да се 
отговори на интерес към програмата, проявен от кандидати с определени нагласи 
и образователен профил. 

Ключови думи: софтуерни технологии, магистърска програма  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Безспорна е ролята на компютъризацията за индустриалното и 
икономическо развитие в света през последните 50 години, както и ролята на 
информационните и комуникационни технологии за развитие на обществото. 
Не случайно се говори за „информационно общество”, „човекът в 
информационния век” и пр. Водеща роля за технологичния напредък имат 
големите хардуерни и софтуерни производители, базирани основно в САЩ и 
далечния изток. Скоростта на този напредък, както и забавянето на 
обществено-икономическото ни развитие, поставиха нашата страна далеч 
назад в тази област, въпреки наличието на значителен производствен и 
изследователски потенциал в миналото. Освен големите телекомуникационни 
оператори, значима икономическа активност в IT сектора у нас имат само 
малки и средни предприятия с предмет на дейност разработка на софтуер и 
доставка на Интернет. Така, обществено-икономическите условия, в които 
департамент Информатика осъществява своята образователна дейност се 
характеризират с:  

                                                 
1
 Секция “Софтуерни технологии ”ИМИ-БАН 
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 наличие на разгърнато традиционно университетско образование по 
информатика, конфигурирано и провеждано от добри специалисти, но 
с подготовка от изтеклия исторически период; 

 непрекъснато обновяване на използваните технологии, водещо до 
несъответствия между предлаганата и търсената квалификация на 
подготвяните специалисти; 

 остър дефицит на IT специалисти, подготвени за работа с налаганите 
от световния пазар нови технологии. 

В този контекст, създаването и развитието на магистърски програми по 
информатика с технологична ориентация е икономически и социално 
обусловено и намира убедително потвърждение в лицето на действащите 
програми от този тип у нас и в чужбина. Ето защо е от особена важност да 
бъдат изследвани потребителските нагласи на потенциалните обучаеми в 
предлаганите технологично – ориентирани магистърски програми по 
информатика. Това може да бъде направено чрез: анализ на текущия интерес 
към програмата, проучване на мотивите за избор и срещи с бъдещи обучаеми. 

Настоящата работа представя едно проучване на потребителския интерес 
към магистърската програма “Софтуерни технологии в Интернет” на НБУ. 
Анализът на текущия интерес към програмата и предлаганите в нея курсове, 
както и на мотивацията за избор може да служи за оценка на нейната 
значимост и ефективност и като ориентир за непосредствени действия по 
нейното усъвършенстване. 

ПРОГРАМА „СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ В ИНТЕРНЕТ” КАТО 
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ 

Магистърската програма "Софтуерни технологии в Интернет" официално 
стартира през октомври 1999 г. и е свързана от една страна с формирането на 
качествено нова обстановка в сектора на информационните технологии, 
поради нарастващото потребление на Интернет в световен и национален 
мащаб, а от друга страна - с цялостната ориентация на НБУ към 
образователни продукти с приложна насоченост.  

Съвременната индустрия е пряк потребител на наука. Това подкрепя 
традиционния поглед към магистърските програми като източник на подготвени 
кадри с ориентация към изследователска и развойна дейност. Наред с това, 
чисто технологичните дейности също изискват значителен обем от знания и 
умения, които не могат да бъдат усвоени в рамките на бакалавърската степен 
на обучение. Бизнесът изисква да получава от образователната система хора 
с критично и иновативно мислене, които да усвояват бързо новите 
технологични решения и да умеят да работят в екип. 

Интересен е фактът, че пазарът на труда поема и намира съответната 
ниша за лица с различна степен на подготовка по информатика. В същото 
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време се наблюдава спонтанно пренасочване към ИТ сектора на лица с висше 
образование в други области, като тяхната преквалификация в повечето 
случаи е предмет на самоинициатива. Това обуславя засилен интерес към 
магистърски програми по информатика от две посоки: бакалаври по 
информатика, чиито служебни позиции изискват по-висок образователен ценз; 
работещи в ИТ сектора специалисти с друго образование. Магистърска 
програма, удовлетворяваща образователните изисквания на такава широка 
аудитория, по необходимост следва да бъде прагматична и технологично 
ориентирана. 

За записване в програмата, кандидатите е необходимо да представят 
доказателства за определени компетенции [1]. Кандидатите, които не ги 
притежават, се насочват от приемната комисия към подготвителен блок, 
специално разработен за тази цел. Приложните курсове на практика се 
обновяват всяка година, защото са подчинени на изискването за максимална 
актуалност по отношение на развитието на технологиите. 

Компетенциите, върху които програмата акцентира, са подбрани с оглед на 
интересите на споменатите по-горе две групи потенциални обучаеми. 
Подборът им е резултат от тясното сътрудничество на авторския екип с 
представители на бизнеса. За да има България силна ИТ позиция е необходим 
непрекъснат партньорски диалог между бизнеса и академичната общност 
относно перспективите за развитие на индустрията и нуждите от специалисти с 
различни профили. За всички заинтересовани страни – университети, 
работодатели и студенти - е важно да има съответствие между подготовката 
на кадри и изискванията на пазара. В програма “Софтуерни технологии в 
Интернет” представители на бизнеса участват в учебния процес като гост-
лектори водейки отделни занятия, семинари и дори цели курсове. По този 
начин в краткосрочен план се запълва липсата на преподаватели. В 
допълнение е налице възможността за споделяне на знания – нови 
технологии, от реалния бизнес със студентите. Много фирми предлагат 
стажантски програми, чрез които да се обвържат фундаменталните знания с 
практическите умения и помагат на обучаемите да придобият реален опит. 

Учебният план на програма “Софтуерни технологии в Интернет” следва 
стандартната схема за магистърска програма в НБУ. Практическата 
насоченост на програмата намира израз в магистърския стаж, който студентите 
трябва да проведат в реална работна среда (софтуерна фирма, ИТ отдел на 
фирма или друга организация). Пълното описание на учебния план може да се 
намери на [2]. 

Подготвителният модул включва избираеми курсове, чрез които да се 
подобри началната подготовка по информатика на висшисти от други области. 
Основната целева група на този модул са специалисти с висше инженерно или 
икономическо образование, както и висшисти в областта на точните науки. 
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Предполага се, че в бакалавърската си степен те са получили някаква 
подготовка по математика и информатика и в този модул знанията им ще 
бъдат допълнени и систематизирани до необходимото равнище с оглед 
предлаганите в основната схема компетенции. 

В основната схема са застъпени следните направления: компютърни 
архитектури и мрежи; обектно-ориентирано програмиране; информационна 
сигурност; информационни системи и бази данни; скриптови езици и ползване 
на отворен код; Java и .NET; мултимедийни приложения. Както може да се 
разбере и от заглавията на конкретните курсове, всички те са изложени в 
аспект проектиране и разработка на мрежови приложения. По отношение на 
използваните платформи, превес е даден на Java и ползването на отворен код 
(PHP). Само два от курсовете са базирани на .NET, най-вече заради 
преобладаващата практика на малкия и среден софтуерен бизнес у нас и за да 
се създаде възможност за студентите да сравняват алтернативни технологии. 
Този избор се потвърждава и от изследването на студентския интерес към 
отделните курсове. 

ПОТРЕБИТЕЛСКИЯТ ИНТЕРЕС КЪМ ПРОГРАМАТА И МОТИВАЦИЯ НА 
КАНДИДАТИТЕ 

При създаването на програмата не беше възможно предварително 
проучване на евентуалния потребителски интерес, т.е. характерния за 
съвременните образователни проекти „анализ на потребностите”, основаващ 
се на достоверни статистически данни. За сметка на това, анализът на 
текущия интерес към програмата и предлаганите в нея курсове може да служи 
за оценка на нейната значимост и ефективност и като ориентир за 
непосредствени действия по нейното усъвършенстване.  

С цел уточняване профила на кандидатстващите и въз основа на това – 
подобряване на програмата при входното интервю се провежда анонимна 
анкета. Основната й цел е да се определят профилът на кандидатстващите 
(основните групи обучаеми) и желаният профил на програмата (предпочитания 
към практически или теоретично ориентиран учебен план). По първия профил 
анкетата разграничава две основни групи кандидати – продължаващи 
образованието си по информатика и преквалифициращи се. За 
преквалифициращите се кандидати се анализират степента на целенасочен 
избор на програмата, мотивацията за професионално развитие, 
възможностите за реализация като хибридни специалисти, желанието за 
придобиване на докторска степен. 

По втория профил анкетата разграничава нагласите на кандидатите за 
получаване на теоретично или практически центрирани знания и умения; 
степента на съответствие между нагласите и предлаганото от програмата; 
степен на достоверност на преценката на кандидатите. 
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От мотивационното есе, с което се кандидатства също могат да се 
обобщят какви са мотивите обучаемите, за да изберат “Софтуерни технологии 
в Интернет” на НБУ измежду големия брой други алтернативни възможности.  

В тематично отношение програмата е съпоставима с аналогични 
магистърски програми, предлагани от някои немски и британски университети. 
Компетенциите, формулирани в известен европейски проект [3] в тематичните 
направления Информационни системи и Софтуерен инженеринг [4], имат обща 
част, покриваща се с предлаганата магистърска програма. 

Нарастването на броя на новоприети студенти и общия брой студенти 
свидетелства за нарастващ интерес към програмата (фиг.1).  

Брой студенти

9
17

29 23 26

45
57

65 66
79

9 10
20

11
17

25
35 32 35

51

0

20

40

60

80

100

2000 -  
2001

2001 -  
2002

2002 -  
2003

2003 -  
2004

2004 -  
2005

2005 -  
2006

2006 -  
2007

2007 -  
2008

2008 - 2
009

2009 - 2
010

Учебна година

Бр
ой

Series1 Series2

 
фиг.1 

През учебна 2009/2010 година са приети за студенти 51 кандидати. От тях 
33 кандидата са с необходимите компетенции, 18 са насочени към 
подготвителния блок, като на всеки от тях е направена индивидуална схема на 
обучение в зависимост от завършената специалност. Профилът на 
постъпващите студенти потвърждава привлекателността на програмата за 
цялата целева група. Интерес представлява и профилът на новоприетите 
студенти по университети (фиг.2).  

От анкетите се вижда, че кандидатите притежават бакалавърска степен по 
информатика – 44%, по математика или природни науки – 9%, по технически 
науки – 30%, по икономика – 12%. Общо 60% от анкетираните са ангажирани в 
ИТ сектора. Голяма част от кандидатите притежават сертификати, като само 
5% са без никаква предварителна подготовка в областта на ИКТ. Очакваната 
позиция, която кандидатите ще заемат след завършването на програмата е 
мениджър или ръководител на група – 67%. Те очакват да придобият както 
теоретични, така и практически знания и намират програмата за добре 
балансирана. Учебният план и университета ги удовлетворява напълно. 
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Профил на новоприети студенти за учебната 
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От мотивационните есета на кандидатите за обучение в магистърска 
програма “Софтуерни технологии в Интернет” са обобщени следните мотиви 
на кандидатите за избор на програмата: 

1. Работя като програмист, Web дизайнер, разработчик, системен 
администратор и др., а нямам нужната подготовка, защото съм 
завършил друга специалност – инженер, приложна математика, КСТ, 
икономика и т.н. 

2. Графикът на занятията е много гъвкав - мога да работя и да уча. 

3. Програмата е съвременна и дава възможност да избираш курсове 
според своите интереси. 

4. Подготовката, която дава НБУ е съобразена със съвременните 
изисквания на пазара на труда. 

5. Съвременната материална база на НБУ – компютри, софтуер, 
библиотека е от изключителна важност за качеството на 
образованието по компютинг. 

6. Подходящо е съчетаването на дисциплините в учебния план – добър 
баланс между теория и практика. 

7. Програмата предлага систематично запознаване със съвременните 
технологии, което спомага за добро професионално развитие. 

8. Преподавателите са ерудирани специалисти. 

9. Предлагат се практически задачи за изпълнение и разнообразни 
проекти. 

10. Програмата дава основни знания, необходими за всеки софтуерен 
инженер. 
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11. Мнението и оценката на моите приятели за обучението в НБУ са 
силно позитивни. 

12. Програмата е особено подходяща за всеки, който иска да 
специализира в областта на Web базираните приложения. 

13. Програмата се подкрепя от Oracle Academic Initiative – това е особено 
важно за бъдещо сертифициране на студентите. 

Данните, свързани с реализацията на програмата и интересът на 
студентите към отделните курсове също служат за ориентир. Дипломираните 
студенти от 2002 година досега са 44 с успех от дипломирането – 5.80. 
Особено голям е интересът на студентите към получаването на Европейска 
диплома. Пълната избираемост на курсовете позволява по броя на записаните 
в отделните курсове студенти да се съди за разпределението на 
потребителския интерес по тематични направления. Забелязва се подчертан 
интерес на студентите към технологично-ориентираните курсове. Завършилите 
програмата студенти работят във водещи софтуерни компании в България и 
чужбина. Част от тях продължават обучението си в докторски програми в 
реномирани европейски и американски университети. 

РАЗВИТИЕ НА ПРОГРАМАТА 

Устойчивият потребителски интерес обосновава настоящата прагматична 
ориентация на програмата. С оглед удовлетворяването на образователните 
потребности на бакалаврите-информатици (в последния прием те са 44%) и на 
специалисти по информатика магистърската програма “Софтуерни технологии 
в Интернет” предприе следните мерки: 

1. Въвеждане на допълнително обучение (т. нар. „надграждащ семестър”)  
за професионални бакалаври по компютърни системи и технологии. 

2. Въвеждане на специализация ”Моделиране и анализ” в трети семестър 
като алтернатива на обучението по информационни технологии за 
студенти с изявен интерес към теоретични аспекти на информатиката.  

3. Въвеждане на специализация ”Проектиране и разработване” в трети 
семестър като алтернатива на обучението по информационни 
технологии за студенти с изявен интерес към софтуерния инженеринг.  

4. В рамките на действащите курсове с технологичен уклон се разширяват 
посещенията от студенти на работни семинари и конференции с цел 
запознаване с последните постижения по информационни технологии. 

5. Поддържат се постоянни връзки с браншовите организации (BASCOM) с 
оглед съобразяване на предлаганите от програмата компетенции с 
изискванията на работодателите. Предвижда се сключването на рамкови 
договори за студентски стаж с водещи фирми от бранша. Продължава се 
политиката за включване на професионалисти от практиката като 
преподаватели по курсове с технологичен уклон. 
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6. Разширява се предлагането на учебни материали чрез системата за 
електронно обучение на НБУ. 

Структурата и съответната програмна схема на надграждащия семестър, 
както и на специализациите са публикувани в електронния каталог [2]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитието и предлагането на технологично ориентирани магистърски 
програми по информатика е целесъобразна образователна политика, която 
намира своето потвърждение в икономически и социално мотивирания интерес 
на потребителите към такъв тип висше образование. Налице е активен 
интерес на студентите към предложената програма, свидетелство за което е 
нарастващият прием, в който все по-осезаемо е присъствието на бакалаври-
информатици. В отговор на това програмата разширява своя тематичен обхват 
с предлагането на нови специализации и развива нови учебни форми. Силната 
лична мотивация на студентите и тяхното активно участие в предложените 
аудиторни и извънаудиторни учебни форми се демонстрират във високия 
успех на завършващите. Това, заедно с постоянното подобряване на входната 
селекция, е гаранция за бъдещ успех на програмата. В крайна сметка, 
практиката показва, че този тип магистърски програми е в развитие и има 
бъдеще. 
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Абстракт 
Науката и изкуството са възприемат като различни и дори противоположни 

области от глобалния спектър на човешки дейности. Въпреки това много учени 
черпят вдъхновение от изкуството и много артисти вграждат наука в своите 
произведения. Дали тази взаимовръзка може да се приложи в образователен 
контекст? Докладът представя експеримент, започнал със скучното тестване на 
софтуер, преминал през динамични системи с комплексни числа и „завършил” с 
картинна галерия и кратък видео филм. 

Ключови думи: наука, изкуство, мултидисциплинарност 

Факторите „А-ха!” и „И-ха!” 
Съществува непоклатимото разделение на учебни предмети с научна 

насоченост и такива с насоченост към изкуството. Въпреки това много учени 
черпят вдъхновение от изкуството и много артисти вграждат наука в своите 
творби. Дали това е приложимо в образователен контекст? Експеримент, 
започнал  през 2008, се опита да обедини в едно изследвания в няколко 
научни области и създаването на няколко произведения на изкуството. 
Основната движеща сила на експеримента беше стремежа към красота. 
Красотата в изкуството се възприема на първично ниво, докато тази в науката 
изисква осмисляне. И ако първичната красота дефинираме като това, пред 
което човек възклицава „И-ха!”, то на красотата с осмисляне би съответствало 
„А-ха… И-ха!” 

Обучението по математика и физика се е извършвало по почти един и същ 
начин за последните няколко века. Дали наистина това е най-добрият начин 
трудно може да се каже, но почти сигурно е, че не е начинът за най-пълно 
разкриване на красотата в науката. Преди повече от 40 години е направен 
уникален опит да се слее науката и изкуството. Създаден бе езикът за Лого, 
който е лек, достъпен и позволява на децата да влагат собствените си 
представи за красота чрез използването на математически и алгоритмични 
принципи. Уникалното в този опит е и това, че той все още продължава. Езикът 
Лого се развива активно и днес, като три от популярните версии са изцяло 
български – Geomland [1], Elica [2] и Lhogho [3]. Elica се използва като базов 
език за няколко курса във ФМИ, СУ, а Lhogho е все още в процес на 
завършване. 
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Фигура 1. Фрактал „Множество на Манделброт” 

Създаването на Lhogho бе продиктувано от нуждата от по-голяма произво-
дителност особено в мултимедийните приложения. В края на 2008 г. бе 
решено да се проведат тестове за скоростта на системата чрез итеративно 
изчисляване на z2+c. Освен сериозни изисквания към изчислителната мощ, в 
тази формула има скрита и художествена красота. Преди повече от три 
десетилетия математикът Беноа Манделброт за първи път в света използва 
компютър за изобразяване на поведението на динамична система базирана на 
z2+c (Фигура 1). Неговите научни изследвания водят до зараждането на 
фракталите и фракталната геометрия – връзката между класическата 
математика и хаоса в природата [4, 5]. 

Изобразяването на фрактала се основава на многократни изчисления в 
рамките на стотици хиляди или милиони пъти, като съществуват разнообразни 
математически критерии за определяне на цветовете [6]. 

     
Фигура 2. Два увеличени фрагмента от околността на фрактала 
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Фигура 3. Някои от плакатите на изложбата 

Увеличените изображения показват, че фракталът крие неочаквано 
красиви форми, две от които са показани на Фигура 2. Характерна особеност е, 
че фракталът има математически безкрайна дълбочина и лесно може да 
достигне до размери, които са многократно по-големи от известната ни 
Вселена. 

Художествената изложба 
Първите генерирани изображения с Lhogho потвърдиха очакваната скорост 

на бързодействие. Опити да се генерира фрактала с други версии на Лого 
изискваха минути, дори и часове за изчисляването на изображение от около 
един милион пиксела. Lhogho се справи със задачата за секунди. 

Създадените изображения бяха толкова вдъхновяващи, че те създадоха 
желанието да се разгледат детайлите в уголемен вид. Това бе причината да се 
създаде интерактивна версия на програмата, при която може многократно да 
влиза в дълбочина на всяко място. Програмата даде началото на артистичното 
изследване на фрактала. Бяха генерирани изображенията на десетки 
интересни места и част от тези изображения бяха дигитално смесени с реални 
фотографии (Фигура 3). През есента на 2009 бе открита изложба по случай 120 
годишнината от основаването на ФМИ към СУ [7] (Фигура 4). 

       

Фигура 4. Първият ден на изложбата 
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За тези, които не могат да посетят изложбата на живо, е направен он-лайн 
вариант [8], въпреки че представените там плакати не пресъздават със същата 
сила „И-ха!”-то на изложбата, където фракталите са показани с екстремална 
степен на детайлност.  

Първи резултати и поуки 
Една от тайните цели на изложбата бе да достигне до пълна мултидисцип-

линарност. Всеки от плакатите е свързан с тема от живота, засягат се обекти и 
явления от астрономията, биологията, палеонтологията, физиката, историята, 
геологията, математиката, метеорологията, географията,  производството на 
битови стоки, бижутерството, занаятчийството и забавните семейни игри. С 
голяма условност може да разделим тази мултидисциплинарност на различни 
направления: 

 Направление «Време». Темите в изложбата се простират от 100 милиона 
години в миналото до 5 милиарда години в бъдещето. 

 Направление «Живот». Някои плакати са за праисторически насекоми, 
други са за микроорганизмите и ... извънземния живот. 

 Направление «История». Коментират исторически хора и събития като 
Южин Шумейкър, който е погребан на Луната; китайският монах Ло Тиан, 
който изобретил фойерверките; Менехъм, учител на Александър Велики и 
откривател на хиперболата; и Аполон, който й дал име. 

 Направление «Ежедневие». Това направление включва интересни факти за 
обектите около нас турбуленцията в чаша кафе, циповете за детски 
облекла и дори историята за левите и десните обувки. 

 Направление «География». Фактите в плакатите се отнасят до различни 
географски места по цялата земя. 

 Направление «Компютърна графика». Част от артистичните интерпретации 
на фрактала са създадени изцяло изкуствено, без да се използва снимка 
на реален обект. Бижуто с формата на фрактала е изцяло изкуствено, 
всяка една от 361-те части на пъзела са направени ръчно, а пагодата е 
сглобена от формата на фрактала (Фигура 5). 

   
Фиг. 1 Изкуствено създадени обекти 
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Едно от най-важните неща научени по време на създаване на изложбата 
през последната година е, че важен фактор за успеха на един проект е 
сътрудничеството на много хора и използването на ресурси от много места. 
Хората, които създават научни или художествени продукти, са щастливи, 
когато техните творения се използват от другите хора или поне, ако те ги 
вдъхновяват да творят. 

Важна поука е да не се страхуваме да експериментираме с идеи и техники, 
които са изцяло нови и непознати за нас. Изложбата бе направена от човек, 
който никога преди не беше правил изложба. Почти всичко беше нещо ново – 
от искането на разрешение за ползване на фотографиите, през работата с 
компания за голямоформатен дигитален печат до слагането на рамки и 
инсталирането в изложбена зала (Фигура 6). 

     

Фигура 6. Колеги помагат за инсталирането на изложбата 

Би било идеално, ако създаването на тази изложба или този доклад 
вдъхнови създаването на различни образователни активности като: 

 по-подробно изследване на фрактала и търсене на паралели между 
негови фрагменти обекти/явления от живота; 

 откриване на допълнителна информация за малко известни факти; 

 практикуване на умения за цифрова обработка на изображения; 

 разработването на по-бързи алгоритми за генериране на фрактала; 

 използването на науката за създаване на художествени произведения. 
Създаването на плакатите изискваше общите усилия на много хора във 

всеки момент – от създаването на първоначалния дизайн до окачването им в 
залата. Много хора са допринасяли като са предоставяли собствени 
фотографии, идеи за развитие, езикови консултации или пък са участвали 
физически в подготовката на плакатите. 

Някои от художествените интерпретации използват цифрови снимки 
направени от други хора. Преди да бъдат използвани тези хора трябваше да 
бъдат намерени и попитани за разрешение да се ползват творбите им. Всички 
тези хора бяха изцяло непознати и бяха пръснати по целия свят – от Япония 
до Канада и САЩ. Първоначалните очаквания бяха, че един на всеки десет би 
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дал съгласие без да изисква специални лицензи, затова се предполагаше, че 
търсенето на подходящи фотографии щеше да продължи много. За щастие 
притесненията бяха неоснователни. Всички автори, които отговориха бяха 
съгласни да предоставят своите снимки. Много от другите дейности също 
изискваха контакти с хора, с които авторът никога не се бе срещал до момента. 

Връзка с образованието 

Всеки един от аспектите на мултидисциплинарността могат да бъдат 
развити както в научна, така и в художествена насока. Всеки един от плакатите 
съдържа достатъчно данни, за да породи идеи за нови изследвания на 
училищно и университетско ниво. Разглеждайки изложбата като цяло, самите 
дейности по създаването й могат да послужат като модел и илюстрация за 
това, как научни и художествени дейности могат взаимно да се вдъхновяват и 
пораждат. В този смисъл тестването на Lhogho и изложбата се оказват само 
началния цикъл от един по-дълъг процес (Фигура 7). 

Изложбата предизвика създаването на кратък филм [9], свързващ в едно 
отделните плакати. За направата на този филм беше разработен специален 
софтуер за моделиране на биологически и физически обусловено движение в 
многомерно пространство. 

В един от плакатите [10] е спомената интересна задача за генерирането на 
конични сечения в домашни условия с използването на светлина. Тази задача 
породи участието в международния проект InnoMathEd –  Innovation in Mathe-
matics Education on European Level [11], за който бяха създадени интерактивни 
приложения с 3D модели. 

На базата на тези приложения беше създадена колекция от няколко 
тримерни анимации на виртуални механични модели демонстриращи 
математически свойства. Тази колекция разрасна до библиотека от няколко 
десетки подобни анимации [13], в която има механизми за рисуване на 
математически криви, моделиране на геометрични трансформации, 
генериране на повърхности и т.н. 

 
Фигура 7. Взаимно пораждане на научни и художествени дейности 
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Част от моделите са свързани с конични сечения и те са ядрото, около 
което започва активирането на друг проект – Geometro, който дори и в много 
начална фаза вече е довел до създаването на компютърно-генериран научно-
популярен ням филм за елипсите. 

В този филм се показват няколко различни метода за механично 
конструиране на елипси. На Фигура 8 са показани четири от тези устройства: 
(1) използване на примка от конец; (2) диск, въртящ се около наклонена ос; (3) 
рисуване на елипса чрез праволинейно плъзгане, използвано за създаване на 
елипсовидни рамки и прозорци; и (4) зъбчати колела и молив, описващ елипса 
като вид хипоциклоида. 

  

  

Фигура 8. Кадри от филма за елипси 

Създаването на подобен филм изисква умения, които би трябвало 
образованието да създава у учениците: 

 ефективно търсене на специфична информация; 

 анализиране на факти и взаимодействия; 

 създаване на артефакти удовлетворяващи конкретни изисквания; 

 атрактивно представяне на получените резултати. 
Подобно и на другите активности описани в този доклад, филмът като 

артистично творение може да се ползва и за научни цели, например в курсове 
по Компютърна графика, Механика, Геометрия на движението, Програмиране, 
Проективна геометрия и т.н. 
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Бъдещи планове 
Освен постоянната изложба във Факултета по Математика и Информатика, 

умалена версия на плакатите са в частна колекция в Австралия, а също и 
показани заедно с филма на XXXIX Пролетна конференция на СМБ. Част от 
плакатите в електронен вид са поискани и изпратени до научни и 
образователни организации в Северна Америка. В процес на договаряне са 
изложби Париж и Генуа. 

Научният филм за елипсите вероятно ще е първият от серия подобни 
филми. За щастие е невъзможно да се предвидят всички планове за 
бъдещето, доколкото вдъхновението за научни или художествени дейности не 
подлежи на планиране. 

Цялата изложба започна от монотонното измерване на производител-
ността на софтуерен продукт и може би в това се крие най-важната поука – 
дори и най-скучната реалност може да активира човешката изобретателност и 
креативност. Единствено трябва да се улови първоначалният момент и след 
това да се използва инерцията.  
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Живеем в информационно общество. Развитието на информационните 
технологии ни позволяват с лекота да събираме, филтрираме и 
разпространяваме данни от вкъщи чрез настолния си компютър, от пейка в 
парка чрез лаптоп, от мобилния си телефон или чрез друга медия. 
Съвременните технологии ни предоставят пряк достъп до огромни 
количества информация, обхващаща всеки един аспект от нашия живот. 
Посредством интернет те правят възможно отдалеченото използване на 
редица услуги, като дават възможност и за осъществяване на обратна 
връзка с потребителите. Уеб базираните анкетни системи спестяват 
време и ресурси, като ускоряват анкетирането на големи целеви групи и 
автоматизират обработката на резултатите от направените анкети. В 
този труд е изложен модел на разширяема уеб базирана анкетна система, 
която дава възможност да бъде вграждана в други уеб базирани системи. 
Представената архитектура предоставя централизирано управление на 
анкети и резултати, и споделяне на анкетни въпроси между потребители. 
Системата предоставя и механизми улесняващи вграждането ù в трети 
сайтове.  

Ключови думи: архитектура на уеб базирана система за анкети. 

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проекти ИС–М–4, РС09–ФМИ–041 и МУ–3 на 
поделение „Научна и приложна дейност” при Пловдивския университет 
„Паисий Хилендарски” и е частично финансирана по проект BG 051PO001–
3.3.04/13 на ОП „Развитие на човешките ресурси” на Европейския Социален 
Фонд 2007–2013 г. 
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1.  СТРУКТУРА НА СИСТЕМАТА 

От изключителна важност при разработката на подобен вид системи е 
гъвкавостта на услугата. Анкетните системи варират в зависимост от нуждите 
на информационната система. 

Често срещана е имплементацията на статични анкети. Те са 
разпространени предимно в ниско бюджетни уеб сайтове, чието съдържание 
не е обект на честа промяна. Подобни анкети са лесни за имплементация, но 
изключително трудни за поддръжка. Промяната на предефиниран въпрос в тях 
е обвързана с промени на самата уеб система, както и с преструктуриране на 
източника на данни, с който тя работи. 

При нужда от анкетна система, която обслужва цялостно нуждите на 
голямо уеб базирано приложение се прибягва до имплементация на анкетен 
модул. Вградените анкетни модули предоставят възможност за динамично 
управление на анкетите в системата, като по този начин елиминират нуждата 
от специалист за поддръжката им. Предимство на този вид анкетни системи е 
че данните се съхраняват локално в източника на системата. Това позволява 
пряк контрол над структурата на източника от данни, което по-късно улеснява 
статистическия анализ на съхранената информация. 

Третият случай, който е и обект на този труд е използването на готова 
анкетна услуга, предлагана от външна уеб система. Подобни приложения 
предоставят интерфейси, които могат да бъдат вградени в произволна 
информационна система. Единственият недостатък тук е задължителното 
наличие на връзка между информационната система и анкетната система. 

Управлението на анкетни въпроси и възможни отговори към тях е 
минималната функционалност, изисквана за всяка анкетна система. Всеки 
анкетен въпрос може да бъде маркиран като въпрос с единствен или 
множествен отговор. Анкетните отговори могат да бъдат подреждани в 
зависимост от реда, в който администраторът иска те да бъдат представени на 
потребителя. 

Мета данни могат да бъдат добавяни към всеки анкетен въпрос. Те могат 
да са свързани с тематиката, предназначението и информацията, която може 
да бъде извлечена чрез него.  

Групиране на анкетните въпроси се въвежда с оглед организирането на 
анкетните въпроси в отделни секции. То предоставя възможност 
обособяването на групи въпроси, обобщавайки ги по тематика, 
предназначение или друга тяхна характеристика. По този начин се улеснява 
навигацията в анкетните въпроси и създаването на проучвания. 

Споделянето на анкетни въпроси предоставя възможност за 
предоставяне на готови въпроси от един потребител на друг. При споделянето 
на въпроси потребителят може да укаже ниво на достъп до въпросите. 
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Основно споделянето може да бъде два вида: с права за редакция на въпроса 
или единствено с права за използване. 

Проучванията представляват обобщения на един или повече анкетни 
въпроси. При проучването анкетираният отговаря на група въпроси целящи 
извличане на по-пълна информация. 

 

Фиг. 1. Структура на система за управление на анкети 

Генериране на проучвания може да се извърши на базата на мета 
данните на въведените анкетни въпроси. В системата могат да бъдат указани 
групите въпроси, от които анкетата трябва да бъде попълнена. Паралелно с 
това се специфицира тематиката, предназначението на въпросите както и 
други мета данни свързани с въпросите, които трябва да попаднат в 
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проучването. Системата избира на произволен принцип измежду кандидатите, 
удовлетворяващи описаните критерии. 

Кампаниите представляват крайния продукт на анкетната система. След 
създаването си, кампанията се асоциира с едно или повече проучвания. Една 
кампания може да обхваща една или повече уеб системи. Разделянето на 
анкетни кампании позволява проследяване на активността на анкетираните. 
От друга страна дава възможност за развитие на партньорска програма за 
анкетиране на потребители на външни уеб системи. 

Публикуване на кампания активира кампанията, като позволява достъп 
до нея от клиентски приложения. Кампаниите могат да бъдат подготвяни и 
активирани от определена дата, позволявайки планиране на дългосрочна 
анкетна дейност. 

Управление на партньорски програми е услуга, която съвременните уеб 
базирани системи (електронни магазини, сайтове за спедиторски услуги, 
хостинг компании и др.) често предлагат. Тя е базирана на партньорски 
маркетинг [1] – практика, при която определен бизнес възнаграждава един или 
повече партньори за всеки посетител или клиент, доведен от маркетинговите 
усилия от страна на партньора. 

Статистическа обработка на резултати е изискване към всяка една 
анкетна система. Този инструмент предоставя възможност за статистическа 
обработка на събраните анкетни данни. Всеки потребител може да създава 
статистически изгледи, в зависимост от нуждите си и на базата на тях да 
извлича статистически данни за изминали периоди. 

2. АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМАТА 

От изключителна важност при създаване на общ модел за конкретен тип 
системи е липсата на обвързаност с конкретна работна рамка за изграждане 
на приложения. Използването на шаблони за дизайн тук е задължително. 

Архитектурата на системата позволява вграждането и в уеб системи, 
десктоп системи, мобилни приложения и др. Това е възможно благодарение на 
обработчика на заявки. 

Обработчик на заявки представлява клас, който приема заявките към 
конкретни ресурси в системата създава нужните класове и изпълнява 
заявената функционалност. След като операциите са изпълнени, обработчика 
на заявки връща резултата в подходящ вид на клиентския код. 
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Фиг. 2. Архитектура на система за управление на анкети 

Зареждащ инструмент в системата създава допълнително ниво на 
абстракция. Той индексира всеки един функционален инструмент в системата. 
Когато някой от инструментите бъде поискан, зареждащият инструмент прави 
негова инстанция и я предава на клиентския код. По този начин се осигурява 
лесна поддръжка на инструментите в системата, както и опростен механизъм 
на влагане на инструменти един в друг. 

Йерархия от инструменти описва бизнес обектите в системата. За всеки 
инструмент има клас, наследяващ BusinessObject. За осъществяване на ясно 
разделяне на дизайна от функционалността в BusinessObject е заложен 
шаблона за дизайн „мост” [2]. Всеки бизнес обект съдържа в себе си 
имплементация на интерфейса IRenderer. За всяка една реализация на 
BusinessObject има една или повече IRenderer имплементации, чрез които 
може да бъде представено състоянието на бизнес обекта. Този подход 
позволява на системата поддръжката на различни формати за представяне на 
състоянията на бизнес обектите като например HTML с JavaScript и CSS, XML 
[3] или друг специфичен формат. Всеки бизнес обект капсулира в себе си 
своята функционалност, като обработчика на заявки изцяло работи с 
поставената абстракция - класа BusinessObject. 
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Фиг. 3. Механизъм за управление на инструменти 

3. МЕХАНИЗЪМ НА ВГРАЖДАНЕ НА АНКЕТНАТА СИСТЕМА 

Поддръжката на различни формати за представяне на състоянията 
на отделните инструменти на системата опростява и самото ù вграждане. 

 

Фиг. 4. Схема на комуникация с клиентско приложение 

При създаване на кампания системата генерира уникален ключ, който 
впоследствие служи за определяне на данните, които ще бъдат изпратени от 
системата за управление на анкети към клиентското приложение. Системата 
може да предостави данните в HTML формат като по този начин клиентския 
код по никакъв начин не обработва отговора на обработчика на заявки. В този 
случай клиентската система вмъква получения HTML код в конкретен 
контейнер и не влияе по никакъв начин на представянето му. Друг вариант е 
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получаването на състоянието на бизнес обекта под формата на XML. В този 
случай анкетата може да бъде вградена както в уеб система, така и в десктоп, 
мобилно или друго приложение. Получените данни в XML формат се 
интерпретират от клиентската система, като биват трансформирани чрез XSLT 
[3], обработени от код в клиентското приложение и представени чрез 
адекванти контроли или по друг начин. 

Последвалата комуникация между клиентското приложение и системата за 
управление на анкети се извършва чрез протокола HTTP [4] посредством 
заявки. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изискванията към системите за обратна връзка с потребителите не спират 
да нарастват. В условията на силна конкуренция всяка институция има нужда 
от адекватно планиране и прогнозиране на пазара, в който съществува. Ето 
защо обратната връзка с клиентите е от изключителна важност. Често 
резултатите от провеждането на анкети дават ясно и еднозначно посоката, в 
която една организация трябва да поеме. 

Предложения подход за реализации на уеб базирани анкетна системи в 
този труд не е обвързан с конкретна работна рамка за разработване на 
приложения. Той обобщава концепции и насоки при разработване на системи 
за управление на анкетни системи, които са приложими независимо от 
платформата за разработка. Предложения модел има гъвкава архитектура, 
която улеснява поддръжката на системата. Предложените протоколи за 
осъществяване на комуникация са активно поддържани и широко 
разпространени. 
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Резюме: В статията са разгледани предимствата от използване на 
автоматизирани системи за оценяване на качеството на обучението. Разгледан е 
пример за моделиране на процес за оценяване и акредитация (типичен за 
практиката на НАОА) като работен поток от събития и данни. Проектирана е 
съответна софтуерна система и са експериментирани модули на Web-прототип, 
базиран на автоматизирано управление на работни потоци, услуги и потребители.  

Ключови думи: качество на обучението, оценяване и акредитация, 
автоматизирано оценяване на качеството на обучение, система за управление на 
работни потоци 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Оценяването, акредитацията и контролът на качеството на обучението, 
провеждано от висши училища (ВУ) и научни организации в Р България, се 
извършва от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). 
НАОА извършва повече от 10 услуги, свързани с акредитация на ВУ, 
специалности и професионални направления; оценяване на проекти за 
откриване и преобразуване на ВУ; откриване на филиали, специалности и 
професионални направления. В работата си, служителите на НАОА и 
привличаните експерти създават и обработват множество документи, изискват 
допълнителна информация, изготвят различни справки, и др. 

Много са ползите, които могат да бъдат извлечени от използването на 
автоматизирана система за оценка на качеството на обучението (АСОКО) 
в работата на НАОА − съкращаване на разходи и срокове (обикновено до 12 
месеца); осигуряване на обективност и прозрачност на съответните процедури 
за оценяване и акредитация, и др. Дори (само) автоматизирано създаване, 
съхранение и използване на подходящо структурирани електронни форми за 
въвеждане на данни в съответните доклади-самооценки (задължителни за 
стартиране на процедура по акредитация) биха позволили: 

 намаляване на пропуски и неточности (от страна на оценяваната 
институция) при представяне на необходимите данни съгласно Правилника за 
дейността на НАОА; 
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 облекчаване на работата на експертните групи при систематизиране и 
анализ на предоставената информация (вкл. редуциране на сложността на 
задачата за получаване на своевременна допълнителна информация от ВУ); 

 автоматизирано оценяване на количествените характеристики на 
изследвания процес; 

 повишаване на ефективността на акредитационните процедури чрез 
подходящо управление на потока от документи; 

 използване на въведената информация/данни за автоматично 
генериране на отчети и предписания (вкл. самия доклад-самооценка) и др. 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АСОКО 

Основни изисквания, които се поставят към система за автоматизирано 
оценяване на качеството на обучението са: 

 да предоставя средства за моделиране на процеси, методики и обекти 
за оценяване; 

 да автоматизира дейности, свързани с обработване на потоците от 
документи между служители и членове на НАОА, експертни групи и 
образователни институции; 

 да улеснява процеса на подготовка и представяне на необходимите 
документи от страна на образователните институции; 

 да подпомага работата на експертните групи, като извършва оценка на 
критерии и характеристики, за които има количествени показатели; 

 да генерира документи (предписания, доклади, отчети, заповеди и др.), 
необходими в процеси на (само)оценяване и акредитация; 

 да поддържа съответни актуални архиви за минали, предстоящи, 
открити и приключили процедури; 

 да предоставя информация (вкл. обобщени справки) в реално време за 
състоянието на съответните процедури; 

 да е отворена за функционално усъвършенстване и допълване, и др. 

Процедурите по оценяване и акредитация са свързани със създаване (вкл. 
колективно), съгласуване, приемане и обмен на документи между различни 
участници (председател на НАОА, членове на Акредитационния съвет, 
постоянни комисии по области на висшето образование, експертни групи, 
администратори, образователни институции и др.). Разнообразните процедури 
(в редица случаи итеративни), участниците с различни права и функции, и 
множеството от документи, функциониращи в рамките на процеса по 
оценяване на качеството на обучението, налагат необходимостта от 
автоматизиране на управлението на потока от съпровождащи дейности и 
документи. 
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Работният поток представя даден процес като редица от 
последователни операции/стъпки, изпълнявани от отделни хора, групи от хора 
или организации [6, 7]. Чрез работен поток се моделират дейностите, 
необходими за успешно протичане на процеса, като логиката на изпълнение и 
условията за преминаване от текуща към следваща дейност (стъпка) са ясно 
дефинирани. За да се извърши конкретна дейност на моделирания процес е 
необходимо наличие на определени входни данни и условия, свързани със 
събития, ресурси, информация, документи, и др. Приключването на дейност 
генерира изходни (резултатни) данни и събития, които от своя страна се 
използват като входни при определяне на следващите стъпки/дейности в 
работния поток, които трябва да бъдат стартирани. 

Процедурите по акредитация и оценяване на качеството на обучението, 
провеждани от НАОА могат да се моделират и интегрират в система за 
управление на работни потоци, понеже съответните дейности се изпълняват 
многократно, имат ясно разграничени етапи - с регламентирани входни и 
изходни данни, като условията за преминаване от един към друг (следващ) 
етап на процедурите по оценяване и акредитация, са точно определени. 

Създаването на система за управление на работни потоци би позволило 
автоматизирано изпълнение на различни по вид дейности и процеси. При това, 
на всяка стъпка и за всяка конкретна задача, може да отговарят различни хора 
или групи от хора. Подобна система би осигурила автоматизирано управление 
на процесите, използване/генериране на ресурси, организация на отделните 
потребители при изпълнение на техните задължения, и др. Стандартизирана и 
унифицирана система за моделиране и управление на методики и работни 
потоци за оценяване на качеството на обучението предлага множество 
предимства (спрямо други типове автоматизирани системи за оценка на 
качеството): 

 лесно интегриране на нови процеси (под формата на системни услуги) и 
модифициране на вече създадени (чрез моделирани в рамките на системата − 
без да се налага ‘писане на код’); 

 автоматизирано управление на процедурите и повишаване на тяхната 
ефективност и оперативност; 

 автоматично известяване за стартиране на дейност (с включване в 
портфолиото на съответните потребители, вкл. с генериране на данни – 
доклади, справки, и др.); 

 мониторинг на процесите (вкл. събития, потребители, институции, 
ресурси, и др.); 

 осигуряване на обективност и прозрачност при изпълнение на 
процедурите, и др. 
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3. МОДЕЛ НА WEB-СИСТЕМА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО 

В рамките на изследването е проектирана софтуерна система, базирана на 
автоматизирано управление на работни потоци, услуги и потребители. 
Експериментирани са модули на съответния прототип на Web-система за 
оценяване на качеството на обучението. Прототипът на системата включва 3 
(три) основни модула: А. Администратор (вкл. управление на 
потребителски роли); Б. Дизайнер (моделиране на методики и обекти за 
оценяване); В. Супервайзор (управление на процедурите за оценяване и 
акредитация). 

Основни функционални възможности на прототипа са: 

 моделиране на различни процедури, методики и групи от индикатори 
за оценяване на качеството (вкл. релации между тях); 

 поддържане на различни типове от обекти за оценяване (институции, 
специалности, курсове, и др.);  

 генериране на документи, използвани в оценъчни и акредитационни 
процедури (доклади, таблици, експертни карти и др.); 

 провеждане на сравнителен статистически анализ на оценявани 
обекти (с предложения за следващо подобряване на образователния процес); 

 осигуряване на прозрачни процедури за номиниране и одобряване на 
външни експерти за оценъчните процедури), и др. 

Специализирани модули на прототипа поддържат: 

 Многопотребителски достъп (администратори, експерти и 
потребители работят с единна централизирана платформа с отдалечен 
достъп, и ползват общи ресурси с различни изгледи към тях); 

 Управление на процедурите за самооценка. Самооценяването на 
образователните институции е първият етап от процедурата за оценяване и 
акредитация. Приключва със създаване на доклад-самооценка, включващ 
информация за критерии, определени от НАОА. Стартира се и като 
самостоятелна услуга, с цел проверка и оценка на състоянието на дадена 
област, и получаване на предписания за повишаване на нейното качество. 

 Управление на процедурите по ‘външно’ оценяване. Модулът за 
управление на работни потоци стартира дейности, включени в процедурите за 
оценяване и уведомява техните участници при настъпване на различни 
събития. 

3.1. Управление на роли и потребители 

Всеки потребител има роля, която определя неговите права за достъп до 
различни функционални възможности на прототипа. Регистриран потребител 
може да създава група от потребители и да стартира задачи за всеки неин 
член. Основните потребителски роли са: 
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 Супер-администратор – моделира методики и типове обекти за 
оценяване; създава роли и определя права за достъп; моделира процедури за 
оценяване като работни процеси; 

 Администратор – управлява процедури за оценяване и осъществява 
мониторинг върху тяхното изпълнение, и т.н.; 

 Член на постоянна комисия за област на висшето образование – 
прави предложения за разкриване или отказ на процедури за акредитация; 
номинира експерти; одобрява или връща за доработване доклади на 
експертните комисии; изготвя доклади с мотивирана оценка и т.н.; 

 Експерт, член на експертна група – анализира информация, подадена 
от образователни институции, изисква (ако е необходимо) допълнителни 
документи и данни, участва в колективно изготвяне на оценъчни доклади, и т.н. 

 Член на администрацията на НАОА – издава удостоверения за 
акредитация; публикува резултатите от оценяването в Държавен вестник и 
Интернет-страницата на НАОА, и т.н.; 

 Администратор на съдържание – управлява съдържанието на 
Интернет-страницата на НАОА (добавя и редактира страници, новини и др.), и 
т.н.; 

 Регистриран потребител (образователна институция) – стартира 
процедура по акредитация или самооценка; 

 Нерегистриран потребител – разглежда общодостъпна информация. 

3.2. Представяне и управление на процеси/процедури по оценяване 

Процедурите по оценяване и акредитация протичат по сходни схеми [3]. На 
фиг. 1., например, е показано как типична процедура от практиката на НАОА за 
оценяване и акредитация може да се моделира като работен поток, съставен 
от процеси/процедури, субекти и данни, обменяни между тях.  

Всяка процедура се представя от концептуален модел за оценка на 
качеството на обучението, включващ [4] работния поток на дейностите, които 
трябва да се изпълнят, и необходимите за това ресурси. Моделът се 
реализира чрез задаване (за всяка дейност) на следните параметри: 

 ограничителни условия, предпоставки и ред за протичане; 

 участници (по роли и специфични задачи); 

 входни документи/данни; 

 изходни (вкл. генерирани) документи/данни; 

 ресурси, необходими за успешно изпълнение; 

 регламенти (вкл. документация), и др.  

Конфигурирането и стартирането на конкретна процедура за 
оценяване (системна услуга) изисква: предварително моделиране на 
съответния работен поток; въвеждане на конкретни данни за оценявания 
обект, дейности и участници (съгласно документи на НАОА и Закона за висше 
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образование [1]); дефиниране на структури за шаблоните на съпровождащите 
документи, и др. 

Фигура 1. Типичен модел на процес за оценяване и акредитация от НАОА 
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3.3. Представяне и управление на методики за оценяване 

Критериите за акредитация на НАОА визират 3 (три) области от дейността 
на образователните институции – учебна дейност, научноизследователска 
дейност и управление на образователния процес. Във връзка с това са 
дефинирани множество критерии и характеристики, част от които могат да 
бъдат измерени количествено [2]. Пълното автоматизиране на процеса по 
оценяване на качеството на обучението изисква − критериите, които нямат 
количествени оценки да бъдат формулирани по начин, даващ възможност за 
количествена оценка от експерт по предварително установена скала за оценка.  



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 67 

 
Фигура 2. Модел на методика 

за оценка на качеството 

В повечето случаи, системите за (само)оценяване използват методики, 
които в крайна сметка (поне на логическо равнище) се моделират чрез 
дървовидна структура, в корена на която е оценяваният обект, вътрешните 
възли са определени според признаците за групиране на индикаторите по 
критерии, а листа са самите индикатори, оценявани количествено. Например, 
критериите на НАОА [2] са на равнища – оценяван обект, области, критерии, 
характеристики, и лесно могат да бъдат моделирани в подобни дървовидни 
структури. Основни дейности при реализация на методика за оценяване са: 
моделиране на обща методика; конфигуриране на конкретна методика; 
създаване на типове обекти за оценяване; дефиниране на асоциации, и др. 

Всяка обща методика за 
оценяване се моделира от 
шаблон, който може да се 
представи като дървовидна 
структура (фиг. 2) и скала за 
оценяване, валидна за всички 
негови индикатори (напр. ‘от 2 
до 5’, ‘от 1 до 10’ и т.н.). 
Описват се възлите на шаблона, представящи критерии, индикатори, 
характеристики и др., като за всеки се задават полетата, които трябва да се 
попълват при моделиране и създаване на конкретна методика – име; 
описание; формула (съпоставяща конкретна оценка на измерваната величина), 
и др. По подразбиране, формулата изчислява средно аритметична стойност 
спрямо възлите от по-ниско равнище, като има възможност оценката на всеки 
възел да се включва с предварително определено тегло. За всяка дискретна 
стойност на индикаторите може да се предвидят полета с текстова препоръка 
за подобрение и текст, който се използва при автоматично генериране на 
съответен доклад. В [5] е представен усъвършенстван модел на методиката, 
използвана от НАОА, която включва повече от 200 (двеста) индикатора, 
разпределени в 9 (девет) групи от критерии. 

При конфигуриране на конкретна методика за оценяване се изисква 
въвеждане на конкретни данни в предварително създадения шаблон – модел 
на обща методика за оценка на качеството.  

3.4. Управление на процеса на оценяване 

Оценяването на конкретен обект се осъществява по два различни начина – 
чрез самооценяване и външно оценяване. 

При самооценяване, например, всеки регистриран потребител може да 
стартира процедура за оценяване по конкретна методика, като след 
въвеждане на необходимите данни ще получи автоматизирано генериран 
доклад за оценявания обект и предписания за подобряване на дейностите. 
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При външно оценяване, регистриран потребител или администратор на 
системата инициира процедура за оценяване на даден обект. Оторизиран 
служител от оценяваната институция попълва необходимите данни (както в 
процеса на самооценяване). Администраторът насочва постъпилата 
информация към членовете на съответната постоянна комисия, като 
системата стартира следващите дейности, свързани с предложение за 
откриване (или отказ) на процедура по акредитация; номиниране на експерти; 
формиране на експертна група и разпределение на задачите; създаване на 
оценяващи доклади; обсъждане и приемане на решения за акредитация, 
приключване (вкл. архивиране) и др. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Моделирането на процеси и методики за оценка на качеството спрямо 
различни стандарти, предоставя възможности за ефективна автоматизация на 
дейности, характерни за образователните институции и НАОА. 
Автоматизираните системи за моделиране на методики и процеси за оценка на 
качеството на обучението, изградени на модулен принцип, позволяват лесно 
надграждане и, мултиплициране. 

Създаденият (първи по рода си в страната) прототип на АСОКО за 
моделиране и провеждане на различни (по вид) акредитационни процедури, 
осигурява повече обективност, прозрачност и ефективност. На базата на 
методика за оценяване на качеството на е-обучението (базирана на повече от 
200 индикатора, разпределени в 9 групи от критерии [5]), съвместно с НАОА се 
подготвят по-мащабни експерименти със създадения прототип. 

Работата е финансирана по проект BG 051PO001-3.3.04/13 на ОП 
„Развитиe на човешките ресурси“ на Европейския Социален Фонд (2007−2013) 
и МИ-203 на Национален фонд „Научни изследвания“. 
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Резюме 
Статията е посветена на актуален проблем – ролята на човешкия фактор в 

софтуерното производство. Дадени са основни дефиниции, предистория и 
съвременно състояние на управлението на човешките ресурси  в тази област. 
Представен е накратко авторският подход, включващ формален метод, 
методология и концепция за интегрирана софтуерна система, подпомагаща 
прилагането му. Описани са резултатите от използване на подхода за управление 
на човешките ресурси в СТ. С цел предизвикване на дискусия и/или търсене на 
решение, са споменати няколко проблема, свързани с подготовката и използването 
на кадри в разглежданата област.   

Ключови думи: управление на човешките ресурси(УЧР), софтуерни технологии, 
образование и УЧР. 

1. Въведение 

През 1969г. на конференция на НАТО се обсъждат някои симптоми на 
„софтуерна” криза – голям брой некачествени програмни продукти и 
разочаровани потребители, реализация на софтуерни проекти с надхвърлени 
ресурси и неизпълнени социални поръчки, недостиг на квалифицирани кадри. 
Като решение се предлага създаването на нова  научно-приложна област  - 
Software Engineering, която на  български бе наречена  Софтуерни технологии 
(СТ). Основна цел на СТ е ефективно разработване на качествен софтуер чрез 
съчетаване на научни подходи с технологични новости, мениджърски похвати 
и печеливши бизнес-практики. Днес, в условия на световна криза, след повече 
от 40 години отново се заговори и за софтуерна криза, като се наблюдават 
същите симптоми. Особено сериозен проблем е недостигът на квалифицирани 
кадри, които не само не са достатъчни, но и ще намаляват. Според прогнозите, 
ще има 350 000 свободни работни места за ИТ специалисти в ЕС през 2012г.и 
около 250 000 - за Индия към 2010г  (McKinsey O&O конференция, Виена, 2008 
г.). За България предвижданията са за около 15 300 незаети места към 2011г. 
(БАСКОМ, 2008). Силно намаленият интерес у младите хора към ИТ-
специалностите в университетите се дължат на  трудно следване и сложна, 
трудна и стресираща работа (макар и високо платена!), изискваща 
непрекъснато усвояване на нови знания и умения.  



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 70 

За съжаление, поради глобалната криза стандартните решения като 
допълнителни инвестиции за наука и иновации  не работят. Затова ще 
потърсим друг подход, възприемайки следната дефиниция за разглежданото 
направление:  

СТ са систематичен подход към разработването на качествен 
софтуер, предлагането му на пазара,  експлоатацията и съпровождането 
му в рамките на планираните ресурси (финансови, времеви, човешки). 

Доколкото финансовите ресурси са недостатъчни, а времевите обикновено 
зависят от конкретните ограничения на  софтуерните проекти, ще разгледаме 
ролята на човешките ресурси - единствените, които изглеждат 
многообещаващи поради неизчерпаемостта си, разбира се, при подходящо 
управление. В Част 2 ще разгледаме особеностите на управлението на 
човешките ресурси в СТ. В Част 3 ще опишем накратко предлагания от нас 
подход и получените досега резултати. Четвъртата част ще посветим на някои 
проблеми при подготовката и използването на кадри за ИКТ, а в Заключението 
ще споменем  някои препоръки. 

2. Човешкият фактор в Софтуерните технологии 

Ролята на хората, участници във всяка дейност е изследвана и оценявана 
от различни тледни точки и с различни намерения – от задоволяване на 
любопитството за човешката природа до прилагане на техники за 
манипулиране, за да се постигнат определени цели. Известна е фразата на 
Ленин „Кадрите решават всичко“. За СТ показателен е експериментът, 
проведен със съдействието на IBM в няколко хиляди софтуерни фирми в цял 
свят, при който на всеки  участник се съобщава, че трябва да започне нов 
проект с двама изпълнители. 98% са попитали кой ще е партньрът им в 
проекта, а само 2% - какъв е самият проект.  

Сериозният научен интерес към проблема се обуславя от факта, че 
софтуерът се създава от индивиди с определени физически и умствени 
възможности и различна психологическа нагласа. Изследването и 
съобразяването с тези личностни характеристики може  да подобри 
организацията на работата и да повиши производителността на труда на 
разработчиците на софтуер. Освен това софтуерът се използва от хора. 
Изследването на профила на потребителите, особено във фазите на анализ и 
проектиране е предпоставка за създаване на надеждни, ефективни и удобни за 
използване системи. Затова и традиционната двойка хардуер-софтуер 
напоследък се разширява с нов, трети елемент, наречен “peopleware”. Има и 
повишен интерес към т.н. “софтуерна психология”, създадена от Уейнберг [5]. 
Тя има за обект на изследване всички участници в процеса на създаване и 
използване на софтуера. Считаме, че от значение за практиката са най-вече 
основните теоретични изследвания в две направления: 
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а) Създаване на психологически профил на софтуерни специалисти  – 
определяне на съвкупност от вродени и/или придобити характеристики, 
анализирането на които може да подпомага подбора и управлението на 
софтуерните кадри. Независимо от аргументите за и против използването на 
психологически профил, много от получените резултати имат и практическа 
насоченост. Например, при наемане на нови специалисти, често се прилагат 
тестове за проверка на нивото на двете считани за задължителни качества: 
адаптивност и устойчивост към стрес.  

б) Разработване на методи за въздействие върху хората за постигане на 
определени цели. Независимо от негативната окраска на тази дейност, която 
по същество е манипулиране, в основата й са залегнали сериозни теоретични 
методи и поведенчески модели. 

Както вече посочихме, една от основните цели на СТ е ефективен процес 
на разработване на софтуер. От мениджърска гледна точка, е необходимо да 
се управляват хората, продукта, процеса и проекта (т.н. четири P’s - people, 
product, process and project). Наредбата не е случайна, защото подценяването 
на човешкия фактор може да застраши успешната реализация на всеки проект. 
Наблюдаваното съживяване на интереса към софтуерната психология се 
доказва от факта, че световно-известният Software Engineering Institute, 
разработил CMM-модел за глобалната ефективност на дейностите в дадена 
софтуерна организация чрез определяне на различни нива на зрялост, 
предлага разширения модел PM-CMM (People Management Capability Maturity 
Modеl) [1]. Този модел е създаден  с цел “да подобри готовността на 
софтуерните организации да осъществяват приложения с нарастваща 
сложност чрез привличане, обучаване, мотивиране и задържане на талантите, 
необходими за подобряване на бизнеса им за разработване на софтуер”. 
Определените ключови дейности в модела PM-CMM са наeмане на софтуeрни 
спeциалисти, опрeделянe на структурата и състава на работнитe групи, 
управлениe на взаимоотношeнията в работната група, организиране на 
комуникациите, организиранe на сбирки и засeдания, работа в екип, и 
софтуерна ергономика. Последната дейност е професионализъм и етично 
поведение – създаване и спазване на кодекс на работещите в областта на 
софтуерната индустрия [4]. 

3. Нашият подход към управлението на човешките ресурси в СТ 

Опитвайки  се да намерим подход, който да съответства на съвременните 
условия и специфичните им особеностите, започнахме с анализ на текущата 
обстановка. Преди всичко се налага изводът, че не е възможно да се 
намираме в постоянна софтуерна криза, защото по дефиниция „криза е 
повратна точка в развитието на нещо; решителен или критичен момент или 
етап, след който има подобрение или фатален край”. Необходимо е 
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терминологично уточняване – да не се говори за “софтуерна криза”, а за нещо, 
което продължава дълго и/или се повтаря често, непрекъснато 
създавайки проблеми. За български еквивалент на въведения от Пресман [3] 
термин “chronic affliction” предлагаме “хронична недостатъчност”. 
Терминът запазва аналогията със съответната медицинска диагноза и 
отразява точно разминаването между очакванията и реалностите по 
отношение на софтуера. Недостатъчността в СТ може да бъде количествена 
(по отношение на измерими параметри като време, пари, автоматизирани 
средства) или качествена – като неудовлетвореност от постигнатото ниво на 
по-общи свойства на софтуера (правилност, надеждност, ползваемост и др). 
Сега дефинираме:  

Целта на СТ е да се разработва, предлага и използва софтуерът 
така, че да се преодолее хроничната недостатъчност и да се 
удовлетворяват очакванията на обществото. 

В съответствие с тази цел разработихме цялостен подход, включващ 
методология, концепция за софтуерна среда, която я подпомага и процедура 
за прилагането им. За основа на подхода избрахме следните три основни 
принципа: 

а) Принцип на интерпретацията - да се премине от фактологично описание 
на обективния свят към диалогичните интерпретации, които прави субектът. За 
софтуерните технологии това означава да се признава ролята на човешкия 
фактор и тя да се разглежда като важна и определяща за успешното 
осъществяване на всяка дейност в областта.  

б) Принцип на “разумния избор” - разработването на софтуер да се 
разглежда като непрекъснат процес на вземане на решения, като се 
анализират всички възможни алтернативи и се избира най-добрата от тях.  

в) Принцип на измерването - повсеместно прилагане на софтуерни 
метрики, защото както посочва Т. Гилб “ Не може да се управлява това, което 
не може да се измери”. 

3.1. Сравнителен анализ и процедура за прилагането му 

Формалният математически апарат, който е в основата на подхода, е 
методът на Сравнителния анализ. Той е представен подробно в [2], а тук ще се 
спрем само  накратко на основните му елементи, за да се добие представа за 
същността му. 

При описание на целите на СТ посочихме, че наред с ефективен процес на 
разработване, основна цел е и създаването на качествени програмни 
продукти. За съжаление, основен проблем при оценяване на качеството на 
различните обекти в СТ (продукти, процеси и ресурси) е, че няма абсолютно, а 
само относително качество. Поставя се въпросът как да дефинираме 
качеството така, че определението да е конструктивно, т.е. да  се свързва с 
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осъществима процедура. Затова под качество  ще разбираме степента на 
съответствие с предварително зададени изисквания. 

Под качествено съдържание на обект ще разбираме качеството, 
разглеждано в контекста на определена ситуация – т.е с определена цел, от 
определена гледна точка, с цената на определени ресурси, т.н. 

Сравнителният анализ (СА) е изследване на качественото 
съдържание на еднотипни обекти и съпоставянето им така, че да се 
избере най-добрият или да се подредят по качество. 

Най-общо казано, СА е приложение на теорията на многокритериалното 
вземане на решения в конкретна област – софтуерните технологии. 
Осъществяването на СА изисква създаване на модел на изследвания обект 
и описване на ситуации, задаващи контекста на прилагането му.  

Обектите в СТ могат да продукти, процеси или ресурси. Целта на 
моделирането на изследвания обект е получаване на количествена мярка на 
потребителско-ориентираните свойства чрез декомпозирането им на измерими 
характеристики на едно или няколко нива. Обикновено конструираме 
йерархичен модел, като корен на дървото е качеството на обекта, а на 
последното ниво са метриките, като за всяко от листата  в така построената 
йерархична структура има процедура за остойностяване. 

Друго основно за подхода понятие е понятието ситуация. 

Под ситуация (case) ще разбираме съвкупност от обстоятелства, 
определящи контекста на прилагане на Сравнителния анализ.  

Всяка ситуация case се описва чрез наредена петорка: 

case = { Goal, Object, Competitors, Task, Level},  

в която: 

<Goal> задава целта, която може да е изучаване (to characterize), 
оценяване (to assess), предсказване (to predict), подобряване (to improve), 
друга – дефинирана от потребителя 

<Object> задава обекта на изследване (object of consideration). Обектът 
може да бъде продукт, процес или ресурс  и от произволен вид, например: 
програмен модул, потребителска документация, спецификация, метод, модел, 
софтуерно средство и т.н. 

<Competitors> задава множество на сравнявани обекти от избрания вид 
(target objects).  

<Task> - може да бъде избиране (selection) на най-добрия обект, 
ранжиране (ranking) - получаване на нареден списък на сравняваните обекти 
или класифициране (classification) на обектите към няколко предварително 
зададени класове на качеството. 
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<Level> задава ниво на изчерпателност на провеждания анализ (depth 
level) в зависимост от важността на решавания проблем и отделените за него 
ресурси. 

За реализацията на подхода са необходими две специални длъжностни 
позиции в софтуерната организация: Аналитик и Клиент, за които са 
определени изискваната квалификация, опит и професионални умения  за 
успешно справяне със задълженията.  

За управление на човешките ресурси в СТ досега са конструирани модели 
на обект „участник в разработването на софтуер” за позициите разработчик, 
тестер, ръководител на проект, софтуерен инженер, отговорник за осигуряване 
на качеството и ръководител на софтуерна фирма. Създадените модели са 
приложени в ситуации за избиране на най-подходящия кандидат за 
определена позиция (измежду описаните по-горе), за атестиране на 
служители, за определяне на най-добър служител на годината и др. 
Получаваните чрез Сравнителния анализ резултати са сравнявани с 
независимото оценяване, извършвано от назначаваните комисии, като при 
разминавания в крайния резултат са обсъждани възможните причини, така че 
да се усъвършенства методът на СА чрез прецизиране на настроеваемите 
параметри – скали за оценка, теглови коефициенти и др. 

3.2. Методология INSPIRE и софтуерна система, подпомагаща 
прилагането й 

За систематично и целенасочено прилагане на Сравнителния анализ е 
разработена и методология, наречена INSPIRE (вдъхновявам). Името е 
избрано така, че подсказва предназначението на методологията като 
улесняваща потребителите и е ахроним от важни характеристики на подхода: 
(Incremental, Neat, Scalable, Permanent, Integrated, Right и Estimable). Засега 
предложената методология е успешно приложена за пет дейности в СТ: 
осигуряване на качеството, разработване на софтуер с подизпълнители 
(outsourcing), осигуряване на ползваемост, оценяване на модели в СТ и 
управление на човешките ресурси. Както се вижда, избраните дейности са с 
различен обхват, сложност и значимост за СТ, за да могат да се проверят 
описаните по-горе характеристики на подхода. Разработена е и концепция за 
интегрирана софтуерна среда, поддържаща методологията. 

3.3. Прилагане на подхода за управление на човешките ресурси в СТ 

Като илюстрация на използването на добри практики, ще формулираме 8 
прости правила, спазването на които би усъвършенствало дейностите по 
управление на човешките ресурси. Както ще се види, правилата са с различен 
обхват на приложимост: първите три лесно се модифицират за каква да е 
дейност, докато останалите пет са специфични за  дейността управление на 
персонала. 
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І. Избиране и назначаване на “качествен” мениджър човешки ресурси. Той 
създава  стратегическа (дългосрочна, обикновено 3-годишна) програма и 
тактически (краткосрочни) планове за управление на човешките ресурси. 
Мениджърът създава и “профил” на всеки служител на фирмата. В 
задълженията му влиза и консултиране на всеки по чисто “човешки” проблеми. 
Практиката показва, че точно тази функция на психотерапевт и душеприказчик 
води до създаване на подходящ психологически климат, а „разтоварването” 
при споделяне на лични проблеми може да увеличи значително 
производителността на труда.   

II. Прилагане на ППП-принципа, според който осъществяването на подхода 
за УЧР трябва да става: 

 Постепенно – инкрементална (постепенно разширяваща се) реализация 
на всички програми, свързани с УЧР, с междинно оценяване и 
настройка; 

 Постоянно – не еднократни “ad hoc” инициативи, а следване на 
дългосрочна и добре обмислена стратегия; 

 Правилно – прилагане на доказали полезността си добри практики. 

III. Осигуряване на продължаваща (life-long) квалификация и обучение  

Препоръката е за разделяне на служителите в групи и създаване на 
програми за кариерно развитие на всяка група, в съответствие с нейните цели 
и задачи. Определя се подходящо съдържание на задължителното 
професионално знание (body of knowledge), набора от специфични техники и 
умения, както и естеството и присъщите видове комуникации за всяка група. 

4. Реализация на индивидуален подход  - съобразяване с индивидуалния 
профил и ценностната система на всеки служител. Препоръчва се 
предварителна подготовка при срещите със служители, доколкото е доказано, 
че ефективна комуникация е възможна само ако двете страни са на едно и 
също ниво. Интересен аспект на приложната психология, който има 
практическо значение, са техниките за оценка и нагласяне към нивото на 
събеседника/партньора).  

5. Отчитане на факторите, определящи персоналната мотивация като 
главна движеща сила. 

6. Съобразяване с т.н. „когнитивен дисонанс” - всеки смята, че постига 
успехите си сам, а за провалите са виновни другите! 

7. Работа в екип – съвременните проекти са големи и сложни и могат да се 
реализират успешно само с колективните усилия на единомишленици. 
Неформалното описание на колективния труд е:  “Всички сме ангели с едно 
крило и можем да полетим само ако се опрем един на друг”. Приложната 
психология препоръчва обучение за работа в екип, доколкото са необходими 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 76 

специфични знания и умения, които трябва да бъдат усвоени чрез различни 
тематични семинари и тренинги. 

8. Въздържане от критикуване на служител, особено в присъствието и на 
други лица. Твърдението на специалистите е, че няма градивна критика – 
отправянето на обвинения обикновено засяга достойнството на критикувания, 
поражда психически дискомфорт и желание за отмъщение. 

Не може да се очаква, че такава сложна и отговорна дейност като 
управлението на човешките ресурси може да се опише и осъществи 
ефективно само чрез спазване на тези 8 правила, но те могат да се разглеждат 
като добра стартова основа за професионален подход към човешкия фактор, 
който би допринесъл за повишаване на производителността на труда и за 
успешно функциониране на софтуерната организация като цяло. 

4. Проблеми на подготовката и използването на кадри за ИКТ 

Както вече споменахме, има не само недостиг на квалифицирани кадри в 
ИКТ, но и прогнозите са за по-нататъшното им намаляване. Анализът на 
причините за тази световна тенденция е предмет на сериозни изследвания. 
Считаме, че такъв анализ би трябвало да се прави задълбочено, въз основа на 
големи съвкупности от достоверни и систематично събирани данни, с отчитане 
на специфичните условия във всяка страна. Затова и ние си поставяме далеч 
по-скромната задача - да споделим свои наблюдения по някои проблеми с 
надеждата, че ще предизвикаме обсъждане и може би и решаването им на 
съответното ниво на компетентност.. 

Преди всичко ще отбележим, че проблемът е разпознат като съществен в 
рамките на Европейския съюз. В разработената стратегия Европа 2020 е 
обърнато специално внимание на страните от ЕС, че трябва да направят 
всичко възможно и "да гарантират достатъчна наличност на кадри с 
природонаучно, математическо и инженерно образование и да фокусират 
училищните програми върху изграждане на творческо, иновативно и 
предприемаческо мислене". Според нас тази директива на ЕС, поставяща 
изисквания към училищните курсове, е перспективна, защото позволява ранно 
“зарибяване“ на децата. Така интересът към компютрите, породен от 
компютърните игри, може да бъде поддържан чрез по-нататъшни занимания с 
програмиране. Резултатите от извънкласната работа по информатика 
показват, че дори ученици от 3 до 5кл. успешно се справят с усвояването на 
основни алгоритми и написването на програми за тях. За съжаление, 
вниманието в българското училище е насочено предимно към ИТ  - за 
овладяване на основни компютърни умения и работа с няколко полезни 
софтуерни пакети. Все още няма адекватни учебни програми по информатика, 
а именно те биха били основа за подготовката на бъдещите софтуерни 
разработчици. 
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Университетското образование в информатичните специалности се 
провежда по добри учебни програми, но като цяло оценките за качеството на 
подготовката не са високи. Причините могат да се търсят както в процеса на 
организиране на обучението (недостиг на квалифицирани преподаватели, 
висока лекционна натовареност и липса на време за научно-изследователска 
работа и осъвременяване на курсовете, борба за привличане и задържане на 
студенти на всяка цена поради обвързване на финансирането с броя на 
обучаваните студенти), така и в отношението на повечето студенти (липса на 
желание за посещаване на учебни занятия, липса на инициативност и 
интереси за изява в научно-приложни разработки и др.)  

Друг проблем, който искаме да споменем, са странните отношения между 
организациите, които отговарят за  подготовката или наемат специалисти за 
работа в ИКТ-сектора. Свидетели сме на непрекъснатите пререкания между 
представители на бизнеса и университетите. Бизнесът е недоволен от ниското 
ниво на знания и професионална квалификация на завършващите бакалаври и 
магистри, а университетите се оплакват от нежеланието на фирмите да 
участват (с кадрови и финансови ресурси) както в обучението, така и в 
съвместни научно-приложни проекти. Едва в последните години няколко 
водещи софтуерни фирми се престрашиха да започнат изследователска 
дейност, като стартираха съвместни иновационни проекти с участието на 
специалисти от университети или научни институти. Включването на 
представители на софтуерния бизнес като консултанти в научни проекти, 
поканени лектори или ръководители на дипломни работи изглежда обещаващо 
и би улеснило както трансфера на научни постижения в практиката, така и 
успешно кариерно развитие на младите специалисти. 

5. Заключение 

В статията са разгледани някои основни проблеми на управление на 
човешките ресурси, като е предложен и формален метод, доказал полезността 
си при реализация на дейности в СТ, свързани с човешкия фактор. Считаме, 
че наред със създаване на нагласи  за важността на хората като единствен 
неизчерпаем ресурс, най-ефективни биха били: 

- планиране и осъществяване на програми за личностно развитие  във 
всички степени на образованието;  

- съчетаване на изследователската работа в науката със създаването и 
на процедури за трансфер на резултатите в практиката; 

- иницииране на  взаимно-изгодни  съвместни проекти между 
университети, научни звена и софтуерни фирми, така че последните  да се 
„отворят” (и познавателно, и финансово)  за иновации.   

Направените конкретни препоръки могат да бъдат полезни както за 
мениджърите на различно ниво в софтуерните организации, така и за  
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членовете на професионалната ни общност от научни работници и 
преподаватели по информатика, информационни и софтуерни технологии. 
Предлаганият подход подпомага локалната оптимизация. Постигането й в 
личностен план означава всеки от нас да се стреми да изпълнява 
задълженията си съвестно и на най-високото възможно професионално ниво. 
Работещ ли е този подход? Моят отговор е: за тактически цели (в отделна 
организация или отрасъл) – ДА, но за стратегически цели (особено на 
национално ниво) – НЕ! В това всеки може да се убеди, като се запознае със 
съдържанието на разработените Национални стратегии за наука, за 
образование или за развитие на ИКТ. Важният въпрос е накъде и как 
продължаваме. Нека всеки сам определи отговор(ностт)а си, съзнавайки, че 
Светът (на компютрите) е голям  и спасение (бедствие) дебне 
отвсякъде! 
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ДА ПРЕДИЗВИКАМЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА ВМЕСТО ДА ОГРАНИЧИМ 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИТ  
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Резюме: Статията разглежда най-често срещаните ограничения и 
предизвикателства, с които се сблъскват учителите по ИТ в България (и не само 
тук). Представен е подход за решаването им върху основата на помагала по ИТ за 
пети, шести и седми клас. Спецификата на тези образователни материали е, че те 
позволяват и на учениците, и на учителите да изразяват себе си в различни 
области, като същевременно покриват изискванията на стандартите за 
изграждане на умения по ИТ за съответната възраст. Дискутират се 
предимствата на проектно-ориентирания подход, като се подчертава новата роля 
на учителите при активните методи на обучение.  

Ключови думи: Проектно-ориентирано обучение, активни методи 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Обучението по информационни технологии (ИТ) там, където се преподават 
като отделен учебен предмет, се определя от съответните образователни 
стандарти. Но това е ограничение най-вече тогава, когато традиционният 
начин за въвеждане на ИТ е насочен към изучаването им като самоцел, а не 
като обогатяващо средство за себеизразяване в определена област. 

В рамките на проекта Учителят-новатор (I*Teach) [1] бе въведено 
понятието надградени с ИТ умения като взаимодействие между техническите и 
нетехническите умения, необходими за учене през целия живот. Четири групи 
от такива умения бяха определени като съществени, а именно: работа в екип, 
работа по проект, информационни умения и умения за представяне. 
Методологията I*Teach се основава на активни методи на обучение – ученикът 
е в центъра на учебния процес, учителят е ръководител и партньор в проект, 
който се разработва върху основата на дидактически сценарии, стимулиращи 
творческото мислене на учениците [2]. Но самата методология не може да 
бъде приложена без подходящи учебни средства, ориентирани към интересите 
на учениците и опита на учителите. Ето защо разработихме комплект помагала 
по ИТ и подходящи средства (софтуер и инструментариум за оценяване) за 
пети, шести и седми клас, които не само покриват изискванията за изграждане 
на наградени с ИТ умения за тази възраст, но позволяват и на учениците, и на 
учителите да се изразяват в различни области. Помагала предлагат възможни 
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решения на проблемите, свързани с ограниченията за учителите и със 
стимулирането на учениците.  

Да хвърлим поглед към най-типичните ограничения за учителите по ИТ. 

НЯКОИ ТИПИЧНИ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

Първият сериозен проблем е конфликтът между очакванията на 
обществото от една страна, и на образователната политика, от друга. 
Обществото очаква от бъдещите граждани интердисциплинарност и социални 
умения, необходими за реализация в живота, а учителите трябва да следват 
програма (съобразена с образователните стандарти) в ограничен период и във 
фиксиран ред. 

Друг важен проблем е различието в изходните равнища от знания по ИТ 
сред учениците. Това води до липса на мотивация у тези, които предварително 
са придобили очакваните технически умения, и – до смут у останалите. Освен 
това, ако акцентът на обучението е поставен върху самата технология, 
нормално е учителите по ИТ, които до този момент са преподавали по други 
учебни предмети, да предпочитат „добрия” стар проповеднически стил на 
преподаване. Това допълнително демотивира учениците. Когато предлагаме 
активните методи на учене като средство за преодоляване на демотивацията, 
учителите обикновено коментират, че липсват подходящи материали в духа на 
конструкционизма, инструментариум за оценяване и достатъчно време. 

КАК ДА ПРЕДИЗВИКАМЕ  ОГРАНИЧЕНИЯТА  

Ще представим спецификата на нашия подход, приложен в споменатите 
по-горе помагала (фиг. 1) и съответните средства, с които учителите биха 
могли да предизвикат тези органичения. 

 

 

Фиг. 1: Учебните помагала 

Основната идея е да се покрият изискванията от държавните 
образователни изисквания (ДОИ), но в контекст, който е значим за учениците 
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като бъдещи членове на общество, основано на знания и творчество. За да 
действат активно в учебния процес, учениците трябва не само да слушат, но 
и да четат, пишат, дискутират или да участват в решаването на 
проблеми [3]. И най-важното, трябва да се занимават със задачи, включващи 
анализ, синтез и оценяване.  

Ето някои основни характеристики на нашия комплект помагала по ИТ: 

 Структурата е ясна, с добре обособени рубрики. 

 В краткото въведение са определени основните цели, техническите и 
нетехническите умения, които трябва да бъдат придобити. 

 Новите понятия са дадени на български и на английски език. 

 Предизвикателството е формулирано като творческа задача, която 
мотивира въвеждането на нови знания и умения и стимулира учениците 
да търсят и описват различни начини за достигане до крайната цел в дух 
сътрудничество (фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Предизвикателство: Да запазим националното наследство чрез ИТ 

 Творчески задачи за учениците са дадени в рубриките Ръкавицата е 
хвърлена, Развихри се и други; 

 Любопитно е рубрика, в която могат да се намерят интересни факти; 

 Езикът е съобразен с възрастовите особености. Специално внимание е 
отделено на заглавията на уроци, които са кратки, разбираеми и 
интересни. Сравнете заглавието ни: Как да форматирате текст във 
формата на тъжна миша опашка? със съответното заглавие от ДОИ: 
Форматиране на параграф. Задаване на свойства на страници в 
текстов документ. Номериране на страници. Заглавията на самите 
учебници са ориентирани към младите читатели, като ги поставят в 
ролята на творчески партньори на авторите и на учителите: Компютърът 
в моя свят, Уча и творя с компютър, ТИ и ИТ. 

 Пътищата за справяне с предизвикателството са разнообразни. 
Опитваме се да насърчим учениците да търсят различни решения на 
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проблема и да ги сравняват по определени критерии (а не да прилагат 
рецепти в стил щракнете и плъзнете).  

 Духът е приятелски и поставя читателите в ролята на партньори. 

Типична за структурата на помагалата е червената нишка, свързващa в 
цялостен сценарий задачите от един урок (5. клас), уроците от дадена тема (6. 
клас), темите от цялото помагало (7. клас).  

Въпреки че помагалата имат общи характеристики, всяко има специфика, 
съобразно възрастта на учениците. Например интерактивносттта в 5. клас е 
постигната чрез въвеждане на двама симпатични герои, които са готови да 
питат, за да си доизяснят нещо, и да учат заедно с учениците. 

В помагалата за следващите класове се акцентира върху надградените с 
ИТ умения, преплетени в по-сериозни проекти, ориентирани към интересите на 
учениците и към опита на учителите. Освен това необходимите умения се 
придобиват в рамките на интердисциплинарни сценарии, свързани с 
математиката, историята, митологията, изкуството и др. Ето някои примери. 

ПРИМЕРИ, ИЛЮСТРИРАЩИ ПОДХОДА 

Визуална поезия и акростих 

Идеята за форматиране на текст е интегрирана в контекста на визуалната 
поезия, при която съдържанието на поетичната творба се подчертава чрез 
формата на текста. Например историята на мишката (от Алиса в страната на 
чудесата) е представена под формата на миша опашка, а Алиса е описана 
чрез акростих на български език. Учениците биват насърчавани да създават 
собствени вариации на тези примери. 

 
Фиг. 3. Форматиране в хармония със съдържанието 

Зайците, огърлиците и Фибоначи 
Този сценарий въвежда задълбочени математически идеи в контекста на 

примери от реалния живот, интересни за учениците (фиг. 4). 
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Фиг. 4: Числата на Фибоначи в различен контекст 

Акцентът в случая не е върху въвеждането на нови технически умения (за 
форматиране на клетки в електронните таблици), а върху провокирането на 
въображението и математическото мислене на учениците, върху 
разширяването на тяхната култура, върху връзките между абстрактни 
математически понятия, природата и изобразителното изкуство. 

Паркетиране на равнината като последователи на Ешер 

Идеята за обединяване на знания от различни области се засилва още 
повече в темата Интегриране на дейности (6. клас). Типичен пример за това 
е въвеждането на специфични инструменти на графичен редактор в контекста 
на паркетиране на равнината с доста сложни плочки в стила на Ешер (фиг. 5). 

   

Фиг. 5: Паркетиране на равнината с лице на клоун 

Учениците откриват как да приложат знанията си за симетрия и ротация в 
изкуството и да ги надградят чрез средствата на ИТ. 

Освен стандартният образователен софтуер, предвиден в българските 
училища, в помагалата за 6. и 7. клас са предложени дейности със специално 
проектирани компютърни приложения за тримерни изображения. Тези 
приложения са разработени от П. Бойчев в рамките на проекта DALEST [7] за 
засилване на пространственото въображение на учениците [8] и успешно се 
прилагат в обучението по математика и ИТ в България, Великобритания, 
Гърция, Кипър и Португалия. Приложенията са записани на диска към 
помагалата, но могат да се изтеглят свободно и от сайта на Елика [9]. 
Приложенията са предназначени и за учителите, особено за онези, които се 
страхуват, че учениците им ги надминават по технически умения. Целта на 
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помагалата и софтуера е да помогнат на учениците да учат, а на учителите – 
да изразят знанията и уменията си по най-добрия начин, а именно в областта 
на дисциплините, в които имат опит и се чувстват уверени. Например в 6. и 7. 
клас се предлага проект, в който учениците могат да обединят артистичните и 
математическите си умения с помощта на различни компютърни приложения 
(фиг. 6). 

   

Фиг. 6: Интегриране на математика и изкуство чрез приложения на Елика 

Апогей на нашите идеи е последното помагало от поредицата, 
разработено само по себе си като предизвикателство на тема кодиране, 
преминаваща като червена нишка през цялото съдържание. Дори неговото 
заглавие ТИ И ИТ е игра с огледалното изображение на ИТ. Всеки урок е 
разработен върху идеи и средства за решаване на проблеми, които биха могли 
да се разглеждат като основни етапи за достигане до крайната цел. Така 
например някои допълнителни умения за работа с таблица в текстов документ 
се изграждат в контекста на декодиране на съобщения, като се използва т.нар 
затворнически код. Кодът на Цезар е използван при въвеждането на нови 
знания за електронни таблици и художествено оформление на текст (фиг.7). 

 

Фиг. 7: Възможно представяне на кода на Цезар 

По този начин всеки урок в помагалото за 7. клас включва средства и идеи 
за решаване на загадки. 

Тържественият финал е проект, който изисква от учениците да стъпят 
на всички знания и умения, придобити по време на учебната година, да 
работят творчески в екипи за постигането на обща цел. По време на проекта 
учениците се сблъскват с реални проблеми и разбират по естествен начин 
кога, как и какви средства по ИТ да прилагат, за да решат 
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предизвикателството за възстановяване на археологически артефакти. За 
целта учениците биват насърчавани да изследват компютърни модели и да 
декодират съобщения с йероглифи, така че да помогнат на музей да 
реставрира антични вази и да разберат тяхното предназначение (Фиг. 8). 

Проектът е самостоятелна единица, в която се очаква учениците да 
покажат изградените през годината 
умения за решаване на проблеми с 
използване на ИТ. Замислен е като 
прототип на реален мащабен проект. 
Задачите в него са свързани на 
различни нива на абстракция. Някои 
задачи могат да бъдат извършени 
паралелно, други са последователни. 
Планирането на тези дейности е 
първата стъпка на учениците от 
работата по проекта. Те трябва да се 
разделят на екипи и да разпределят 
дейностите в зависимост от уменията 
си и обема на работата. Както при 
реален проект всеки екип трябва да 
изпълни своите задачи с подходящо 
избран подход, да го приложи при 
изпълнението и накрая – да изготви 
отчет на резултатите, който да бъде 
оценен от преподавателя.  

Проектът завършва с представяне, в което екипите показват пред класа 
продуктите от работата си. 

Идеята за включване на работа по проект в класната стая има цели, които 
излизат далеч извън рамките на едно представяне. С участието си в проекта, 
учениците осъзнават значението на сроковете, изготвянето и представянето 
на резултатите, начините за работа в динамична среда на сътрудничество. 
Изготвянето и представянето на окончателните резултати са също добър опит 
за учениците. Те развиват усет за това, как да покажат работата си, как да се 
откроят с идеите си. Смятаме, че уменията, придобити чрез тези дейности, 
могат да бъде приложени във всеки аспект от живота на учениците, защото 
училището не е само подготовка за живот, то е самият живот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ – НОВАТА РОЛЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 

Още Ръсел казва, че методите и духът на преподаване са по-важни от 
учебната програма. Ролята на учителя при прилагането на методи за активно 
учене, каквито са предложени в разгледания комплект от помагала по ИТ, е 

Фиг. 8: Реставриране на антични 

вази с моделиране и декодиране 
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свързан с много смелост, отдаденост и готовност да се учиш цял живот. При 
проектно-ориентирания подход учителите стават естествени партньори на 
учениците в планирането, разпределението на задачите между членовете на 
екипа, търсенето на информация, моделирането и представянето – процес, 
близък до истинските научни изследвания. Такава роля (предизвикателство 
сама по себе си) може да донесе удовлетвореност. Всички учители, с които 
сме имали възможност да работим по време на няколко курса и семинари, се 
оказаха готови за това. Вдъхновени от новите възможности, те успяха да 
преодолеят своите страхове, тъй като разбраха, че предложените дейности 
наблягат на умения за мислене и проучване, а не само на модерни технически 
умения. 

Вярваме, че с образование, основано на такива принципи, учениците ще са 
състояние да се справят с динамиката на информационните технологиите и с 
различните предизвикателства в живота си. 
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СТИЛЪТ НА ПРОГРАМАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ГРЕШКИ1 
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Абстракт: Представената работа разглежда въпроса за ролята на 
обучението в стил на програмиране за локализиране и избягване на грешки при 
програмиране. Това е особено важно за начинаещи програмисти. Коментирани са 
елементите на добрия стил и как да го постигнем. Разгледана е ролята на стила 
на програмиране в един от аспектите на влияние върху качеството на програмата, 
а именно минимизиране на  опасността от грешки и подпомагане на откриването 
им. Показани са примери за това как стилът прави “очевадни” някои грешки и 
насочва вниманието ни към предпазване от допускане на обичайни грешки.   

Ключови думи: програмиране, език за програмиране, обучение, стил на 
програмиране. 

Увод. Добрият стил на програмиране е субективен въпрос и е трудно да се 
определи. Все пак, има няколко елемента, общи за голям брой програмни 
парадигми2. Те са резултат от договорки между програмистите. Счита се, че в 
съответствие с правилата на добрия стил програмния код трябва да поддържа:  
очевидна логика; естествени изрази, отсъствие на хитри трикове и 
необичайни конструкции (използването или избягване на определени 
конструкции като например GOTO); акуратно форматиране (използване на 
отстъпи и празни редове, употребата на интервали около оператори и 
ключови думи, подчертаването (отделянето) на ключови думи); 
използването и стил на коментари, използване на носещи смислова 
стойност имена на променливи и функции, стила и правописа на 
дефинирани от потребителя функции и процедури [7]. Накратко казано: 
простота, прегледност, коментиране и стандартизация. 

                                                 
1 Работата е частично финансирана от фонд “НИ” на ШУ. 
2 Парадигма на програмиране  — това е съвкупност от идеи и понятия,  определящи стила на 
написване на програма. Парадигмата, най-напред се определя  като базова програмна единица и 
самият принцип на достигане на модулност на програмата. В качество на  такава единица  се 
явява  определението (декларативно, функционално програмиране),  действие (императивно 
програмиране), правило (продукционно програмиране),  диаграма на  преходите (автоматно 
програмиране ) и др. Важно е да се отбележи, че парадигмата на  програмиране не се определя 
еднозначно от езика за програмиране – много съвременни езици за програмиране се явяват 
мултипарадигмени, т.е. допускат използване на различни парадигми.  
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1. Стил на програмиране. Както е отбелязано в [1] главният тезис се 
състои в това, че стилът на програмиране – това  е стил на мислене, 
проявяващ се в умението да се изобрази алгоритъма за решение на задача на 
конкретен език за програмиране. За съжаление гледането на стила на 
програмиране като на стил на мислене не е осъзнат докрай и от всички. Много 
често стилът на програмиране се свежда до технология на програмирането. В 
литературата се обръща се внимание главно на графичното оформяне на 
програмния код. Акцентът пада върху прегледността (отстъпите, интервалите, 
празните редове, дължината на кода)  и стандартизацията на оформяне на 
кода (избор на имена, коментари и др.). Но очевидно, “лошо” разработена 
програма, записана и по правилата на структурното програмиране със 
спазване на изискванията за подреждане на кода, си остава “лоша” програма. 

Ние сме свикнали с понятието „математическа култура” и добре разбираме 
какво се крие зад него. Точно по същия начин има смисъл да се говори за 
“програмистка култура”, лежаща в основата на стила на програмиране. 

Какво се нарича добър стил на програмиране, не е възможно да се 
дефинира строго и все пак: стилът на програмиране е резултат на 
дългогодишния опит на програмиста и е почти сигурен белег, по  който може 
да се различи професионалния програмист от любителя и дилетанта.  

Същността на добрия програмен стил е комуникацията. Добрият стил на 
програмиране е трудно да се научи, както добрия стил на английския (или 
всеки друг естествен) език. И в двата случая, документът няма никаква 
стойност, ако не изпрати своето послание на читателя. Всяка програма, която 
се използва, трябва да се поддържа от някого – както и някой трябва да бъде в 
състояние да разбере кода, като го прочете. Всяка програма, ще бъде по-лека 
за отстраняване на грешки, ако създателят внимателно обяснява какво се 
случва.  

В рамките на програмния текст, програмистите имат три основни средства 
за комуникация на намеренията си: коментари (обяснение за участие в 
програмата); ясни имена на променливи, константи, изрази и подпрограми 
(чрез думите на самата програма) и празно пространство и привеждане в 
съответствие (организацията на думите в програмата). Всеки един от тези 
аспекти помага на комуникацията между създателя и читателя на програмата 
[5].  

2. Ролята на стила на програмата за избягване на грешки. В 
изкуството стилът има роля само за класификацията на творбите и творците 
по определени характеристики. В програмирането освен тази функция, стилът 
носи и практически ползи: има препоръки, които правят четенето на 
програмата по-леко и ясно (без да влияят на верността и ефективността); 
препоръки, които минимизират опасността от грешки, а понякога и са 
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задължителни за избягване на грешки; препоръки  за ефективност (по време 
и ресурси). Както по-горе беше казано най-често коментирани в литературата 
са препоръките от първия вид. В предишна наша работа [4] са представени 
препоръки от третия вид. Тук ще се спрем на втория вид препоръки – как 
стилът на програмиране може да направи “очевадни” грешки, често допускани 
от “новаците”  или поне да заостри вниманието ни върху “опасни участъци” от 
програмата. 

Когато започвате работа като начинаещ програмист или пробвате да 
четете код на нов език за програмиране всичко ви изглежда еднакво 
непостижимо. Докато не разберете непосредствено езика за програмиране, 
вие не можете да видите очевидните синтактични грешки. В течение на 
първата фаза на изучаване вие започвате да разпознавате неща, които 
обикновено се наричат “стил на кодиране”. Започвате да забелязвате код, 
който не съответства на строгите стандарти. Доколкото набирате все по-голям 
опит в работата в конкретна среда на разработка, се учите да виждате и други 
неща. Неща, които могат да са съвсем верни от гледна точка на използвания 
език за програмиране и абсолютно съответни на договорките за кодиране, но 
които ни карат да сме нащрек. 

Подходящият избор на имена на променливи се разглежда като 
крайъгълен камък за добър стил. Добрият стил на програмиране изисква да се 
използват идентификатори с максимална изразителност, които имат висока 
мнемонична стойност, т.е. подсещат програмиста за ролята на именувания 
обект. Идентификаторите (т.е. имена на променливи, функции, типове, 
структури  и т.н.), съобщават чрез  името на обекта, функционалната му роля 
на читателя.  

За пример, да погледнем следните фрагменти:  

int a, b, c; 
 if (a < 24  &&  b < 60 &&  c < 60 ) return 1; else return 0;  

От избора на имената на променливите, значението на кода е трудно да се 
разбере. Въпреки това, ако имената на променливите са направени по-
описателни:  

 int  hours, minutes, seconds; 
  if ( hours < 24 &&  minutes < 60 &&  seconds < 60) return  true; else return  false;  

значението на кода е по-лесно да се различи, а именно: "Ако  времето в  24-
часов формат е валидно време, ще бъде върнато вярно, и невярно в противен 
случай". Неудачно избраното име на променлива прави кода по-труден за  
четене и разбиране.  

Добре е, да избираме идентификатори по такъв начин, че  грешка при 
писане на името, да не  доведе до друг идентификатор, използван в нашата 
програма. По този начин, правописна грешка ще бъде уловена като грешка от 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 90 

компилатора (недеклариран идентификатор), вместо да доведе до трудна за  
намиране логическа грешка. 

Като цяло, едносимволният идентификатор е  лош избор, тъй като 
нарушава  горните правила. Променливите l, o и p не са много информативни, 
и грешно преписаното l лесно може да се превърне в 1, а грешно преписаното 
о лесно може да се превърне в 0 или p. Въпреки това,  е традиционно  
ползването  на едносимволни  имена на променливи. В някои математически 
изрази, е уместно да се използват традиционните имена на променливи като x 
или y. Също така е подходящо да се използва i, j и k за параметри на цикъл for 
и индекси на масиви – но не за други цели! 

Друг въпрос е  изборът на кратки идентификатори, дългите имена могат да 
предизвикат сериозни затруднения при въвеждане на изходния код на 
програмата, независимо, че говорят повече. Този проблем го има още при 
преписването на текста от учебника или бялата дъска. Дългите имена водят до 
оператори на повече от един ред, което затруднява четенето. От друга страна 
значещите имена могат да заменят до голяма степен коментарите!? 

Според някои автори не е особено трудно да се овладее една тясна 
английска лексика, която да се използва за именуване на обектите. По мое 
мнение за предпочитане е имената да са на български. По-лесно е за 
разбиране от новаците, но трябва да се изписват с латиница.  

Важен елемент на програмния стил са коментарите. Коментарите трябва 
да поясняват само неща, които не са очевидни и да помагат на програмиста да 
се ориентира в алгоритъма  и действието на програмата. Като цяло, 
програмната документация трябва да включва коментари, които поясняват 
какво прави всяка подпрограма,  за какво е  всяка променлива, както и 
обяснение за всеки сложен израз или част от код.  

Но има много добър стил и отвъд коментарите, както ще видим. Всеки път, 
когато декларираме променлива, е добре да се  включва коментар. Всеки път, 
когато се започва писане на подпрограма, първо пишем коментар, за да я 
обясним. Това ни помага да си изясним за себе си това, което предстои да се 
направи. Ако срещнем трудности при писането на подпрограмата, това е 
сигурен знак, че сме направили лошо структуриране на програмата. Всеки път, 
когато  напишем сложен израз, ако ни е било трудно да го съставим, трябва да 
очакваме, че ще бъде трудно да се разбере. Значи, нужен е коментар  [5]. 
Следователно писането на коментари освен за читателя е много важно и за 
създателя на програмата. В резултат на обмислянето на коментара, той прави 
корекции и подобрения в програмата. 

Силно интригуващ е въпросът, възможно ли е на порядък да се увеличат 
програмистките ни способности и какви методи (интелектуални, 
организационни или механични) трябва да се приложат за това към процеса на 
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съставяне на програми. Работейки, върху него получаваме значително по-
дълбоко разбиране за природата на трудността на задачите по програмиране, 
ставаме значително по-съзнателни в своя стил на програмиране, който много 
се подобрява, и откриваме, че много по-добре от преди контролираме, какво 
правим. Да не говорим, че това силно повлиява и преподавателската дейност. 

Както казва в [3] Дейкстра  „... моята основна цел при обучението по 
програмиране е  да науча студентите отначало да мислят, а не да бързат 
да се хвърлят в кодиране...” . Видимо е, че начинаещите програмисти трябва 
достатъчно дълго да се обучават “с молив и лист” на елементи на логиката, 
правилно построяване на цикъл и т. н. преди да ги пуснем пред клавиатурата 
със задание да напишат работеща програма.  

3. Обучение в стил на програмиране. Отчитайки известната истина, че 
пренаучаването е много трудно и бавно, то обучението в стил трябва да върви 
паралелно с усвояване на алгоритмите и езика за програмиране. Това прави 
много важен избора на първи език за програмиране. Изборът на първи език за 
програмиране и стила на програмиране имат помощна но не и маловажна роля 
в обучението по програмиране. С тези „патерици” можем да преодолеем 
препятствията, а ако те не са подходящи ни остава притеснението да паднем 
по пътя. В този контекст се повишават изискванията и към инструмента, който 
ще се използва. 

Има особености на стила, които биха подпомогнали търсенето на грешки в 
програмата. Стилът може да ги прояви (да ги направи видими) за новака. 

 Ляво сравнение. В езиците, които използват един символ (=) за 
присвояване и друг ( ==) за сравнение (например C/C + +, Java, PHP,Perl),  
когато присвояванията могат да бъдат направени в рамките на структурите за 
контрол, предимство е мястото на константи или изрази да е  вляво на всяко 
сравнение. Изразите с ляво сравнение (2==к) в С/С++ биха предизвикали 
грешка при компилация при пропускане на едното = (обичаен пропуск при 
новаците), което няма да се случи при дясното (стандартно) сравнение.Тук 
компилаторът не открива грешка и тя става трудна за локализиране. 

 Скоби след структури за контрол. 

if (i != 0) 
   run(i);  

В този случай кодът е 100% правилен и съответства на договорките за 
кодиране, но факта, че тялото на  оператора if, съдържащо  само един ред, не 
е заградено във фигурни скоби може да ни застави да помислим 
подсъзнателно, ами ако някой добави още един оператор  

literatura.doc
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if ( i != 0) 
    repeat(i); 
    run(i);  

и забрави да постави фигурните скоби и така направи  run(i);  да се изпълнява 
безусловно? И така когато видим блок в кода, незатворен във фигурни скоби, 
бихме могли да почувстваме съвсем леко подозрение за нередност, което 
може да ни безпокои.  

Препоръчително е да се иизбягват неясни езикови конструкции и 
уповаване на специфичните езикови предимства. Въобще, малко 
притеснителни са езиковите особености, които помагат нещо да се скрие. 
Често е по-добре да се използват излишни скоби, тъй като това не оставя 
съмнение за смисъла.  

Има няколко правила за добро използване на променливи. Лесно е за 
следване: 

 Не променяйте стойността на параметър на цикъл в рамките на този 
цикъл. С други думи, не бива да се  прави следното:  

for  i:=1 to n do 

    begin i: =i+1 end; 

На някои езици за програмиране компилаторът го приема за грешка или 
това предизвиква зацикляне (например в Паскал). В други това не предизвиква 
проблем, но все пак е добре да се избягва при началното обучение. 

Това е едно проявление на общия принцип за употреба на променлива: да 
не се претоварва логическия смисъл на променливата. С помощта на i като  
параметър на цикъл,  програмистът сигнализира на читателя нещо за i. Чрез 
свързване на променливата е въведено второ значение. Програмата е по-
лесна за разбиране, ако се свърже и се използва друга променлива. 

Стилът може да  се използва като средство за избягване на недостатъците  
на езика за програмиране. В [4] са показани примери за правилно подреждане 
на условията при изчисляване на конюнкция и дизюнкция с цел избягване на 
излизане от границите на масив или изчисляване на стойност на функция в 
недефинирана област, с което се предпазваме от грешки. Ето още два 
примера за често срещани и трудни за откриване от новаците грешки: 

 Внимание при  използване на изрази, включващи операция деление с 
цели операнди, защото резултатът е цяло число. 

int n; double s=0; 
cin>>n; 
for (int i=1;i<=n; i++) 
s=s+1/i; 
cout<<s<<endl;  



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 93 

Резултатът независимо от n е 1, което се дължи на целочисленото 
деление. 

 Избягване на  смесване на типовете данни. 
int r, а, d, n; 
 double p; 
   cin>>а>>r; 
   cin>>d; 
   p=6*r*а / 2 - 3.14*d*d / 4; 
   cout<<p<<endl; 

При пресмятане на стойността на p  израза 6*r*а / 2 е от тип int, което 
създава поне два проблема:  при произведение, надхвърлящо границите на int  
се получава грешен резултат и после при делението, резултатът е също от тип 
int.  

Преднамереното построяване на  кода си така, че чувствителността ни към 
прецизността да бъде подразнена,  прави голяма вероятността, нашият код да 
работи правилно.  

Това е истинско изкуство: да създаваш “здрав код”, буквално в движение 
изобретявайки договорки, които заставят грешките да изпъкват на екрана.  

Обезпечението, че “лошия” код изглежда опасен – е прекрасен подход, но 
това не е задължително най-доброто от възможните решения за всички 
проблеми на безопасността. Това няма да покаже всички  възможни грешки и 
недостатъци, защото ние не можем да прегледаме всеки ред от кода. Но със 
сигурност това е дяволски по-добре от нищо, и силно препоръчително  да има 
договорки за кодиране, при съблюдаването на които “опасния” код изглежда 
неправилен. Получаваме изгода всеки път когато очите на програмиста 
пробягват по редовете на кода и той се убеждава, че специфичната грешка е 
проверена и предотвратена. 

Смисълът от създаване на правила, при съблюдаването на които 
неправилния код изглежда неправилен се заключава в това, да поставим 
нужните неща колкото се може по-близо едно до друго на екрана. Когато 
преглеждаме код с цел откриване на грешки, трябва да знаем във всеки 
момент опасна или безопасна е променливата. Да се разположат зависимите 
редове от кода колкото е възможно по близо. Това увеличава шансовете, 
нашите очи да бъдат в състояние на обхванат всичко необходимо за 
разбирането. Не искаме тази информация да се намира в друг файл или на 
друга страница, където да я търсим. Трябва да видим всичко точно тук и в това 
е смисъла на правилата за именуване на променливите [6]. 

4. Заключение. Стилът на програмиране има отношение към 
съставянето  на алгоритъма (постановката на мислене, добър алгоритъм), 
избора на инструмент (първи език за програмиране, правилно използване на 
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езиковите конструкции), конструиране и оформяне на програмата 
(съобразяване с особеностите на компютърните пресмятания, използване на 
отстъпи и празни редове, избор на имена, коментари и др.). Всеки следващ 
елемент прибавен към предните подобрява качеството на програмата. 

Подходът да напишем наистина надежден код се състои в това да се 
опитваме да използваме прости инструменти, които отчитат типичната 
човешка ненадеждност, а не сложни инструменти със скрити  странични 
ефекти и неясни абстракции, които изискват безгрешност от програмиста. 
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Настоящият доклад е посветен на задачите по информатика и информационни 
технологии в средното училище. Разглеждат се основни характеристики на 
задачите решавани в средното училище.. Дават се някои методически препоръки за 
преподаването на учебните дисциплини  информатика и информационни 
технологии. 

Ключови думи: преподаване на информатика информационни технологии; 
задачи по информатика и информационни технологии, формулировка на задачи;  
решаване, контрол и оценяване; методически препоръки. 

I. Въведение. 

Процесът на опознаване на околната действителност е много сложен и 
многопланов. В него цялото човечество, като съвкупност и всеки човек 
поотделно се движи от незнание към знание, от едно равнище на знания към 
друго равнище. При това даден процес не би могъл да протича и даже да 
започне без поставяне и решаване на разнообразни въпроси и задачи, които 
се явяват изходни звена на познавателния процес. Може да се твърди, че 
развитието на човешкото общество се състои в поставяне и решаване на нови 
задачи пред хората. Разбира се тези задачи не са във вид на готов сборник 
или помагало, а под формата на проблемни практически ситуации. По тези 
причини понятието задача се явява фундаментално в теорията на обучението. 
През последните години в педагогическата психология и дидактиката бяха 
проведени много изследвания посветени на различни проблеми от теория на 
задачите. В тези изследвания се разглеждат и решават въпроси свързани с 
постановката на задачите, тяхната структура, методиката на обучение в 
решаване на задачи, типологии на задачите и др. Важно място в тези 
изследвания заема изучаването на общото понятие задача, тъй като без него е 
невъзможно да оценим характеристиките на задачите в конкретните 
предметни области, включително и в обучението по информатика и 
информационни технологии. 

Счита се, че е невъзможно да се даде строго формално определение на 
понятието задача. В [1], E. Скафа и В. Милушев посочват различни 
неформални определения на задача. Ще посочим някои от тях: 
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1. Задачата е система от информационни процеси. 

2. Задачата е ситуация, изискваща от субекта някакво действие.     

3. Мисловна задача е ситуация, изискваща от субекта някакво действие, 
насочено към намиране на неизвестното въз основа на използване на 
неговите връзки с известното. 

4.  Проблемна задача е ситуация, изискваща от субекта някакво 
действие, насочено към намиране на неизвестното въз основа на 
използване на неговите връзки с известното в условия, когато субектът 
не притежава алгоритъм за това действие. 

Компютърната информатика и информационните технологии решават 
практически задачи и съвсем естествено е при обучението на учениците по 
тези науки те да решават проблеми породени от практиката. Ще припомним, че 
компютърните науки са млади и все още няма методически опит при 
преподаването им в средното училище. Учебният предмет Информатика е 
въведен като задължителна учебна дисциплина през 1986 г., а 
Информационни технологии – през 1994 г. Днес тези учебни дисциплини 
имат своето място в подготовката на българските ученици, като в новите 
учебни планове Информационни технологии е предвиден за изучаване от 
първи до десети клас на българското училище. 

След въвеждане на изучаването на компютърните науки в средното 
училище започнаха и методически разработки посветени на преподаването 
им. Много от тях разглеждат мястото и ролята на задачите в обучението по 
информатика и информационни технологии. Първи опит в това направление, 
отнасящ се за задачите по информатика е направен от доцент Петя Асенова 
от НБУ в [2].. През 2002 г. в  [3], доцент Даниела Дурева от ЮЗУ разглежда 
методически проблеми при решаване на задачи в училищните курсове по 
информатика и информационни технологии. Доцент Коста Гъров  от ПУ в  [4], 
[5], и [6] съставя системи от опорни задачи за подготовката на изявени и 
талантливи ученици за успешно участие в олимпиадите и състезанията по  
информатика и информационни технологии. 

В настоящата работа ще се опитаме да определим някои основни 
характеристики на задачите от училищните курсове по информатика и 
информационни технологии, които са актуални в днешно време. 

II. За задачите в обучението по информатика.  

Задачите в дадена учебна дисциплина имат определени учебно-възпитателни 
функции. Една класификация на функциите на задачите в обучението е дадена от 
Сманцер (цитирано в [3]). Според  него задачите имат 5 основни функции: 
методическа, дидактическа, организираща и управляваща, развиваща, 
възпитателна. Обикновено първите три функции се обединяват в една – 
общообразователна функция.    
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Общообразователната функция на задачите по информатика се определя 
от целите, задачите и учебното съдържание на учебната дисциплина. 
Погрешно е схващането, че обучението по информатика трябва да бъде 
посветено изцяло на обучението по програмиране.  В момента учебното 
съдържание на учебния предмет Информатика в задължителната подготовка 
на СОУ включва темите: Математически и логически основи на 
информатиката, Апаратна и програмна част на компютърните системи, 
Базов софтуер, Приложни и сервизни програми, Основни типове данни и 
оператори, Програмиране на основни алгоритми. Вижда се, че в началния 
етап на обучението по информатика трябва да се решават задачи свързани с 
бройни системи, двузначна логика, свойства на алгоритмите, принципите 
на действие на компютърните системи, характеристиките на базовия и 
системен софтуер. За решаването на задачи от този тип не е небходим 
компютър, а по-скоро стандартна учебна зала. Считаме, че с решаването на 
задачи от подобен тип се способства за развитие на логическото мислене на 
учениците и формирането на интелектуални умения за работа с разнородна по 
характер информация. С този тип задачи можем да реализираме развиващата 
функция на задачите по информатика, която съдейства за умственото 
развитие на учениците, за формиране на определени качества на мисленето 
като гъвкавост, логичност, обобщеност, самостоятелност, умения за взимане 
на решения и др. 

   

Решаването на задачи с компютър чрез програмиране на конкретен 
алгоритмичен език (в момента актуален е С++) е друга основна дейност на 
учениците в обучението по информатика в училище. Съставянето на програми 
и непосредствената работа със среди за програмиране реализират 
специфични дидактически цели като: формиране на знания и практически 
умения за работа с конкретна среда за програмиране и конкретна операционна 
система, прилагане на различни алгоритми за решаване на реални 
практически задачи, творческо прилагане на усвоените знания и умения за 
ефективно решаване на проблеми с компютър и др.  

В учебниците по информатика са описани етапите за решаване на задачи с 
помощта на компютър. Най-общо се предлага следната схема, която съдържа 
следните осем етапа: 

– постановка на задачата. 

– построяване на модел на задачата. 

– разработка на алгоритъм за решаване на задачата. 

– проверка на верността на алгоритъма.  

– анализ на алгоритъма и неговата сложност.  

– реализация на алгоритъма с програма на език за програмиране. 
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– проверка и тестване на програмата. 

– съставяне на документация. 

Преди да реши дадената задача, ученикът трябва да разбере  нейната 
формулировка или така наречената постановка на задачата. Макар, че 
формулирането на текстовете на задачите е проблем на учителите и авторите 
на учебници и учебни помагала, разумно е при първоначалното запознаване с 
текста на задачата учениците да си задават следните въпроси: 

– Разбираема ли е терминологията използвана в текста на задачата? 

– Какво е дадено? 

– Какво се търси? 

– Как да се определи решението?. 

– Достатъчни ли са всички данни за решаването на задачата? 

– Има ли излишни данни? 

– Какви ограничения трябва да се спазват? 

Може да се твърди, че добрата постановка на една задача точно и ясно 
определя какво е дадено и какво се търси в задачата. Ето защо можем да 
поставим следните методически изисквания към задачите по информатика 
свързани с програмиране: 

 Задачата трябва да бъде описана като последователност от задания, 
които ученикът трябва да програмира; 

 Заданията трябва да са точно формулирани (без двусмислици); 

 Заданията трябва да са съобразени с времето за тяхното изпълнение, 
като се вземат под внимание възможностите и възрастта на 
учениците; 

 В задачата трябва да са посочени примерни входни данни и 
съответните изходни резултати. 

III. За задачите в обучението по информационии технологии.  

През последните няколко години сме свидетели на революционни 
промени в областта на информационните и комуникационни технологии. 
Очевидно тези промени водят и до големи изменения във всички сфери на 
живота. За сферата на образованието последствията са съвършено ясни. 
Училището трябва да предостави адекватна подготовка на своите 
възпитаници и да ги подготви за предизвикателствата на 
информационните технологии (ИТ), които ги очакват, не само на бъдещите 
им работни места, но и в бита.  

Още през 1994 г. българското образователно министерство въведе нов 
учебен предмет “Информационни технологии”. ИТ, базирани на компютърни 
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системи, формират един от най-бързо развиващите се технологични клонове в 
съвременния стопански и обществен живот. Добилият популярност термин 
“информационни технологии” се използва в практиката за отбелязване на 
много широк спектър от конкретни продукти, технологии, технологични процеси 
и дейности, както в областта на производството на компютърни, комуникацион-
ни и офис-системи, така и в областта на създаването и експлоатацията на 
софтуерни продукти. В документите на Министерството на науката и 
образованието (МНО), определящи организацията на обучението по 
информационни технологии в българските училища, се посочва следното 
работно определение за ИТ: 

Технологии, свързани с разработването и/или използването на 
програмни продукти и системи, предназначени да автоматизират 
дейностите по реализиране на основните информационни процеси 
(събиране, съхраняване, преработка и разпространение на информация) 
чрез използване на компютри, ще наричаме информационни. 

Целта на това определение е прагматично да стесни обхвата, очертае 
рамките и уточни значението на понятието “информационни технологии” за 
нуждите на българското училище, като по този начин формира критерии, според 
които да се определя съдържанието на обучението по ИТ. По учебния предмет 
ИТ се счита, че трябва да се изучават следните основни теми: 

 Операционни системи с графичен интерфейс; 

 Текстообработка; 

 Електронни таблици; 

 Бази от данни; 

 Компютърна графика (проектиране); 

 Компютърна презентация; 

 Компютърни мрежи; 

 Интернет. 

От представената тематика се вижда, че при обучението по ИТ трябва да 
се усвояват както теоретични знания за дадена технология, така и практически 
умения за използването и. Ето защо една задача по информационни 
технологии трябва да е свързана с последователност от действия, които 
учениците трябва да изпълнят на компютър. Спецификата на тези задачи се 
различава много от стандартните задачи по математика, физика, биология и 
др.  Имайки предвид това, трябва да се съобразяваме с няколко много важни 
изисквания при съставянето, решаването, проверката и оценяването на тези 
задачи. Те са свързани с целите, които си поставяме при задаване на 
конкретна задача на учениците. 

На първо място – всяка задача помага за затвърждаване на знанията на 
учениците по конкретната тема. Нещо повече, ако не се изпълни поне една 
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такава задача, не можем да сме сигурни, че нашите ученици са възприели тези 
знания. 

Задачите по информационни технологии водят до усвояване на 
специфични умения за работа с устройствата на компютъра, което може да се 
реализира само чрез много упражнения; 

 Усвоените знания и умения трябва периодично да бъдат преговаряни. 
Някои от уменията трябва да се превърнат в навици, като например: работа с 
мишка и клавиатура; използване на устройствата за външна памет и др. Това е 
необходимо, за да може учениците да се чувстват комфортно и сигурно в 
бъдеще при използване на компютрите за различни цели. 

При формулиране на задача по информационни технологии трябва да се 
спазват следните изисквания: 

- задачата трябва да е описана като последователност от задания, които 
ученикът трябва да изпълни.  

- всяко задание трябва да бъде коректно дефинирано – без двусмислици. 
Двусмислените задания в много случаи водят до объркване и до ненужни 
въпроси на учениците. Започват различни коментари. Това води до 
нарушаване на дисциплината и загуба на контрол, което особено при неопитен 
в областта преподавател може да доведе до проваляне на часа; 

- заданията трябва да са съобразени с времето, необходимо за тяхното 
изпълнение, като се вземат под внимание и възрастовите възможности на 
учениците.  

Решаването на задача по информационни технологии е следващият 
нестандартен и труден момент в самостоятелната работа по учебния предмет. 
Задачите изискват предимно практическо изпълнение, което в много случаи е 
субективно. Ето защо е добре първите няколко задачи да се изпълняват след 
колективно обсъждане, при което се уточнява начинът за изпълнение на всеки 
елемент от задачата. Добре е да се акцентира на използването именно на 
новите усвоени знания, а не на произволното решаване на задачата. Известно 
е, например, че при текстообработка изместването на първия ред на абзаца 
трябва да се зададе с помощта на мерителната линийка, но би могло визуално 
до се имитира с интервали или табулация. Добре е това в никакъв случай да 
не се допуска, за да не се изграждат вредни навици у учениците. В крайна 
сметка задачата трябва да се реши точно със средствата, за които е 
предназначена. 

Проверката и оценяването на задачите по информационни технологии е 
друга важна дейност на преподавателите. Вече споменахме за двусмислиците, 
допускани при решаването на задачите по информационни технологии и за 
изискването да не се допускат такива. Най-лесно се създават навици за една 
или друга дейност, ако се поощрява правилното поведение и се наказва 
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неправилното. Ето защо оценяването трябва да бъде насочено именно в тази 
посока. В много случаи е трудно да се прецени как е решена една или друга 
задача. За да е коректно оценяването, е добре ученикът да може да обясни 
своите действия. Обикновено оценяване се прави при лабораторно занятие 
със самостоятелно изпълнение на задачата. Добре е то да бъде направено 
поетапно, като се оценява всяко изпълнено задание. Учителят предварително 
трябва да определи тежестта на всяко едно задание и след изпълнението 
ученикът да получи такъв процент от тази тежест, какъвто реално заслужава. 
След изпълнение на всички задания ученикът получава окончателната оценка. 
Този начин на оценяване натоварва много учителя в час, но е справедлив и 
най-важното позволява на ученика и сам да оцени своята работа. Добре е 
всички ученици да са изпълнили задачата, независимо от това, че за някои от 
тях ще е необходима съществена помощ от страна на учителя. Това, разбира 
се, ще доведе до намаляване на оценката, но все пак ученикът ще знае как се 
решава подобна задача. 

Подробно описание на методиката за решаване на задачи по 
информационни технологии, може да се намери в Указанието за учителя, 
намиращо се на компактния диск с учебни методически материали към 
учебниците по информационни технологии за 5. – 8. клас на издателство 
“Изкуства”, например [7]. 
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Абстракт: Една от целите на образователните институции е развитие на 
мисленето на учащите се. В доклада са представени резултати от проведен 
експеримент, свързан с алгоритмичното мислене на обучаемите при решаване на 
задачи по програмиране. Анализира се необходимостта от търсене на нови, 
ефективни начини и средства за развитие на алгоритмичното мислене на 
обучаваните при различни нива на изучаване на информатика. 

Ключови думи: обучение, алгоритмично мислене, развитие на мисленето. 

1. Въведение 

Съвременният етап на развитие на обществото се характеризира с 
внедряване на информационните технологии във всички сфери на човешката 
дейност. Под влияние на процеса на информатизация на обществото се 
образува нова обществена структура – информационно общество, което се 
характеризира с висока степен на използване на информационните 
технологии. Системата от знания и умения, която се усвоява в процеса на 
обучение, трябва да е ориентирана и към осигуряване на ефективна 
реализация в сферата на новите информационни и комуникационни 
технологии.  

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проект ИС–М–4 на поделение „Научна и 

приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 

mailto:dora@uni-plovdiv.bg
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В ежедневието човек е изправен пред необходимостта да решава 
конкретни проблеми. В някои случаи тези проблеми са предварително 
известни и трябва да се търсят начини за тяхното решаване, в други – 
проблемите първо трябва да се опишат, а след това да се пристъпи към 
тяхното решаване [1]. Образователната система трябва да подпомогне 
обучаемите да получат едно разумно ниво на знания и умения за широко 
приложими подходи за решаване и формулиране на проблеми. Чрез 
използване на средствата и методите на програмирането се стимулира 
развитие на способностите на алтернативно мислене, формират се 
разнообразни умения, усвояват се стратегии за търсене на решения на задачи, 
за прогнозиране на основата на получени резултати, базирани на симулацията 
на изследваните обекти, явления, процеси и взаимоотношения между тях [3]. 
Информационната революция променя всяка човешка дейност, включително 
методите и средствата, с който учим, обучаваме, откриваме и обменяме 
знания. Това се отнася и за формирането на основни понятия в 
информатиката като алгоритми и изчисления. 

2. Резултати от проведен експеримент 

Формирането на алгоритмична култура и развитие на алгоритмично 
мислене са от основните цели на училищното образование при различни нива 
на изучаване на информатика. „Главната цел е формиране на култура при 
боравене с информация и готовност за изучаване и използване на съвременни 
информационни технологии [2]. Актуалността на проблема развитие на 
алгоритмично мислене е обусловена от противоречието между значимостта и 
важността му и недостатъчно разработените начини за неговото развитие в 
процеса на обучение по информатика и информационни и комуникационни 
технологии в средното общообразователно училище. 

Представата за алгоритми и начини за тяхното описание се формират у 
обучаемите при изучаването на различни училищни дисциплини още преди 
появяването на информатика и компютър. Основна роля при това се пада на 
математиката, при изучаване на която операционните и алгоритмични 
действия представляват един от съществените елементи на учебната дейност. 
Конкретизацията, изпълнението, описанието, проверката на математически 
алгоритъм са важни компоненти на математическата култура на ученика [4]. С 
развитието на новите информационни технологии и компютърната наука този 
елемент на математическата култура придобива самостоятелно значение. 
Компютърните концепции представят нов език за описание на хипотези и 
теории. Доколко алгоритмично мислене може да се развива под въздействие 
на външни фактори в процеса на обучение, възможно ли е чрез допълнително 
въздействие да се повиши нивото на неговото развитие? Необходимостта от 
търсене на ефективни средства за развитие на алгоритмичното мислене на 
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обучаваните е обусловена от значимостта на реализацията на личността в 
информационното общество. 

Основна цел на обучението по информатика в общообразователните 
училища е да се развива информационна грамотност в широк смисъл. Това 
изисква както формиране на знания, умения и навици за работа с информация, 
осигуряващи оптимално удовлетворяване на информационните потребности 
на личността – осъществяване на търсене на информация, нейната обработка 
и приложение в различни ситуации така и развитие на алгоритмично мислене. 
Резултатите от експеримент, проведен със студенти от 2 курс, Информатика, 
потвърди наблюденията ни относно проблеми при формирането на 
алгоритмично мислене и ни насочи към педагогическо изследване. 

При обучението, за илюстриране на нова идея, обикновено се използва 
лесен пример, с което се осигурява достъпност. Затова не е случайно, че за 
формиране на понятие за цикъл, често се използва задача за намиране на 
сума на аритметична прогресия. Показват се нерационални начини, които са 
прости като логическа последователност, но трудоемки и неефективни. Това 
се използва като мотив за въвеждане на ново знание – начини за организиране 
на цикъл. Коментирането на предимства и недостатъци на всяко от решенията 
се осъществява както непосредствено след достигане до конкретното 
решение, така и при сравняване на различни решения. Изключително важна е 
способността за създаване на обобщен универсален алгоритъм, който да се 
прилага за решаване на цял клас еднотипни задачи.  

На студенти от 2 курс, специалност Информатика към Факултета по 
математика и информатика при Пловдивски университет, зададохме следната 

Задача. Да се намери сумата: 3 6 9 ... 93 96S       . 

Тази задача беше предложена за решение с допълнително условие - да се 
напишат различни решения. Студентите са преминали три курса на обучение 
по информатика – въведение в компютърната информатика, програмиране и 
обектно-ориентирано програмиране. Резултатите, получени при решението, са 
представени на Фигура 1. 

Резултатите от решението показват, че 40% от обучаемите са използвали 
по същество един и същ алгоритъм за намиране на сумата, като по-голямата 
част предпочитат детерминиран цикъл for - 27%, a 13% са избрали цикъл с 
условие while. Повечето студенти са намерили сумата чрез сумиране на първи 
член и последователно прибавяне на всяко следващо събираемо до достигане 
на последното. Показаните долу програми са най-често постигнатите решения 
на студентите. 
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Цикъл с 

условие; 13%

Обобщен 

алгоритъм; 13%

Повече от 

едно решение; 

6%

Грешно 

решение; 16%

Цикъл с 

известен брой 

повторения; 

27%

Без решение; 

25%

 

Фигура 1.  

 

 
#include<iostream> 
using namespace std; 
void main() 
{ 
        int i,S; 
        S=0; 
        for (i=3;i<=96;i=i+3) 
              S=S+i; 
        cout<<"S="<<S<<endl; 
} 
 

 

#include<iostream > 
using namespace std; 
void main() 
{        int a,S; 
         a=3; 
         S=0; 
         do 
         {        S=S+a; 
                  a=a+3 ; 
          } while (a<=96); 
          cout<<"S="<<S<<endl; 
} 

27%. Детерминиран цикъл 13%. Цикъл с условие 

 

Всички алгоритми са реализирани на С++ , като един от програмните 
езици, който се изучава. 

Повече от едно решение са предложили само 6% от студентите, а обобщен 
алгоритъм са предложили едва 13%. Прави впечатление, че при изискването 
за повече от едно решение, студентите представят същия алгоритъм, 
реализиран с различни алгоритмични конструкции. 
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#include<iostream> 

using namespace std; 

 

void main() 

{     

       int i,S, firs,end,step; 

       cin>>first>>end>>step; 

       S=0; 

       for (i=first;i<=end;i=i+step) 

             S=S+i; 

        cout<<"S="<<S<<endl; 

} 

 

  

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{      int a1,an,d,S; 

       a1=3; an=96, d=3; 

        S=0; 

        do 

           {   S=S+ (a1+an); 

                a1=a1+d; 

                an=an-d;  

            } while (a1<an); 

          if (a1==an) S=S+a; 

          cout<<"S="<<S<<endl; 

} 

13% Обобщен алгоритъм 

 

Изключително висок е процентът на тези, които изобщо не са решили 
задачата – 25%. Грешки в решението имат 16%. Като съществен ще посочим 
фактът, че няма студент, който да е използвал формула за сума на 
аритметична прогресия, която се изучава в училищния курс по математика. 
Резултатите показват следните проблеми: 

 Студентите имат силни затруднения при посочване на повече от един 
начин за решаване на задача. Те се ориентират предимно към решения, 
основани на аналогични, преди това решавани примери, но липсва способност 
за самостоятелно продуктивно мислене. 

 Нарушени са междупредметните връзки с математика. 

 Студентите срещат затруднения при съставяне на обобщен 
алгоритъм. 

Mатематическите знания допринасят за използване на ефективни 
алгоритми. Забелязаното нарушаване на междупредметните връзки с 
математиката е тревожно. 

Всичко това показва необходимост от развитие на алгоритмичния стил на 
мислене, който е свързан със способността за абстрактност на мисленето, 
възможност за намиране на всички възможни решения и определяне на най-
ефективният от тях. 

Тази задача е подходяща за мотивиране на студентите (също и на 
учениците) за овладяване на математически знания и използването им при 
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решаване на информатични задачи. За насочване към търсене на различни 
решения на проблеми и определяне на най-ефективния от тях. 
Концентрирането на вниманието върху намиране на различни начини за 
решаване на една задача създава умение един и същи обект да се изследва 
от различни гледни точки и развива гъвкавостта на мисленето. 

3. Обучение и алгоритмизация. 

Изучаването на алгоритмизацията често се асоциира с изучаване на един 
от алгоритмичните езици за програмиране. Но за реализиране на една от 
основните цели на обучението по информатика – развитието на 
алгоритмичното мислене, се нуждаем от средства за нейното достигане. 
Такова средство може да бъде програмирането, не като умение за управление 
на компютъра, а като наука за построяване на алгоритми. При това 
алгоритмичният език за програмиране се разглежда като един от начините за 
представяне на алгоритмите. 

При създаване на един алгоритъм обучаемите анализират, сравняват, 
описват различни стратегии за действие, могат да правят изводи и да си 
изработват навици за излагане на мислите си в строга логическа 
последователност. При реализиране на тези алгоритми се използват прости 
конструкции като линейност (ред на операциите), разклонение (условен 
оператор), повторение (цикъл със следусловие и детерминиран цикъл). С 
помощта на тези елементарни конструкции могат да се реализират алгоритми 
с различна степен на сложност. Алгоритмичното обучение и изпълнението на 
предписание от алгоритмичен тип може да става по различни начини: 

 Стъпките (предписанията) се дават в готов вид и обучаваните 
преминават към решение на задачата, в съответствие с последователните 
действия, зададени в алгоритъма (след предварителен анализ на тези 
операции с помощта на преподавателя). По този начин се изграждат умения за 
стриктно изпълнение на краен брой предварително зададени действия. 

 Организира се преоткриване на алгоритмите от обучаваните (под 
ръководството на преподавател). Това е творчески процес и допринася за 
интелектуалното развитие на учениците. То е свързано с такива мисловни 
дейности като анализиране на проблема (определяне на входни данни и 
изходни резултати, детайлизация, конкретизация, обобщение) и синтез 
(разделянето му на отделни етапи или елементарни действия). 

 Дава се възможност за самостоятелно съставяне на алгоритми. 

4. Заключение. 

Решаването на проблеми е присъщо на всяка научна област и академична 
дисциплина. Всяка дисциплина се определя от спецификата на видовете 
проблеми, които тя отправя, както и от методологията, която тя използва за 
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преодоляването им. Информационните и комуникационни технологии ни дават 
някои нови и мощни средства за решаване на проблеми, които са приложими 
във всички научни дисциплини. Голяма част от знанията, техниките и 
стратегиите за откриване, формулиране и решаване на проблеми са 
специфични за областта. Но има редица аспекти от процеса на решаване на 
една задача, които са общи за всички области и може да има трансфер на 
знания и умения при изучаване на различни сфери. 

Приложението на алгоритми и предписания в обучението е един начин за 
усъвършенстване на учебния процес. Алгоритмизацията на учебната дейност 
при изучаване на теоретичния материал позволява нагледно да се представи 
системната връзка между изучаваните явления, за да се осигури тяхното 
усвояване с оглед спазване принципа на системност в обучението.  
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КАК ДА ПОДОБРИМ ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМИРАНЕ 
* 

доц. д-р Христо Крушков, Маргарита Крушкова,  
Диляна Крушкова 

ФМИ при ПУ „Паисий Хилендарски” 
Пловдив, ул. „Цар Асен” 24 

Резюме: Поради различни причини голяма част от студентите правят първите 
си стъпки в усвояване на програмирането едва след влизането им в университета. 
За подпомагане на обучението им бе разработена методика, която използва 
авторска компютърна система включваща набор от визуализирани алгоритми и 
автоматизиран тест [3]. В настоящата статия е направен анализ на 
студентските мнения относно използваната методика за повишаване на интереса 
им към дисциплината, атрактивността на поднесения материал и неговата 
разбираемост. 

Ключови думи: методика на обучението по програмиране 

Въведение 

Програмирането е дисциплина, с изучаването на която се затрудняват 
даже студенти от специалност информатика. Особено проблемна е първата 
година, в която се поставят основите. Единици са студентите от други 
специалности изучаващи програмиране, които успяват да преодолеят успешно 
началните затруднения при усвояването на основните управляващи 
конструкции и структури от данни. Трудното начало обезкуражава останалите 
обучаеми и въпреки популярността на дисциплината, те изгубват интерес към 
нея. А дори и за най-умелия преподавател е цяло изпитание да грабне 
вниманието на зала, пълна с такива студенти, и да го задържи до края на 
занятието.  

Защо се получава така? Защото, както при гледането на хубав филм, така 
и при качественото преподаване, новите знания трябва да предизвикат 
интереса на обучаемия. Премине ли преподавателят към суха теория, веднага 
разсеяността се повишава. Вместо това, той може да наблегне на примерите, 
които дават на теорията по-реални очертания. Един хубав и атрактивен 
пример ще бъде по-лесно запомнен и усвоен, отколкото правила и дефиниции, 
които ще бъдат зазубрени за момента и скоро забравени.  

За да имаш желание да научиш нещо, трябва да знаеш защо ти е полезно, 
има ли реално приложение в живота или би ли ти свършило работа в 

                                                 
*
 Този доклад е частично финансиран от договори РС09-ФМИ-014 и ИС-М-4 

към фонд “НИ” при ПУ “Паисий Хилендарски” 
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професията. Още от първата лекция трябва да убедим студентите, че това, 
което ще научат, е важно, трябва да им покажем всички сфери, в които може 
да се приложи. Хубаво е да грабнем вниманието им и да увеличим ентусиазма 
им, като им покажем готови мащабни продукти, изготвени със съответния език 
за програмиране. Това веднага ще им докаже, че това, с което ще се 
занимават е модерно и приложимо. За целта бе реализирана компютърна 
система, в която са визуализирани над 15 основни алгоритъма [1], а знанията 
се оценяват автоматично от тестов модул. Всичко е реализирано на езика, 
който се ползва на упражнения – Delphi. Системата е експериментирана със 
студенти от ФМИ (специалност Математика и информатика) и Биологически 
факултет (специалност Биоинформатика). След анализ на проведените през 
последната сесия изпити на тези специалности, се оказа, че слабите оценки в 
сравнение с миналата година са намалели с 20% при специалност Математика 
и информатика и с 10% при Биоинформатика. Повишил се е и средният успех. 
Студентите споделят, че особено полезни се оказват модулите на системата 
при самоподготовката.  

Анализ на мненията на студентите 

Бяха анкетирани 62 студенти от специалности математика и информатика 
и биоинформатика, които посещават заедно едни и същи лекции по 
програмиране. Две трети от анкетираните посещават редовно лекции и стоят 
до края. Останалата една трета идват рядко или не остават за втората част, 
като са посочили основни причини ранния час, ходенето на работа, шумът при 
пълна аудитория или скуката. Болшинството студенти (87%) смята, че трябва 
да се намали теоретичната част и да се дават повече примери. В това 
отношение са показателни и отговорите на въпроса „По-лесно ли ще 
възприемате материала, ако гледате анимиран пример?” 

а) По-скоро не. 

б) Само, ако анимацията е наистина добра. 

в) Разбира се, всяка анимация е по-добра от суха теория. 

Само 4 студента отричат ползата от такива примери. Болшинството биха 
се радвали на всеки анимиран пример. На диаграмата отляво е броят на 
студентите, избрали съответния отговор, а отдясно процентът на този брой: 

 
Напоследък компютърните презентации станаха едни от най-

разпространените помощници на лекторите. Как студентите ги оценяват се 
вижда от дадените отговори на въпроса „Харесвате ли презентациите?” 
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а) Да, в тях материалът е написан кратко и ясно и така е по-лесен за учене. 
б) Не. Презентациите са скучни. 

в) Ако в презентацията няма картинки, не може да ме впечатли. 

От диаграмата се вижда, че наличните презентации задоволяват 
болшинството анкетирани: 

 
Компютърният тест е удобен начин за изпитване, тъй като проверяването 

на отговорите става автоматично. Това спестява много усилия и време на 
преподавателите. Освен това студентът може веднага да разбере оценката си 
след изпита. Друго предимство е, че генерира случайно определен брой 
въпроси. Така първо, няма да се преписва на изпита и второ- обучаемият може 
сам да проверява знанията си вкъщи. Резултатите от анкетата доказват, че 
обучаемите са доволни от този тип изпитване – 79% от запитаните посочват 
компютърния тест като полезен за знанията и удобен за изпита. Други 19 % 
смятат, че е полезен за знанията, но ги притеснява на изпита. Само един 
анкетиран твърди, че няма полза от него. 

Учебниците по програмиране са един от основните източници на 
студентите за натрупване на допълнителни знания и за самостоятелна 
подготовка. Но дали те не са написани прекалено сложно? Само 3% от 
анкетираните смятат така. Повечето от запитаните – 82% ползват учебниците 
и смятат, че са написани на достъпен и разбираем език. Не ползват учебници 
15% от анкетираните като разчитат само на лекции и упражнения. 

На въпроса „Коя част от материала по програмиране беше най-трудно да 
усвоите и защо?” анкетираните дават различни отговори. По-голямата част от 
студентите посочват уводната част и масивите, други определят 
подпрограмите като най-трудни, а за трети няма нищо сложно в 
програмирането. Причините, които дават, обикновено са, че не са положили 
достатъчно усилия за възприемането на новия материал. 

Уменията на студентите се градят стъпка по стъпка. Преподавателят има 
ключова роля в това. Ако поднася материала разбираемо и интересно, ще 
събуди у обучаемите жажда за повече знания. Това доказва и следващия 
въпрос. Благодарение на разработената методика, 87% от запитаните 
определят лекциите като преподавани разбираемо и на високо ниво.  

Лекциите по програмиране по разработената методика 

а) са на високо ниво и се предават неразбираемо. 
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б) са на високо ниво и се предават разбираемо. 

в) са на ниско ниво и скучни. 

 
Докато лекциите дават повече теория, упражненията помагат да се усвоят 

знанията и на практика. Всички от анкетираните посещават упражнения, като 
79% от тях ходят всеки път, 60% смятат, че упражненията и лекциите са 
еднакво полезни, а при 35% от запитаните материалът става по-ясен именно 
при практиката.  

Следващият въпрос от анкетата показва, че за повече от половината 
студенти има значение какъв език за програмиране учат.  

Има ли значение на какъв език за програмиране са упражненията? 

а) Не, защото идеите в различните езици са еднакви. 

б) Да, защото синтаксисът им е различен. 

в) Друго (уточнете) .......................................................................................... 

 
Предпочитанията на обучаемите за езика, на който програмират, са 

различни. 61% от тях харесват Паскал (Delphi), защото за тях е по-лесен за 
усвояване. Но не малка част от анкетираните (34%) желаят да изучават С++, 
поради по-широкото му разпространение и възможност за професионална 
реализация в компютърни фирми. Само 5% искат друг език, напр. Java. 

Всеки преподавател си е задавал поне веднъж въпроса защо някои 
студенти използват компютрите за игри, след като са дошли, за да учат? Само 
56% от анкетираните участват активно в часа, като следят указанията на 
обучаващия и решават задачи.  Останалите отговори доказват, че тези, които 
сърфират из интернет или играят, не могат да участват в часа, защото не 
разбират материала и не могат да решават задачите. 

На упражнения играете ли с компютрите вместо да решавате задачи? 
а) Не играя на игри, а участвам активно в часа. 

б) Играя, защото не мога да решавам задачите, понеже не познавам 
материала. 
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в) Играя, защото не мога да решавам задачите, понеже са много трудни. 

г) Играя, защото не ми е интересно. 

д) Играя, защото вече знам този материал и ми е скучно. 

 
Когато обучаващите разбират материала, за тях и изучаването на 

предмета става удоволствие. Ако преподавателят не обяснява добре или дава 
прекалено сложни задачи, студентите се настройват враждебно към него и към 
дисциплината му. За 85% от анкетираните обучението по програмиране би 
било удоволствие. За това биха допринесли по-интересни задачи, разбирането 
на материала, упражненията, преподавателя или просто личните 
предпочитания на студента. 

Смятате ли, че е възможно обучението по програмиране да е удоволствие? 
а) Не. Мразя тази дисциплина. 

б) Да (посочете какво би допринесло за това).....................................  
в) Не знам. Не ме интересува. 

 
Преподавателите смятат, че курсовите работи са в помощ на студента. Но 

дали наистина е така? 11% от анкетираните смятат, че е чисто губене на 
време, повече от половината биха ги написали, само ако има кой да им 
помогне. Но останалите 37% усвояват знанията и се подготвят по-добре за 
изпита точно чрез курсовите работи.  

Полезни ли са за вас курсовите работи? 

а) Не. Само ми губят времето. 

б) Да, ако работим в екип и има кой да ми помогне. 

в) Да, защото така се усвояват много нови знания и се подготвям по-добре за 
изпита! 
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Повечето студенти се вълнуват, когато им предстои контролна, особено, 
ако тя сформира крайната оценка по предмета. 52% от тях определят 
контролните като полезни, дори и да нямат отношение към крайната оценка. 
Така се подготвят по-добре за същинския изпит.  

Полезни ли са за вас контролните работи през триместъра? 
а) Не, защото.............................................................................................................. 
б) Да, ако оценките формират изпитната оценка. 

в) Да, защото затвърдявам новите знания и се подготвям по-добре за изпита! 

 
За учениците домашната работа е ежедневие, но студентите най-често 

забравят за нея. Повечето я пишат, само ако им носи точки за изпита. Но за 
други тя е начин да затвърдят знанията си. 

Пишете ли редовно домашните работи? 

а) Не, защото...............................................................................................................  
б) Да, ако оценките от тях формират изпитната оценка. 

в) Да, защото затвърдявам новите знания и се подготвям по-добре за изпита! 

 
Всеки човек иска думите му да се взимат под внимание. Това е особено 

важно за младите, които винаги се чувстват неразбрани или недооценени. 
Затова и всички анкетирани са дали предложения как да се подобри процеса 
на обучение. За лекциите: студентите искат да им се диктуват най-важните 
неща, да се дават повече примери и при нов материал да се решават по-лесни 
задачи. За упражненията: индивидуално отношение – т.е за някои повече и по-
лесни задачи, а за по-напредналите – по-трудни и интересни задачи. 
Интересно, но някои предлагат да няма интернет, за да не се разсейват. 
Повечето от студентите харесват компютърния тест и учебниците и нямат 
предложения за подобряването им.  

Отговорите на следващия въпрос показват по категоричен начин, че 
студентите на желаят да участват в процеса на преподаване. Те са там, за да 
се учат, а не за да преподават, казват някои. Но 31% от анкетираните 
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предпочитат вместо курсова работа да преподадат един урок. Мисля, че на тях 
трябва да дадем шанс. 

И накрая въпрос за оценяването на изпита. Компютърният тест позволява 
някои отговори да се налучкват. Затова 21% признават, че са били оценени по-
високо от знанията, които са имали. Но болшинството (75%) смятат, че са били 
оценени справедливо.  

Справедливо ли бяхте оценен на изпита по програмиране? 

а) Оценката отговаря на знанията, които имах. 

б) Оценката е по-висока от знанията, които имах. 

в) Бях ощетен от преподавателя. 

   

Заключение 

Анкетата доказва, че самите студенти високо оценяват методиката, в която 
освен стандартните учебни помагала, чиято полза не се отрича, е подходящо 
да се използват допълнителни компютърни методи и средства [2] за 
повишаване на интереса им към програмирането, атрактивността на 
поднесения материал и неговата разбираемост.  
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Резюме: Съвременно направление в развитието на системите за е-обучение е 
адаптиране към когнитивните способности и знания на обучаваните. При 
електронното тестване, например, вече се говори не само за набор от стандартни 
тестови въпроси (напр. с множествен избор), но и за тестове, измерващи 
равнището на знания (напр. по таксономията на Блум). В работата се предлага и 
експериментира методика - как оценени знания на обучавани (в дадена предметна 
област) да се използват за конструиране на следващи тестови въпроси. 
Методиката е общоприложима (не зависи от областта, дисциплината, обучаваните 
и др.) и адаптивна (вкл. с автоматизирано генериране на тестови въпроси относно 
понятия и отношения в конкретната предметна област). 

Ключови думи: разширена таксономия на Блум, електронно тестване, 
автоматизирано генериране на тест, адаптивен тест,  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Оценяването на знания на обучаваните е важна част от учебния процес. 
Най-използваният начин за оценяване в съвременните системи за е-обучение 
(СеО), е т.нар. електронно тестово изпитване (е-тестване), което определя и 
големият интерес на изследователи, методисти и педагози към е-тест. 

СеО предоставят множество средства, които подпомагат и развиват 
процеса на е-тестване. Изследват се и различни нови методики и средства за 
е-тестване (концептуални карти [1], мисловни карти [12], портфолио [2], 360 
градусова обратна връзка [8], адаптивни тестове [5, 10, 17], автоматично 
генерирани тестове [24, 25], тестове за измерване на знание от по-високо ниво 
[14, 15], акумулативни тестове [14, 15] и др.). Електронният тест, предлаган на 
обучаваните, в крайна сметка може да се представи като линейна или 
нелинейна ([5, 10, 17]) редица от тестови въпроси (от различен тип). 

Основни проблеми при тестването са надеждност, валидност и коректност 
(на теста, тестовите въпроси и оценяването). За да се преодолеят проблемите, 
тестовете трябва да се съставят според ясни критерии и цели, а включените 
задачи трябва да съответстват на равнището на знания на обучаваните. До 
неотдавна се считаше, че за измерване на равнището на знания от по-високо 
ниво в дадена предметна област (ПО) могат да се използват само въпроси от 
тип ‘есе’. Напоследък се коментира и обосновава възможността - въпроси от 

mailto:totkov@uni-plovdiv.bg
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тип ‘избор’ да измерват знание от по-високо ниво от таксономията на Блум [7]. 
Тестовите въпроси могат да бъдат подбирани и подреждани по различни 
критерии – трудност, тип, време за решаване, съответна предметна област и 
понятия, възможност (или не) за автоматично оценяване и т.н. Други, често 
използвани критерии при съставянето, са – въпросите да са подходящи за по-
големи групи обучавани и способност за измерване на различни равнища на 
знанието. През 1956 г. Блум [3] предлага 6 (шест) равнища за оценяване - 
знание, разбиране, приложение, анализ, синтез, оценяване. По-късно тази 
таксономия е развита и представена като двумерна рамка, при която по 
първата ос са разположени 6-те равнища на знанието (именувани тук 
запаметяване, разбиране, прилагане, анализ, оценяване и създаване), а по 
втората ос са разположени различните типове когнитивни процеси, засегнати 
при различните равнища на знанието (факти, понятия, процедури, метазнание 
[6]). Таксономията на Блум се използва в множество СеО [4, 11, 13, 18], с което 
се цели измерване на по-сложни знания, постигане на по-високо качество на 
обучението, прилагане на различни педагогически методи и схеми. 

В работата се предлага и експериментира методика - как знания на 
оценявани обучавани (в дадена ПО) да се използват за конструиране на 
следващи тестови въпроси (в същата ПО). Методиката е общоприложима (не 
зависи от областта, дисциплината, обучаваните и др.) и адаптивна (вкл. с 
автоматично генериране на тестови въпроси относно понятия и отношения в 
конкретната ПО). 

МЕТОДИКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ 

При съставянето на задачите, включени в е-тест, са възможни няколко 
подхода: а) авторски (‘ръчно’ създаване от експерти в ПО); б) автоматично 
генериране на базата на семантично описание на ПО; в) използване на 
техники от областта на компютърната лингвистика - извличане на данни от 
текст и/или Интернет-източници, включване на ‘въпросно-ответни системи’ и 
др.; г) избор измежду стандартен набор на шаблонни въпроси (с последващо 
редактиране за съответната ПО); д) автоматично генериране на базата на 
предишен опит при е-тестване, и др.  

В работата се разглеждат конкретни решения, свързани с г) и д). На базата 
на разширената таксономия на Блум е създадена таблица (ще бъде 
представена в следваща публикация), съдържаща стотици въпроси и шаблони 
на въпроси, независещи от изучавана ПО, дисциплина и тема. Таблицата се 
състои от 4 (четири) колони, представящи когнитивните умения, свързани 
съответно с факти, понятия, процедури и метазнание, и 6 (шест) реда за 
равнищата на измерваното знание – запаметяване, разбиране, прилагане, 
анализ, оценяване и създаване. Във всяка от 24-те клетки на таблицата са 
дадени конкретни тестови въпроси и/или шаблони на въпроси – представители 
на измерваното равнище на знание (според реда, в който е разположена 
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съответната клетка) и на усвоените когнитивни умения (според съответния 
стълб). Например, представители на въпроси, свързани с измерване на 
равнище ‘запаметяване’ относно когнитивно умение ‘усвояване на понятия’ са: 
Избройте основни факти, идеи, понятия, процедури  в темата?; Опишете 
.....; Посочете примери за ...; Дайте определения за ....; Избройте основните 
отношения между .... и др. 

Таблицата е силно генеративна – отговори, дадени от обучаваните на 
въпроси/шаблони на предходно равнище на оценяване (например в даден 
ред/стълб) се обработват и запаметяват, с цел следващо използване като 
източник на конкретни следващи въпроси (с попълване на шаблони в друг 
ред/стълб). 

С дирижиран избор на равнище на знание (в ред) и когнитивно умение (в 
стълб), автоматизирано могат да се конструират е-тестове с избор на 
въпроси/шаблони от съответната клетка (сечение на избраните ред и стълб). 
Според добрите педагогически практики е добре въпросите в е-тест да се 
подреждат от по-ниско към по-високо равнище, с постепенно увеличаване на 
трудността (вкл. и автоматично определяна), и да представят всички равнища 
на знания и когнитивни умения според обновената таксономия на Блум.  

Важно е да се отбележи, че въпросите в разглежданата таблица са от т. 
нар. ‘акумулативен тип’ [16], и могат безпроблемно да бъдат ‘вградени’ в 
автоматизирана система за е-тестване. Акумулативното генериране на 
въпроси позволява генериране на нови тестови въпроси от различен тип (на 
базата на отговори, натрупани в процеса на е-тестване). По същество, 
таблицата представя иновативна методика, широко приложима не само при 
създаване на тестови бази от данни и/или тестови задачи към отделни учебни 
теми, но и за проектиране и създаване на системи за е-тестване с широко 
приложение. 

ПРИМЕР: ГЕНЕРИРАНЕ НА ТЕСТОВИ ВЪПРОСИ ПО БЛУМ 

Въпрос от първо (най-ниско равнище) за измерване на запаметяването 
на информация при автоматично генериран тест, например, е „Избройте 5-те 
най-важни понятия - предмет на разглежданата тема”. Възможните 
акумулирани (евентуално оценени и редактирани) отговори на група 
обучавани) да означим с P = { О1, О2, …, Оp}, а със С – подмножеството на 
коректните (положително оценени) отговори от P. Тогава, на следващи 
оценявани може да се предлага друг въпрос (с използване на вече оцененени 
отговори от P), например - „Дайте определение за понятие “ (i се избира 

случайно, с единствено условие ). Възможно е и допълнително 

параметризиране – например по брой изучавани понятия (в примера – 5) и 
отношения, и т.н. 
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За измерване на второто равнище ‘разбиране’, е възможно генериране 
на въпрос „Посочете отношението между понятия и “(тук , с 

варианти - множествен избор от списък на универсални отношения или 
създаване на списък от оценяваните. За акумулиране на отношения в ПО 

могат да бъдат генерирани и зададени множество въпроси (поне , 

където ). След натрупване на отговори на обучаваните в базата данни 

ще разполагаме с множество R = {R1, R2, …, Rr} от възможни отношения между 
понятия в дадената ПО. Аналогично, елементи на R могат да бъдат 
използвани за генериране на серия от следващи въпроси. Друг въпрос от 
същото равнище на трудност е „Подредете понятия О1, О2, О3, ..., Оn (от C) по 
групи и категории“, като групите и категориите се предлагат под формата на 
списъци (за факти, имена, събития, действия, дати, личности, места, фрази, 
определения, принципи, теории, методи, процедури и т.н.), към които може да 
се добавя. Възможно е СеО да се базира и на съответна онтология (предмет 
на друго разглеждане).  

Въпроси от равнище ‘измерване на умения за анализ’ са „Сравнете 
понятия Оi и Оj“ и „Определете типа на връзка между понятия Оi и Оj“ 
(отново може да се избира от акумулирания списък R1, R2, …, Rn и/или от 
стандартен списък на отношения, например – принадлежи_на, част_от, и др. 

Примерни въпроси, подходящи за по-високи равнища на знанието, които 
могат да се генерират (на базата на отговори, получени при оценяване на по-
ниски равнища) са: „Подредете понятия О1, О2, ... Оn по значимост за 
темата“ (равнище ‘оценяване’); „Кое от понятия О1, О2, ... Оn е централно 
за темата, и защо?“, „Разкажете със свои думи за (централното) понятие 
Оi“ (‘създаване’), и т.н. 

ПРОТОТИП НА КОГНИТИВНА ТЕСТОВА СИСТЕМА 

В резултат на проведеното изследване относно автоматизирано 
генериране на въпроси за оценяване на по-високи равнища на знанието е 
създаден прототип на система за е-тестване (ProtoSeT). Прототипът се състои 
от четири подсистеми за: създаване на тестове, доставяне и визуализиране 
на тестови задания, управление на хранилище за тестови въпроси и сервиз за 
изпълнение и управление на тестови процеси. Първите две подсистеми 
обслужват клиентската част (за потребители – обучаващи и обучавани) на 
ProtoSeT, а останалите (изцяло сервизно ориентирани) - сървърната част. 
Фиг. 1. представя детайли на системната архитектура. Комуникацията между 
модулите се осъществява с помощта на протокола SOAP [19], с което се 
осигурява платформена независимост и преносимост. 

Подсистемата за създаване на тестове се състои от два модула: 
Мениджър на тестови въпроси (за добавяне, редактиране, натрупване и 
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изтриване на въпроси и акумулирани отговори) и Мениджър на тестове (за 
моделиране и съхраняване на процеси на оценяване под формата на работни 
потоци. 

Фигура 1. Системна архитектура на ProtoSet 

 

Подсистемата за доставяне и визуализиране на тестове координира 
изпълнението на тестовите модели и акумулира (в хранилището) отговорите 
на обучаваните на отделните тестови въпроси. Визуализацията на отделните 
тестови въпроси, както и начинът им за представяне (в рамките на съответния 
тест), също е част от функционалността на тази подсистема. Режимът за 
визуализация може да се адаптира към различни категории обучавани 
(позволява един и същи въпрос да бъде визуализиран по различни начини, 
вкл. в зависимост от специални образователни потребности.  

Подсистемата за управление на хранилището на тестови въпроси, 
включва модул за управление (мениджър), трансформатор и генератор на 
тестове, и е базиран на съответна релационна база данни. Достъпът до 
подсистемата може да бъде осъществен по протоколи SOAP, REST и JSON-
RCP. Възможността за използване на протокол JSON-RCP предразполага към 
използване на хранилището за тестови въпроси директно от браузър, и като 
следствие – за изграждане на модерни Интернет-приложения. Мениджърът 
предоставя средства за добавяне, изтриване и редактиране на въпроси, като в 
процеса на тестване акумулира отговори и нови въпроси. Трансформаторът 
преобразува акумулиращи тестови въпрос в/от стандартни (от различен тип – 
за множествен избор, с посочване, и др.). Генераторът на тестови въпроси е 
отговорен за създаването на въпроси по дадени критерии като равнище на 
трудност, резултат от предишен въпрос и т.н. 

Сервизът за управление на тестови процеси се базира на т.нар. 
ILNET-система за моделиране и изпълнение на работни потоци [9]. Всеки 
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учебен тест се моделира като работен поток под формата на граф (от тип 
мрежа на Петри), изпълняван и управляван от ILNET-сервиза. 

Всеки акумулиращ тестов въпрос ‘събира и съхранява’ отговори на 
обучавани, получени по време на електронното оценяване. Както беше 
посочено, така акумулираните данни са в основата на следващо генериране на 
стандартни типове тестови въпроси (за ProtoSeT - множествен избор, свободен 
отговор, множествен отговор, въпрос от файл и текстов отговор, отговор от 
файл, въпрос и отговор от файл, множествен избор и отговор от картинки). 

За реализация на ProtoSeT (Фиг. 2.) е използвана софтуерната рамка на 
Zend [20] (среда за разработка Zend Studio), известна с високото си качество, 
надеждност и голяма общност от поддръжници. Zend осигурява стабилна 
основа за следващо развитие на прототипа, използва широко разпространен 
език за Интернет-програмиране (PHP) и позволява бърза и безпроблемна 
интеграция с други СеО. 

Фигура 2. Общ изглед на ProtoSeT 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведени са експерименти по съставяне на адаптивни тестове с 
използване на методики за измерване на всички нива на знанието по 
разширената таксономия на Блум (от ‘запаметяване’ до ‘създаване’). На 
базата на акумулирани отговори на въпросите от теста са генерирани 
стандартни тестови въпроси.  

Автоматизирано генерираният тест в ProtoSeT не зависи от конкретната 
ПО, но се конструира на базата на степента на усвояване/разбиране (на 
съответната тема) от обучаваните. В този смисъл, ProtoSeT може да се 
определи като адаптивна (следващ въпрос се генерира на базата на 
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отговори, дадени на предходни въпроси от конкретната група обучавани) и 
акумулативна (отговорите се натрупват и се използват за съставяне на 
тестови въпроси от различен тип - множествен избор, истина/лъжа, попълване 
на празнини и др., за следващи групи оценявани обучавани) тестова 
система. 

Реализирането на подсистема за акумулиращи въпроси (от програмистка 
гледна точка) е сравнително лесно, но за поддържане и на стандарти (напр. 
IMS) е необходимо специално разширение [14]. 

Планирано е следващо усъвършенстване на ProtoSeT с цел: автоматично 
генериране на концептуални карти на изучаваната ПО (вкл. с добавяне на 
фокус-въпроси); автоматично оценяване на знания и умения в ПО (спрямо 
експертна концептуална карта); интегриране на онтологии за класификация на 
изучаваните факти, понятия, отношения, процедури и др.  

Предстои интегриране на ProtoSeT със СеО, и експериментиране на 
методика за автоматизирано създаване на хранилища от тестови задачи в 
различни ПО. Основната идея тук е - след всяка ‘изучена’ тема в съответната 
ПО да се генерира тест от въпроси, свързани с различни равнища на 
оценяваното знание и когнитивни умения (съгласно представената методика). 

Работата е частично финасирана от проекти МИ-203 и Д002-308 към 
Националния фонд за научни изследвания. 
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http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
http://framework.zend.com/
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Резюме: Широкото разпространение на информационните технологии 
създава условия за приложение на нови методи и форми на виртуално 
консултиране и терапия при коригиране на комуникативни нарушения. В 
работата се представя Web-базирана система за консултиране и терапия 
на заекването, вкл. автоматизирано оценяване на плавността и 
техниката на речта. 

Ключови думи: корекция на заекването, моделиране на методика за 
терапия, електронно консултиране и терапия, оценяване на плавността на 
речта 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Едно от най-често срещаните комуникативни нарушения е заекването, 
което засяга повече от 60 милиона човека във света. Само в България техният 
брой е повече от 80 000 човека. Заекването не се проявява по един и същ 
начин. Симптомите са разнообразни, и предвид сложността на нарушението - 
персонално специфични [3]. При заекването се отбелязват нарушения в 
естествения плавен поток на речта, в нейния темп и ритъм, включително 
неуместни паузи, нерешителност и колебания, блокиране и рязко внезапно 
спиране на речта, повторения и спазматичност, аритмия, емболофразия 
(стереотипни звукове), съпътстващи некоординирани движения, вегетативни 
нарушения, фобии (сред които най-често се проявява логофобията [6]), и др.  

Разнообразието на етиологичните фактори при заекването е голямо, 
поради което има голямо разнообразие на теории относно причините за 
заекване, на базата на които са създадени множество терапевтични програми.  

Проблемът за терапия на аномалии (от типа на заекването) в плавността 
на речта е актуален поради липса на достатъчно ефективни методи за тяхното 
коригиране и отстраняване. Георгиева [2] предлага следната дефиниция за 
‘терапия’: съзнателна, точна и обмислена употреба на текущата информация 
при вземане на решения за оказване на логопедична помощ за всеки отделен 
пациент.  

Хиляди хора със заекване търсят информация, обикалят кабинети на 
специалисти и пр. - само и само да намерят решение на техния проблем. 
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Когато не успеят да го намерят, и не постигат положителни резултати от 
прилагане на дадена терапия, те се обезкуражават още повече. Възниква 
въпросът за създаване на средства, които не само спестяват време, енергия, 
пари, и разочарования на хората с комуникативни проблеми, но и позволяват 
на терапевта-логопед да създава, прилага и експериментира различни 
методики, включващи разнообразни упражнения за отстраняване на 
съответните нарушения в говора. 

Широкото разпространение на информационните и комуникационните 
технологии създава условия за приложение на нови методи и форми на 
виртуално консултиране и електронна терапия (е-терапия) при коригиране на 
комуникативни нарушения. Посещенията при логопед започват да се 
изместват (или допълват) от виртуални консултации и ползване на софтуерни 
приложения за терапия на комуникативни нарушения.  

В момента, виртуалното пространство за хора с комуникативни нарушения 
включва: динамични интернет-портали; специализирани форуми, 
видеоконференции и стаи за разговори в реално време; електронни озвучени 
книги (audio books); онлайн-консултации от специалисти (педагози, логопеди, 
психиатри, и др.); електронни логопеди (напр. Заикание - вж. 
http://www.zaikanie.net, предназначен за корекция на заекването и речевия 
спазъм при възрастни и по-големи деца, BreathMaker - вж. 
http://rcbkb.com/ru/stuttering, за корекция на заекването, и др.) и т.н.  

Друг пример на софтуерно приложение за корекция на различни 
комуникативни нарушения е Видимая реч 3 (http://www.logoped.ru/profi/spv3/ 
spv3.htm) - за корекционно-развиваща работа с деца и възрастни с различни 
нарушения в речта, слуха и др. под. Видимая реч 3 включва 14 модула, 
подпомагащи автоматизираното формиране на речеви навици на принципа на 
играта и визуализация на речта. Първото българско Web-приложение за 
виртуално консултиране и терапия на хора с различни комуникативни 
нарушения е ЛОГОПЕД 2.0 [7], което предоставя на специалиста-логопед 
средства за моделиране, създаване и прилагане на различни методики за 
цялостна автоматизирана терапия. 

МЕТОДИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ЗАЕКВАНЕТО 

Нови методи за терапия, с доказана ефективност, са свързаните с контрол 
на речта в различни ситуации, и съпроводени с техники за постигане на плавна 
реч. Характерно за тях е включването на терапевтични дейности по пренос на 
създадените речеви навици в нетерапевтична среда и тяхното 
последователно затвърждаване. В терапевтичната практика за корекция на 
заекването широко се използват групи от методи, създадени съответно от 
американската, френската, руската и австралийската логопедични школи. 

http://www.zaikanie.net/
http://rcbkb.com/ru/stuttering
http://www.logoped.ru/profi/spv3/%20spv3.htm
http://www.logoped.ru/profi/spv3/%20spv3.htm
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Най-разпространените методи за корекция на заекването, предлагани от 
американската школа, използват техники за модификация на речевото 
поведение (behavior therapy). Според Георгиева [1] най-популярните методи в 
САЩ са тези на Ch.Van Riper, M.Schwartz, H.Gregory, E.Cooper, E.Boberg и др. 
Основните принципи, залегнали в редица американски програми за корекция 
на заекването са: принцип за десенсибилизация (целта му е да се позволи на 
заекващия да продуцира вербални и невербални отговори, добре адаптирани 
към заекването или обратно – несъвместими с него); принцип за моделиране 
на поведението на заекващия (логопедът трябва да направи модел на 
предвидените резултати); принцип на стабилизиране на говорните умения във 

всекидневния. Включват се още техники като негативна практика, ERASM1 

техника за забавена реч (прилагана като елемент на почти всеки метод за 
корекция на заекването в САЩ и Западна Европа), и др. Корекционният процес 
е придружен от упражнения за пълна или частична релаксация (в началото на 
сеанса). Препоръчват се още статична релаксация (автогенен тренинг на 
Schultz, релаксация на Ajuriagerra, прогресивна релаксация на Jacobson) и 
динамична релаксация (на K.Dupont).  

Актуалните концепции при корекция на заекването, към които се придържа 
френската школа, са ориентирани най-вече в три аспекта [1]: 
психологически; физиологичен; психофизиологичен. Психологическият аспект 
включва три метода - внушение, психоанализа и ‘реконструкция’ на личността 
на заекващия. С внушението се цели да се приложат различни техники (за да 
се сведат вербалните трудности до минимум), както и да се стимулира и 
мотивира заекващият в процеса на корекцията. Физиологичната терапия се 
препоръчва от логопеди-медици, които поддържат тезата за дисфункции на 
корово ниво по отношение на механизма на заекването. Психофизичните 
методи за корекция на заекването се базират на тезата, че основната причина 
за поява на заекването по природата си е психологична. Следователно 
отстраняването на заекването би трябвало да включва работа над 
емоционалните фактори, влияещи негативно върху заекващия. 
Разпространена практика във Франция са упражненията за мускулна 
релаксация и беззвучно издишване. Най-разпространените методи са тези на 
Франсоа Льо Юш, Besancon, Lenon и др.  

От методите на руската терапевтична школа ще разгледаме само метода 
на Поварова [4], основаващ се на принципа за цялостно функциониране на 
речевия апарат и на нервната система на човека. При него се осъществява 
организация на фонационното дишане и се формират навици за отчетлива 
артикулация и произношение, интонационна изразителност на речта, 
стабилизация на темпа и ритъма на речта, преодоляване на логофобията, и 

                                                 
1 East Relax Approach Smooth Movement 
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др. В процеса на работа е необходимо да се контролира и отработи навик за 
самоконтрол на дишането, артикулацията, темпа, ритъма в ежедневната реч.  

Висока ефективност са показали две терапевтични програми (Lidcombe и 
Craig) на австралийската логопедична школа. Lidcombe [5], разработена от 
известния австралийски учен M. Onslow, осъществява терапия при ранно 
заекване (за периода от първата година на поява на заекването). Основава се 
на тезата, че заекването е причинено от обръщане на прекалено внимание от 
страна на родителите на нормалната неплавна реч на детето в ранно детство. 
Натискът върху детето да спре да продуцира такъв тип реч води до избягване 
на нормалната дисфлуентност, детето започва да се опасява за своята реч, 
като по този начин се ускорява развитието на заекването. Програмата се 
основава на напътствия към родителите, на т.нар. ‘оперантна програма’, както 
и на тезата, че не трябва да се изчаква евентуалното естествено 
възстановяване на плавността на речта при детето. Програмата се счита като 
най-добрата практика за терапия на ранно заекване в Австралия и други 
страни. Достъпна е за овладяване и прилагане от логопеди и е значително по-
евтина от други терапевтични програми, при които се налагат много по-чести 
посещения в логопедичния кабинет. Основната идея на програмата на Craig 
[2] е да се редуцира степента на заекване чрез речеви изисквания, да се усили 
и стимулира мозъчния капацитет по отношение на речевия процес. Два са 
основните елементи, които са водещи в програмата на Craig, и подобряват 
капацитета на нервната система: плавен говор и EMG1-обратна връзка. Твърди 
се, че този подход е в основата на най-обикновения и популярен тип терапия, 
предлаган в наши дни. 

МОДЕЛИРАНЕ НА МЕТОДИ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ЗАЕКВАНЕТО 

Всяка логопедична школа има свои техники и програми за корекция. 
Редица автори идентифицират 6 (шест) общи модела за корекция на 
заекването, подредени според степента на тяхната ефективност: удължен 
говор, мека гласова атака, ритмични упражнения, работа над плавното 
насочване на издишната струя, терапевтични насоки към промяна на 
нагласите на заекващия, намаляване на чувствителността и тревожността на 
заекващия по отношение на заекването. Повечето автори не сочат 
преимущество на нито една от техниките, а само потвърждават, че чрез 
тяхното приложение може да се намали степента на заекване [1]. 

При сравняване на най-известните и ефективни методи за корекция 
на заекването от различните школи се оказва, че те обикновено включват 4 
(четири) компоненти – обяснения, работа с близки на заекващия, техники и 
упражнения за контрол на речта, и гласови упражнения. 

                                                 
1
 EMG -  речево-мускулна мониторингова система (speech muscle monitoring system). 
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Почти всяка терапевтична програма започва с обяснения за анатомията, 
физиологията на вокалните органи, причините за заекването, какво 
представлява терапия на заекването и т.н.  

Почти всички методи включват (а някои дори се базират изцяло на) 
работа с родители и близки на заекващия. Това включва превантивна 
работа с родителите; съвети как да се държат, как да реагират на заекването; 
промяна на речевото поведение на родителите. 

Ще отбележим, че 5 (пет) от разгледаните по-горе шест общи модела 
включват различни техники и упражнения: техники за контрол над речта в 
различни ситуации, за постигане на плавност, трансфериране на създадените 
речеви навици, модификация на речевото поведение, контролирано дишане, 
стабилизация на говорните умения, негативна практика, забавена реч, 
различни видове релаксация, мускулно отпускане, трениране на речевите 
мускули, психотерапия, справяне с логофобията, работа над темпа и 
интонацията.  

Логопедичната работа, свързана с методите обикновено включва гласови 
упражнения - пеене, четене на различни текстове, разговори по телефон, със 
събеседници и др. Някои автори добавят и работа за обогатяване на 
лексиката, развитие на мисленето, и различни игри (за подрастващи). 

ЛОГОПЕД 3.0: СИСТЕМА ЗА Е-ТЕРАПИЯ НА ЗАЕКВАНЕТО 
ЛОГОПЕД 3.0 е автоматизирана система за електронна терапия на 

заекването и за автоматизирано оценяване на плавността и техниката на 
речта. Системата предоставя нови функционални възможности (в сравнение с 
ЛОГОПЕД 2.0), базирани на алгоритми за извличане от потока на речта на 
пациента (под формата на звукови данни) на параметри като темпоритъм и 
интонация (характеризиращи техниката на изговаряне), за отделяне на 
сегменти от тип ‘реч’ и ‘тишина’ (за откриване на нарушена плавност), и др.  

В Логопед 3.0 са включени три модула (за трениране на интонацията, 
подобряване на плавността на речта и виртуално събеседване), с помощта на 
които е възможно осъществяване на терапия с отдалечен достъп (е-терапия) 
за хора с комуникативни нарушения. 

За откриване на нарушена плавност на речта се използва алгоритъм за 
откриване на ‘реч’ и ‘тишина’ в звуковия поток, отчитащ нормата за пресичане 
на нулата и енергията на звука (за подробности вж. [8]). 

Темпоритъмът определя наличието на паузи и тяхната изразителност в 
речта и се пресмята като специфично съотношение между паузите и речевите 
сегменти в потока на звуковите данни. Колкото стойността му е по-голяма, 
толкова по-малка е паузата в речта на потребителя, т.е. заекването се 
проявява по-малко.  
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Интонацията (интонационният контур) и реакцията на пациента при 
общуване с виртуалния събеседник се откриват с помощта на контура на 
основния тон. Последният се изчислява на базата на основния тон, който се 
засича с т. нар. оценител YIN. На този етап се провеждат експерименти, чиято 
основна цел е да се различат емоциите чрез контура на основната честота. 

Отношението към събеседника се определя чрез сравнение на 
темпоритъма и нивото на интониране при комуникация с виртуалния 
събеседник. Този показател отразява способността на потребителя - в 
отговора си да отрази речевите невербални качества, а именно - темпоритъма 
на речта и поддържането на психологическа дистанция чрез интонацията.  

Със средства на ЛОГОПЕД 3.0, специалистът-логопед може да моделира: 
различни методики (напр. на всяка от споменатите по-горе терапевтични 
школи); етапи, свързани с терапията на заекването; и свързаните с тях видове 
техники и упражнения. 

В проведените експерименти със създадения прототип, конкретно е 
моделирана и експериментирана методиката [4] за терапия на заекването, най-
вече заради факта, че българската логопедична практика най-силно е 
повлияна от руската школа. 

Почти всяка методика за терапия на комуникативни нарушения се 
характеризира и с набор от логопедични упражнения, които трябва да се 
изпълнят, за да се коригира нарушението. От съществено значение за успеха 
на съответната методика е не само последователността на включените в нея 
упражнения, но и продължителността на всяко от тях. От своя страна, всяко 
логопедично упражнение за терапия на комуникативни нарушение, може да 
съдържа (освен условие за изпълнение) видео файл, звуков файл и/или 
изображение (използвани в терапевтичния процес за онагледяване и 
представяне на примери за правилно изпълнение на упражнението). За всяко 
упражнение се задава и времето, за което то трябва да бъде изпълнено. 
Упражненията могат да се придружават от препоръки и списък от условия, 
които е необходимо да се следват и спазват при тяхното изпълнение.  

Логопедичните упражнения могат да включват текстове (логопедични 
данни) –напр. думи, фрази, басни, скоропоговорки, и др., които да се предлагат 
на човека с комуникативно нарушение за прочитане.  

Базата данни на ЛОГОПЕД 3.0 се състои от 12 таблици: Налични 
методики, Методики и типове упражнения, Продължителност на етапите, 
Логопедични упражнения, Логопедични данни, Типове данни, Видео, 
Изображения, Звукови файлове и Документи, Потребители, Интонации и 
История. 

За моделиране на програмите за терапия на заекването, системата 
реализира и методики за работа с родителите и преодоляване на 
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логофобията, като предлага: виртуални съвети за различни ситуации, правила 
за красива реч, подробно запознаване с прилаганата терапия, автогенни 
тренировки за справяне със страха от реч (фрази, които трябва да се повтарят 
за повдигане на самочувствието сутрин и вечер), и др. 

В ЛОГОПЕД 3.0 могат да бъдат регистрирани две категории потребители: 
пациенти (и техните родители, особено в случая на деца с комуникативни 
затруднения) и специалисти (методисти и логопеди). Ролята на последните е 
да моделират методики, подходящи за пациентите, и да следят изпълнението 
на предписаните упражнения от страна на пациентите. 

Регистрацията в системата реализира част от диагностичния етап, 
задължителен преди провеждане на всяка програма за корекция на 
заекването. Той включва въвеждане на паспортни данни, фамилна анамнеза, 
анамнеза на текущото състояние; анамнеза на личността; анамнеза на 
миналите заболявания. На пациента се предлага да прочете разказ, 
стихотворение (могат да се променят от специалиста) и да се представи пред 
микрофон. Направеният запис се съхранява, за да се използва за сравнение 
по време на провеждане на различните терапевтични етапи, както и за 
определяне на степента на заекване. 

След регистрация, пациентите могат самостоятелно (през Интернет), да се 
включат в подходящ за тях терапевтичен курс, проведен по методиката, 
предписана от специалист-логопед. 

На всеки регистриран потребител-пациент, при следващи включвания за 
работа с ЛОГОПЕД 3.0, се предлага меню, съставено според методика, 
разработена специално за него. Например, възможен избор на потребителя-
пациент е програма за деня, съобразена с достигнатия терапевтичен етап, 
която предлага изпълнение на логопедични упражнения (от всеки тип), 
съобразени със съответната методика. След избор на конкретно упражнение 
се визуализира неговото условие (евентуално придружено с мултимедийна 
демонстрация, ако това е елемент на условието) и потребителят преминава 
към изпълнение. Самото изпълнение, за което обикновено е предвидено 
определено време за провеждане, също може да се запише в базата данни на 
ЛОГОПЕД 3.0, и по-късно да се използва (от специалиста-логопед) за вземане 
на едно или друго решение.  

Преминаването към следващ етап от методиката или приключването й 
става след изпълнение на всички упражнения от дадения етап.  

На потребителя-логопед се предоставят възможности за: обработване на 
пациентите (първоначално въвеждане, редактиране, изтриване), преглед на 
резултати от приключили упражнения, създаване, редактиране и 
експериментиране на методики, типове упражнения и задачи, както и 
въвеждане и преглед на логопедични данни, видео-данни, звукови данни и 
изображения. 
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Логопед 3.0 е Web-базирано приложение, реализирано с Visual Studio 2008. 
За записване на звукови и видео файлове се използват Flash-приложения, 
които с помощта на Java-сървъра с отворен код Red5 се ‘качват’ на сървъра на 
приложението. Така записаните файлове са с разширение flv и са кодирани 
във формата Nellymoser, върху който е реализиран алгоритъм за извличане на 
звуковите данни. Системата позволява ‘качване’ на файлове и с разширения 
wav и mp3. Звуковите файлове във формат flv и mp3 се преобразуват до wav-
формат, от който се извличат звуковите данни. 

Логопед 3.0 е реализирана в две езикови версии - българска и английска, 
за свободен достъп и експерименти на Интертнет-адрес http://peu.uni-
plovdiv.bg/tryLogoped/Default.aspx. 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Интерфейсът на приложението предстои да бъде подобрен с цел 
повишаване на достъпността и за лица със специални образователни 
потребности. Подготвя се и провеждане на експерименти с реални 
потребители. 

Друга предстояща задача е да се автоматизира процесът за определяне на 
тежестта на заекването и на лингвистичния профил на заекването. 

Работата е частично финансирана по проект BG 051PO001-3.3.04/13 на ОП 
„Развитиe на човешките ресурси” на Европейския Социален Фонд 2007-2013 г. 
и проект МИ-203 към НФ „Научни изследвания”. 
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Е-ОБУЧЕНИЕ ЗА ЛИЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

гл. ас. Светослав Енков, Самуил Господинов, 
Валентина Кирева, проф. Георги Тотков 

Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ 
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4004 гр. Пловдив, бул. България 236, катедра „Компютърна Информатика“  
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Резюме: Осигуряването на достъпност е важен и значим фактор при създаване 
на уеб сайтове и софтуерни продукти, не само когато става въпрос за 
потребители със специфични образователни потребности, но и за такива с по-
стари компютри, операционни системи и браузъри. В публикацията се анализират 
технологиите за осигуряване на достъпност, с цел прилагане при проектиране и 
създаване на образователен портал. Особено внимание е обърнато на 
потребители, за които майчин език е българският (определен недостатък на 
повечето известни системи). Коментират се специфичните трудности пред 
подобна реализация и са посочени начини за тяхното преодоляване. 

Ключови думи: е-обучение, Интернет-достъпност, специални образователни 
потребности 

1. Въведение 

В днешно време Интернет предоставя нови възможности на 
образованието. Информация (електронни книги, статии, учебници, 
ръководства и др.) за почти всичко може да бъде намерена в рамките на 
минути чрез която и да е Интернет-търсачка. Сред интернет-ресурсите за 
обучение, особен интерес представляват системите за онлайн-обучение и по-
точно системите за обучение, предоставящи възможност за управление на 
учебното съдържание – LMS (Learning Management System). Подобни системи 
са Интернет-базирани и се използват от максимален брой потребители. 
Софтуерните компании, разработващи LMS, често пренебрегват изискванията 
за достъпност, като не се съобразяват, че техният продукт може да бъде 
използван от потребители със специални образователни потребности (СОП), 
например хора с увредено зрение или моторно-двигателни проблеми. В 
настоящата публикация е представена реализация на LMS-система, 
проектирана с цел максимално удовлетворяване на изискванията за Интернет-
достъпност и улеснено ползване от лица със СОП. 

2. За категориите лица със специални образователни потребности 

Пред хората със СОП се поставят множество социални бариери като 
ограничена мобилност, затруднен достъп до образователни услуги, за работа, 
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за участие в обществения и социален живот, т.н. В днешно време, с широкото 
внедряване на информационни и комуникационни технологии във всички 
области, част от тези бариери могат да бъдат успешно преодолени. За 
съжаление, много малка част от действащите Интернет-страници и системи с 
различно предназначение (вкл. и създаваните в рамките на електронното 
правителство) са достъпни за хора със СОП. Трудността пред разработчиците 
следва от разнообразието на възможните затруднения в Интернет-
достъпността, предизвикани от широкия спектър на възможни заболявания и 
увреждания. Адекватното преодоляване и решаване на проблемите пред 
Интернет-достъпността за лица със СОП изисква познаване на спецификата 
на видовете увреждания. Много често, решенията са само за определени 
групи от потребители със СОП. 

Придобито мозъчно увреждане - причинява се от вътрешна или външна 
травма, която резултира в тотални или частични функционални ограничения на 
хората при учене и работа. 

Забавено умствено развитие – с демонстриране на по-ниско от 
средното интелектуално функциониране, което ограничава резултатите от 
обучението и снижава потенциала за постижения в ученето и работата. 

Глухота и понижен слух – при цялостна или частична загуба на слуха, 
която пречи на езиковия комуникационен процес, на образователните, 
социалните и културните взаимодействия. 

Неспособност за учене - определя се като неврологична дисфункция, 
която може да съществува съвместно и с други ограничаващи условия, 
невъзможност да помни и обработва информация; липса на определени 
постижения при обучение и работа. 

Двигателни увреждания – при сериозни хронични ограничения на 
моторните функции: увреждания вследствие вродена аномалия (различна 
дължина на крайниците, липса на крайник); болестни увреждания 
(полиомиелит, церебрална парализа, мускулна атрофия, костна туберкулоза); 
други - ампутация, гръбначни травми,и т.н. 

Зрителни увреждания, например: пълна загуба на зрение, при която 
корекциите на зрението не помагат и то повече не може да служи като 
комуникационен канал; частична загуба на зрението – след корекция и 
въпреки евентуалните трудности, зрението продължава да служи като 
комуникационен канал. 

Други увреждания - в тази категория попадат някои хронични 
здравословни проблеми, които се отразяват на резултатите при учене и 
работа. 
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3. Технологии и принципи за подобряване на достъпността 

За хора с дислексия, подобрена достъпност може да се постигне с 
предоставяне на средства за избор на предпочитания шрифт; създаване на 
приложения, използващи софтуер за ‘четене на глас’ от екрана и за 
разпознаване на глас; използване на логични оформления и формати; 
използване на разбираеми и несложни фонове зад текста; избягване на 
проблясващ, движещ се или анимиран текст; изброяване на линкове в 
съответния параграф или секция, вместо зад общия текст; описване на типа на 
информацията или на Web-страницата към линка, и др.. 

За да се увеличи достъпността на софтуера за потребители със слухови 
проблеми може да се процедира по следния начин: всяка слухова информация 
да се представя визуално; да се осигури - всички визуални реплики да бъдат 
забележими дори ако потребителя не гледа направо в дисплея. Важната 
информация трябва да бъде прихваната от потребителското внимание дори и 
чрез периферното зрение; да се поддържат начини за представяне на звука 
визуално така, че да се позволи на потребителя да получава информация за 
всяко звуково събитие. Когато се планира обучение за хора с проблемен слух, 
трябва: да се фокусира вниманието на потребителя върху визуалните 
представи; да се илюстрират ключовите понятия посредством таблици, фигури 
и други графични представяния; да се поощрява интерактивността и работата 
в групи и колективи; да се подготвят потребителите за евентуални технически 
проблеми. Като се има предвид, че слуховото увреждане още не означава 
тотална глухота, основната асистираща технология за хората със слухови 
увреждания е видеоконференцията. При нея се предава образ и звук, тя 
протича синхронно, но може да се гледа и на запис, което дори е по-удобно за 
хората с увреден слух, защото могат да забавят скоростта на записа и така да 
разчетат жестовете, мимиките и движенията по устните на отсрещния човек в 
случаите, когато не са успели да ги разчетат в реално време. 
Видеоконференцията съчетава основните изразни и комуникационни средства, 
с които глухите си служат – изражение на лицето, език на тялото, очен контакт 
и движения на устните. 

Незрящите могат да възприемат текстовата информация, но не и 
графичната. Ефекти от тип ‘flash’, ’frames’ и др. под. затрудняват 
преглеждането на интернет-страниците. Слепите потребители се нуждаят от 
екранен четец, който да възприема информацията от дисплея и да я изпраща 
на синтезатор за звуково възпроизвеждане или на Брайлов дисплей. Добра 
практика е: да се използват стандартните контроли на дисплея, когато е 
възможно; да се определят инструментите в лентите за инструменти, палитри 
и менюта като отделни елементи; да не се създават единични графики, 
съдържащи множествени обекти (така графиката е ‘разбираема’ за екранно-
четящият софтуер); да се осигуряват клавиатурни еквиваленти за всички 
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инструменти, менюта и диалогови кутии; да се назначават ‘логични’ имена на 
контролите, освен ако името не се вижда на екрана и др. В последния случай, 
екран-четците могат да получат достъп до тази информация и да я използват, 
за да опишат типа и функцията на контролата – определяне на позицията на 
мишката, когато се използва обичайното осветяване или техники на 
фокусиране; използване на последователни и предсказуеми екранни и 
диалогови рамки. Проблеми могат да възникнат, когато текстът е представен 
като графично изображение и не може да бъде озвучен от софтуера. 

4. Принципи за създаване на достъпни Интернет-страници 

При проектирането и реализацията на образователният портал, достъпен 
за лица със СОП се следват 14 основни принципа ([1], [2]). 

Принцип 1. предполага осигуряване на еквивалентни алтернативи за 
слухово и визуално съдържание, което при представяне на потребителя дa 
поднася смислено същата функция или цел, като слухово или визуално 
съдържание. 

Принцип 2. Да не се разчита единствено на цвета и текста, а графиките да 
са разбираеми и когато се преглеждат без цвят. Например, ако се разчита 
само на цвета, хората, които не могат да правят разлика между определени 
цветове и потребителите с устройства, които не поддържат цветове или имат 
невизуални дисплеи, няма да имат достъп до  информацията. 

Принцип 3. Използване на ‘markup’ с правилни структурни елементи, или 
контролиране на представянето по-скоро със стилове, отколкото с 
презентационни елементи и атрибути. Неправилната употреба на markup - не 
според спецификациите, спъва достъпността.  

Принцип 4 (естествена употреба на езика). Маркирането на естествените 
смени на езика в документа позволява на речевите синтезатори и брайловите 
устройства автоматично да превключват към новия език, правейки документа 
достъпен за многоезични потребители. 

Принцип 5. Създаване на таблици, които се трансформират елегантно и 
притежават необходимия markup, за да могат да бъдат трансформирани от 
браузърите за достъп и другите потребителски агенти. 

Принцип 6. Страниците, които ползват нови технологии да се 
трансформират елегантно и да са достъпни дори когато новите технологии не 
се поддържат или са изключени. 

Принцип 7. Осигурен потребителски контрол върху времево-зависимите 
промени на съдържанието, осигуряване на паузи или стопиране на 
движението, мигането, скролването или самообновяващите се обекти или 
страници. 
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Принцип 8. Директен достъп до прикачени потребителски интерфейси и 
осигуряване на достъпен дизайн за потребителския интерфейс (достъп до 
функционалности, независим от устройствата, боравене с клавиатура, 
самоозвучаване и др.).  

Принцип 9. Дизайн за независимост от устройствата и използване на 
начини, които да позволяват активация на елементи на страницата чрез 
разнообразни въвеждащи/входящи устройства. 

Принцип 10. Използване на временни решения така, че асистиращите 
технологии и по-старите браузъри да могат да оперират коректно. 

Принцип 11. Употреба на W3C-технологии и препоръки, както и да се 
осигурява алтернативна достъпна версия на съдържанието. 

Принцип 12. Осигуряване на контекстна и ориентировъчна информация, 
за да се помогне на потребителите да разбират по-сложни страници или 
елементи (сложни отношения между частите на страницата може да са трудно 
разбираеми от хора с когнитивни или визуални нарушения).  

Принцип 13. Осигуряване на ясни навигационни механизми 
(ориентировъчна информация, навигационни ленти, карта на сайта и др.). 
Ясните и съдържателни навигационни механизми са важни за хората с 
когнитивни нарушения или слепота.  

Принцип 14. Осигуряване на простота и разбираемост на документите. 
Изображенията трябва да имат и текстови еквиваленти (за слепи или за хора с 
лошо зрение, както и за потребители, които не могат или са избрали да не 
виждат графиките). 

5. Проектиране и реализация на LMS-системата 

Сайтът е съобразен с почти всички принципи, изисквания и насоки за 
достъпност, като се отчита възможността потребителите да ползват по-стари 
версии на браузъри, текстови браузъри, изключени JavaScript и/или картинки 
по страницата, както и екрано-четящите програми. 

За програмната реализация са използвани технологии PHP 5.0, MySQL, 
JavaScript и CSS. В системата се регистрират три вида потребители: 
администратори, модератори и обикновени потребители. 

Сайтът е разделен логически на три части – потребителска, модераторска 
и административна. 

Потребителска част – потребителят може да редактира профила си, 
чете уроци, публикува коментари; редактира своите коментари; изпълнява 
тестове към уроците; следи своите резултати от тестовете и своя прогрес. 

Модераторска част. Модераторът е потребител с ранг на учител, не 
може да променя данни за потребители; може да променя своите данни;  
създава предмети; не може да редактира предмети; не може да изтрива 
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предмети; създава и редактира уроци; може да изтрива само публикувани от 
него уроци  и глави към тях; публикува, редактира или трие коментари, 
независимо от кого са публикувани; създава, редактира и трие тестове към 
уроците;  следи резултатите от тестовете на различните потребители. 

Административна част. Администраторските права припокриват 
правата на модераторите. Администраторът може да променя данните на 
всеки потребител; да създава, редактира и изтрива предмети - независимо от 
кого са публикувани; може да създава, редактира и изтрива уроци, независимо 
от кого са публикувани; публикува, редактира или изтрива коментари - 
независимо от кого са публикувани; създава тестове към уроците; следи 
резултатите от тестовете на различните потребители. 

 

Фигура 1. Примерен екран на системата 
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    Фигура 2. Визуална клавиатура        Фигура 3. Клавишни комбинации 

6. Средства за валидация 

За валидацията на кода е използвана предимно добавката HTML Validator 
към браузъра FireFox, която показва къде и от какъв тип са допуснатите грешки 
и се базира на два алгоритъма за валидация - Tidy и OpenSP (SGML Parser), 
разработени от W3C. Този инструмент проверява за валидност XHTML/HTML и 
CSS кода (без да изисква достъп до онлайн сървър) като показва кои от 
правилата за достъпност са спазени и дава указания как може да се подобри 
достъпността на страницата.  

Допълнително са използвани и следните онлайн инструменти за: 

 проверка на валидността на интернет страниците за различни 
аспекти на достъпност чрез The Web Accessibility Toolbar; 

 валидация на HTML кода чрез W3C HTML Validator, HTML Tidy 
Validator и WDG HTML Validator; 

 проверка на CSS кода чрез W3C CSS Validator; 

 проверка на HTML/XHTML документите за повредени линкове чрез 
W3C Link checker и WDG Link Valet. 

7. Резултати и изводи от тестването на системата 

Достъпността на създадения сайт за е-обучение на лица със СОП 
http://www.accessibility-bg.com покрива нивата за съответствие на 
приоритетност от AA до AAA [1]. В реализацията са интегрирани подобрени 
варианти ([3], [4]) на виртуална клавиатура (Фиг. 2.) и текстов редактор, удобни 
за използване от хора със СОП и в трите части (потребителска, модераторска 
и административна), което позволява използване на системата не само от 
обучавани, но и от преподаватели със СОП. Имплементирани са (Фиг.3.) 
стандартизирани клавишни комбинации [5], като при подбора на цветовите 
комбинации са заимствани предложения от сайтовете [6] и [7]. 

http://www.accessibility-bg.com/
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8. Насоки за развитие на средата за е-обучение 

Средата за е-обучение има голям потенциал за развитие и 
усъвършенстване, защото е модулно ориентирана и лесно могат да се 
изграждат и добавят нови модули и функционалност. Част от 
функционалността, която се планира да бъде добавена е: 

 потребителска система за изграждане на шаблони към страницата, 
която ще даде възможност да се персонализира изгледа на системата от 
потребителя според неговите желания; 

 добавяне на дискусионен форум към сайта с възможност за добавяне 
на аудио-видео съобщения, което ще даде по-голяма свобода на 
потребителите за обсъждане на материалите по сайта. За целта ще трябва да 
се реализира онлайн аудио-видео рекордер или да се използва безплатна 
програма за запис на аудио-видео файлове в подходящ формат; 

 система за оценяване на уроците, която да дава възможност на 
обучаемите да оценяват даден урок по десетобалната система по различни 
критерии като трудност, яснота и др. подобни, с цел обратна връзка; 

 подобряване на курсовете – абониране за курс (набор от уроци), 
задания към уроците (тестова система); 

 изграждане и интегриране на SCORM-модул, който ще позволи 
вмъкването на готови уроци от други LMS (вкл. чуждоезични, защото базата 
данни използва Unicode encoding), както и експортирането на уроци от 
настоящата към други системи; 

 разширяване на функционалността със секция за новини и добавяне 
на календар; 

 добавяне на поддръжка на мобилни устройства и др. 

Разработката е частично финансирана по проекти МИ-203 и Д002-308 към 
Националния фонд за научни изследвания. 
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В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАТИКА 
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Резюме: В доклада се обсъждат ползите от включването на 
фотореалистичната компютърна графика и визуализирането на данни в 
обучението по информатика. Разглежда се практическото приложение на метода за 
проследяване на лъчи в различни научни направления. Описания подход се илюстрира 
практически от опита, добит при провеждане на факултативната дисциплина „Ray 
Tracing – фотореалистични изображения” във ПУ "Паисий Хилендарски". 

Ключови думи: Компютърна графика, ray tracing,обучение, информатика 

1. Въведение 
Визуализирането на данни е област в която от дълги години се извършват 

задълбочени проучвания. Областта като цяло е комплексна и се възползва 
интензивно от сложен математически апарат. Независимо дали става дума за 
визуализиране на математически повърхности, молекули, автоматизация на 
проектантската дейност, развлекателен софтуер, мултимедия, анимационни 
филми, всичко това са дейности присъщи на областта компютърна грфика. Тя 
е сложен и разнороден дял от информатиката, който е особено актуален за 
научни изследвания през последните двадесет години. Тези изследвания 
доведоха до създаването на множество информатични модели, бурно 
развитие на специализирания хардуер и обособяването на нови 
образователни направления. Методите за визуализация са едно от 
множеството направления от областта на компютърната графика [1]. Най-общо 
можем да я разгледаме като съвкупност от следните дялове: 

 Геометрично моделиране: методи за описване и представяне на 
геометричната форма на сцени (двумерни и тримерни) и тяхното 
обработване от приложния софтуер; 

 Генериране на образи и фотореалистични изображения: алгоритми и 
методи за изобразяване на обекти, създаване на реалистични 
картини с отчитане на различни оптически ефекти, осветление, 
оцветяване и други; 

 Графично взаимодействие: методи за организиране на комуникацията 
между човек и компютър, с помощта на визуални средства; 
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 Перцептивна компютърна графика: изследват се възприятията на 
наблюдателя, изграждат се абстрактни модели и връзки между тях и 
обектите в сцената; 

 Изчислителна геометрия: алгоритми за решаване на геометрични 
комбинаторни задачи; 

 Анализ на изображения: оценка на изображения, разпознаване на 
образи. 

2. Мотивация 
В основния курс на обучение по информатика в ПУ "Паисий Хилендарски", 

в предмета Компютърна Графика, освен теоретичната подготовка, която се 
придобива от лекциите се набляга на практическото изграждане на диалогова 
система за геометрично моделиране [2]. Системата се изгражда чрез 
съвременни среди за програмиране и обектно ориентирани езици C#, C++, 
Java, Object Pascal. Упражняват се на практика шаблони за дизайн, като 
Модел-Изглед-Контролер (Model-View-Controller). За разработката се използват 
графични библиотеки, като тук акцента е поставен главно върху проектиране 
на интерфейс за комуникация с потребителя (GUI) и създаване и 
манипулиране на параметризирани геометрични обекти.  

При разработката на визуализиращия модул, студентите се научават да 
използват стандартни графични библиотеки, като OpenGL, това им позволява 
да концентрират услията си върху работа по модела на сцената. От друга 
страна стандартните графични програми интерфейси (API), имат ограничени 
възможности за визуализация на геометрични примитиви и използват 
предимно локален модел на осветяване. Това пречи на студента да получи 
задълбочена практическа представа за процеса на генериране на изображения 
и симулирането на физически феномени, като отражения, прозрачност, 
глобално осветяване и други.  

За да се запълни тази празнина, преди три години, започна да се провежда 
факултативен курс „Ray Tracing – фотореалистични изображения”, който 
допълва основното обучение по Компютърна графика. Курсът е насочен към 
изучаване на поведението на светлината в природата и създаването на негов 
математически модел. В практическата част студентите усвояват уменията 
нужни за софтуерното проектиране на графична библиотека рамка (framework) 
и реализирането на математическия модел на светлината, надграждайки 
рамката. Реализацията се базира на метода на проследяване на лъчите (ray 
tracing). 

3. Метод на проследяване на лъчите 
В огромната си част, фотореалистичните графични системи използвани 

във индустрията се базират на метода на проследяване на лъчи. Преди да 
опишем механизма на работа, ще разгледаме основните компоненти [3] : 
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 Сензор/Камера: модел на наблюдател на сцената; 

 Сцена: съвкупност от геометрични обекти описващи реални такива; 

 Светлинни източници: излъчват светлинна енергия през сцената към 
сензора; 

 Крайно изображение: модел на това как сензора възприема 
светлинната енергия; 

 Материали: модел на визуалните характеристики на дадена 
повърхност. 

Изображението се разглежда като съвкупност от множество елементи 
(pixels). Построява се лъч с начало позицията на наблюдателя и минаващ през 
даден елемент, лежащ в равнината на изображението. Лъчът се проверява 
дали има пресечни точки с обектите от сцената. Ако пресечните точки са 
повече от една, като резултат от пресичането се взема най-близката точка 
спрямо позицията на наблюдателя. След това се установява цвета и 
геометричните характеристики на обекта в точката и получения цвят се 
записва в дадения елемент от крайното изображение. Алгоритъмът дава 
незабавно решение на проблема с отстраняването на невидимите 
повърхности в сцената и проблема с дискретизацията на геометричния обект 
върху равнината на изображението. Проследяването на лъчи има едно много 
важно предимство пред растеризиращите алгоритми използвани в библиотеки 
като OpenGL, той не налага ограничения на типа геометричени примитиви, 
които може да изобразява. Единственото условие, на което трябва да отговаря 
обекта е да знаем, как да го пресечем с лъч. На Фиг.1 е показан схематично 
процеса на проследяване на лъчи в сцена.  

 
Фиг. 1 

За да можем да симулираме различни физични феномени, като отражение, 
пречупване на светлината, различни видове материали (например дърво, 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 144 

бетон, метал и др.), всеки обект трябва да съдържа описание на съставящия го 
материал. Материалът определя количеството светлинна енергия, отразено от 
повърхността, което ще достигне наблюдателя. Той определя и посоката в 
която ще се отрази лъча. Моделите на взаимодействие на светлината 
повърхност са добре параметризирани за да може да симулират разнообразни 
материали от реалния свят. 

Проследяването на лъчите обединява изчисленията по пресмятане на 
видимите части на обектите и осветяването на сцената. Например сенките се 
пресмятат като част от енергията която достига (е видима) от светлинния 
източник до точка от повърхност, огледалното отражение съответно е 
енергията получена от видимите повърхности по посока на отразения лъч. 
Това е огромно предимство на този метод пред растеризацията. Това 
позволява да симулираме ефекта на глобално осветление, при който 
светлината се предава индиректно между обектите в сцената, без да се налага 
да правим каквито и да било промени в метода моделите и реализацията.  

4. Графична рамка RayTracer 
Основната цел на курса е придобиването на практически умения при 

разработването на инструменти за генериране на фотореалистични 
изображения. Това се постига, като още в самото начало на студентите се 
дава базова реализация на графичната рамка RayTracer, предварително 
подготвена специално за целите на курса. В нея е реализирана базовата 
инфраструктура на алгоритъма за проследяване на лъчи, отделните етапи на 
работа на алгоритъма са отделени смислово, като различни модули. 
Основните свойства, които системата притежава са: 

 Отвореност: възможността за разширение на системата в едно или 
повече направления; 

 Модулност: ясното обособяване на компонентите като независими 
софтуерни единици; 

 Разпределеност: едновременната работа на части от приложението 
на различни изпълнители. 

Избраната архитектура силно набляга на модулността (plug-in). Това 
помага още в самото начало, да се добие ясна представа за етапите на 
генериране на изображението. Архитектурата подпомага и поетапното 
изграждане на графичното приложение по време на курса. По време на 
различните заниятия студентите се концентрират само върху даден вид модул 
и го разширяват с все повече компоненти. Слабата свързаност допуска и 
възможност за работа на няколко разработчика върху различни модули, което 
поощрява екипната работа и води до постигане на по-сложни визуални 
резултати при студенти с изявен интерес към графиката. 
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5. Приложение 
Приложението което има RayTracer могат да се обобщят в следните 

няколко направления: учебно, изледователско, приложно. Някой от 
възможните му прилженния в обучението са: 

 Илюстриране на учебен материал с помощта на визуализация на 
обемни повурхнинни модели в различни области (математика, 
биология, химия, физика, информатика и др.); 

 Практически опит с модулна (plug-in) софтуерна архитектура; 

 Разработване на приложения в областта на генеративната 
компютърна графика [4]; 

 Изледвания върху нови алгоритми за апроксимационно пресмятане 
на осветеност [4]; 

 Проектиране и практическа работа с разпределено приложение; 

 Пренасяне на графичната рамка върху различни хардуерни 
архитектури [5]. 

Конкретни дисциплини в обучението по информатика също могат да 
извлекат голяма полза от прилагането на RayTracer в обучителния процес: 

 Линейна алгебра и аналитична геометрия: визуализиране на 
различни повърхнини и работа с вектори и матрици; 

 Диференциална геометрия: изучаване на геометричните свойства на 
повърхост в точката на пресичане с лъч; 

 Числени методи: визуална илюстрация на методи от тип Monte Carlo 
за пресмятане на осветеност; 

 Разпределени приложения: самата природа на алгоритъма за 
проследяване на лъчи дава възможност изчисленията да се 
извършват паралелно, различни части на изображението могат да се 
пресмятат на различни изпълнители. 

RayTracer успешно може да се използва при разработка на дипломни 
работи. 

6. Заключение 
Фотореалистичната графика навлезе широко в живота ни през последните 

няколко години, чрез компютърно генерираните филми и реклами [6]. Темата е 
много актуална и водеща причина за постоянни иновации в специализирания 
хардуер. По тази причина смятам, че изучаваната в курса материя дава на 
обучаемите нови практически знания съобразени с изискванията на пазара. 
Освен за илюстрация и затвърждаване на знанията получени в изучаването на 
класически дисциплини, познанията и уменията натрупани при разработването 
на инструментариума ще са полезни на бъдещите работодатели. Като бъдещи 
насоки бих определил подобряване на информираността на студентите за 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 146 

ползите от изучаването на областта на фотореалистичната компютърна 
графика и формирането на още по-специализирани курсове, за напреднали 
студенти, за работа със специализиран графичен хардуер и генериране на 
фотореалистични изображения в реално време. 
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Абстракт: В работата е представено проучване относно степента на 
използване на съвременните информационни технологии при организирането на 
научни конференции и студентски научни сесии. Резултатите показват, че малка 
част от провеждащите се в България конференции разполагат със специализиран 
софтуер за трансфер и обработка на нужната им информацията. 
Организационните комитети масово работят с e-mail и Microsoft Word, но не се 
използват пълноценно възможностите на Microsoft Office. Предложен е начин за 
автоматизирано обработване на данните, базиран на вградения в приложенията на 
Microsoft Office език за програмиране Visual Basic for Applications. 

Ключови думи: информационни технологии, научна конференция, студентска 
научна сесия, автоматизирано обработване на данни,VBA-макроси, Microsoft Office. 

Въведение 

Информационните технологии (ИТ) навлизат трайно в дейностите на 
съвременното общество, но понякога бързото им развитие изпреварва 
готовността на потребителите да ги усвояват и използват пълноценно. 
Подобни примери не липсват и в системата на образованието и науката. 

Една от дейностите на университетите е провеждането на научни форуми- 
конференции, научни сесии и др. Процесът на организиране на форумите е 
свързан с получаване, обработка и изпращане на информация, за което 
съвременните ИТ предоставят големи удобства. 

Нашите наблюдения показват, че малка част от провеждащите се в 
България конференции използват уеб-базиран софтуер, предназначен за 
трансфер на данни и статии и предоставящ възможност за по-нататъшна 
автоматична обработка на данните. Организационните комитети (ОК) масово 
работят с e-mail и Microsoft Word, които при определени условия също 
позволяват автоматизиране на обработките, но използваните форми за 
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събиране на информация не способстват за това. Получените в ОК данни 
обикновено се въвеждат отново или в по-добрия случай се използва 
техниката „copy & paste”, което изисква време и човешки ресурси. По подобен 
начин се подготвят и изпращат и писмата. 

В работата е представено проучване относно степента и начина на 
използване на ИТ при организирането на научни форуми. Проучването има 
две основни цели: 

1) Да потвърди или отхвърли тезата, че при организирането на 
научни конференции в страната, ИТ се използват масово, но непълноценно. 

2) Ако тезата се потвърди, да се предложи начин за автоматизирано 
обработване на данните и водене на кореспонденцията, който да улесни 
работата на организаторите. 

Предложен е подход за автоматизиране на информационни дейности, 
базиран на вградения в приложенията на Microsoft Office език за програмиране 
Visual Basic for Applications (VBA) [1,2].  

Резултати от проучването 

В проучването са включени общо 36 конференции и студентски научни 

сесии, провеждащи се в България, от които 6 предварително известни и 30 
намерени с помощта на Интернет-портала Google. 8 от конференциите са 
международни, националните са 26 (от тях 10 са за студенти, докторанти и 
млади учени) и 2 са ограничени в рамките на университета-организатор  
(фиг. 1). 

Конференции и научни сесии

2 университетски

8 международни

16 

10  студентски

26 национални

Фиг. 1 
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Събрана е информация за средствата и формите на водене на 
кореспонденция (заявки за участие, регистрация, доклади, резюмета) между 
участниците и ОК. 

Относно масовото използване на ИТ, данните сочат, че: 

 35 от 36-те конференции и сесии използват Интернет като основно 
или допълнително средство за кореспонденция (фиг. 2). 

 За 33 конференции докладите се изискват в електронен вид (за 16 от 
тях- само в електронен вид), за 3 не е намерена информация (фиг. 3). 

 

Кореспонденция по Интернет

да, 35 не, 1

Фиг. 2 

Доклади в електронен вид

44,4%

91,7%

8,3%

47.3%

няма информация само файл файл/хартия

Фиг. 3 
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Тези данни недвусмислено показват, че при организирането на научни 
форуми в страната, ИТ се използват масово. 

За ефективността от използването на ИТ правим изводи от следните 
данни:  

  Само 7 от 36-те форума (19,4%) използват специализирани уеб-
сайтове (фиг. 4) и изискват данните на участниците да бъдат въведени и 
изпратени чрез уеб-формуляри, което дава възможност за по-нататъшно 
автоматизиране на обработките. Прави впечатление,че при периодично 
провеждащите се конференции този процент не е по-висок (фиг. 5).  

Фиг. 4 

Основно средство за кореспонденция

38,9%

8,3% 19,4%

33,4%

спец. сайт

e-mail

e-mail/поща

поща

Фиг. 5 

 

Основно средство за кореспонденция
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 От останалите 29 (фиг. 6): 

 3 приемат данни по поща (на хартия), а 14 дават възможност за 
избор– поща или e-mail, т.е 17 конференции приемат данни на хартия. 

  12 изискват кореспонденцията да се води по e-mail, като: 

 2 конференции приемат данните (заявките) в свободна форма. 

 2 не изискват към доклада съпътстваща заявка. 

 5 изискват заявка по образец, в който данните имат подредба, но 
няма изискване, осигуряващо еднаква структура на файловете, т.е. евентуални 
опити за автоматично извличане на данните биха срещнали сериозни 
затруднения. 

 Само за 3 от конференциите участниците попълват и изпращат 
електронни word-формуляри, но двете от тях приемат данни и в друг  
вид (фиг. 6) 

Следователно, само за 1 от 29-те конференции може да се предполага, 
че се извършват автоматизирани обработки. 

Без колебание може да се каже, че ОК не използват пълноценно 
възможностите, предоставяни от съвременните ИТ. 

Средство и форма за изпращане на заявки

без заявка, 2

образец , 5

свободна 

форма, 2

поща, 3

e-mail/поща, 

14

e-mail, 12

формуляр, 3

средство форма

Фиг. 6 
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Проучването показва още, че 25 от 29-те форума приемат файлове на  
MS Word (фиг. 7), което ни дава основание да смятаме, че организаторите им 
са запознати с Microsoft Office. 

Една възможност за автоматизиране на обработките 

Общата схема, по която работи ОК от обявяването до провеждането на 
една конферения, е следната: 

1) Авторите изпращат заявки за участие и доклади на ОК. 

2) ОК представя докладите на Програмният комитет (ПК) за 
рецензиране. 

3) Рецензентите изпращат своите оценки на ОК 

4) На основание на получените рецензии, ОК отговаря на заявилите 
участие и обявява програмата за провеждане на конференцията. 

Имайки предвид факта, че ОК масово използват e-mail и Microsoft Word, 
предлагаме начин за автоматизиране обработките на данни и воденето на 
кореспонденция, използвайки възможностите на приложенията MS Excel,  
MS Word и MS Outlook, съдържащи се в Microsoft Office, и вградения в тях език 
за програмиране Visual Basic for Applications. Общата схема е следната: 

1) Авторите изтеглят от уеб-сайта на конференцията електронен Word-
формуляр (празна бланка- заявка за участие), който се попълва и заедно с 
доклада се изпраща по e-mail до ОК. 

2) VBA-макрос чете получените електронни формуляри и попълва 
данните в Excel-таблица. Към всеки доклад се допълват данни за рецензента 
му. VBA-макрос изпраща електронни писма на рецензентите, като всеки 
доклад е придружен с електронен Word-формуляр (празна бланка за 
рецензия). 

3) Рецензентите изпращат по e-mail попълнените бланки до ОК. 

4) VBA-макрос чете получените рецензии (електронни формуляри) и 
допълва в Excel-таблицата данните за всеки доклад. 

Фиг. 7 

 

Доклади в MS Word формат

дa, 25 не, 4
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5) VBA-макрос изпраща по e-mail отговор за приет или неприет доклад 
на всеки, който е заявил участие. 

6) ОК, използвайки възможностите на МS Excel и VBA, изготвя и обявява 
програмата за провеждане на конференцията. 

Заключение и предстоящи задачи 

Експериментални VBA-макроси за автоматизиране на обработките са 
направени в приложенията MS Excel, MS Word и MS Outlook, съдържащи се в 
Microsoft Office 2003. Познаването на широко разпространените Office- 
приложения е предпоставка за масовото използване на предложения от нас 
подход. Предстои детайлно проучване на процедурите, по които работят ОК на 
конференциите, с цел разработване на удобни за потребителите макроси, 
които да намерят широко приложение при организирането на научни форуми.  

Литература: 

[1] Биллиг В., Основы офисного программирования и язык VBA, 
http://www.intuit.ru/department/office/vba2000/ . 

[2] Гетц. К., М. Джилберт, Программирование в Microsoft Office– Полное 
руководство по VBA, Издательство „Ирина”, Киев,1999. 
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Резюме: Разгледани са въпроси, свързани с дигитализация, създаване, 
съхранение и разпространение на цифрови културно-исторически обекти. 
Представени са съвременни стандарти, изполвани в областта. Във връзка 
с инициатива Europeana е проучено състоянието на процеса на 
цифровизация на регионалното културно-историческо наследство. 
Коментира се възможността за създаване на регионален агрегатор на 
цифрови културно-исторически артефакти, базиран на стандарта, 
използван от Europeana. 

Ключови думи: цифровизация на културно-исторически обекти, 
Europeana, стандарти за културно-исторически обекти  

1. Въведение 

Информационните технологии се прилагат широко при събиране (вкл. 
възстановяване), съхраняване, обработване и разпространение на 
информация за културно-исторически обекти (КИО). Информацията за 
културно-историческите обекти се съхранява в цифрови документи под 
формата на данни, разположени върху различни медии (с локален или 
глобален достъп), организирани в статични Интернет-страници, бази данни 
или цифрови хранилища. 

Събирането на информация (данни) за културно-историческия обект 
включва неговата дигитализация и въвеждане на съответните метаданни. 
Дигитализацията представя културно-историческия артефакт в дигитален 
формат, а метаданните (структурирана информация за дигитализирания 
обект) се използват за различни операции върху него - идентификация, 
описание, управление, осигуряване на достъп, и т.н. 

При обработване на КИО, особен интерес представляват извличането на 
съответни метаданни и т.нар. оперативна съвместимост между различни 
описания (системи метаданни) за КИО. Оперативната съвместимост между 
системи от метаданни дава възможност - процедури и обекти, свързани с 
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обработване на дигитални 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). 

Разпространението на дигитални КИО може да се реализира чрез 
различни средства: презентационни сайтове; виртуални каталози; виртуални 
турове; виртуални музеи, библиотеки и архиви; информационни културно-
исторически портали; бизнес-приложения (в областта на туризма, аукционите, 
колекционирането, криминалистиката и др.), и т.н. 

2. Стандарти за цифровизирани КИО 

При описание на КИО се използват множество стандарти. Повечето от тях 
предоставят XML-схема с основни метаданни, които описват цифровизираните 
обекти. Според областта на приложение се разработват: общи и специфични 
стандарти за КИО; подходящи за откриване, търсене и извличане на цифрови 
ресурси; предназначени за различни области – музеи, библиотеки, архиви, и 
др. 

Стандартите за музеи предоставят подходящи системи от медатанни за 
описание на музейни обекти. Стандартът Categories for the Description of Works 
of Art - CDWA [3], създаден от College Art Association (САЩ, 1990 г.) се състои 
от 31 категории с общо 505 метаданни за описание на произведения на 
изкуството (обекти и изображения). Стандартът има и олекотена версия CDWA 
Lite. Стандартът FDA/ADAG Guide to the Description of Architectural Drawings 
към CDWA включва допълнителни метаданни за архитектурни обекти. 

Стандарт Museumdat [25] е създаден от Institut fur Museumsforschung 
SMB-PK (Zuse-Institut Berlin през 2006 г.) за извличане и автоматично 
публикуване на основни метаданни в музейни портали. Стандартът е 
обобщение на CDWA Lite и се състои от 5 категории със 114 метаданни. 

Стандартът Object ID [28] на J. Paul Getty Trust от 1999 г. представлява 
малко подмножество на CDWA. 

Стандартът SPECTRUM [29] е разработен от музеи във Великобритания 
през 2007 г. Поради това, че стандартът е доста обемист (съдържа 481 
метаданни), за малките музеи е разработен олекотен вариант SPECTRUM 
Essentials. Освен метаданни, SPECTRUM съдържа и описание на 21 музейни 
процедури, придружен от необходимите поддържащи данни. 

Light Information Describing Objects (LIDO) [17] е нов стандарт от 2009 г., 
създаден на базата на CDWA Lite, CIDOC CRM, museumdat и SPECTRUM, и се 
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състои от 12 категории със 75 метаданни. Стандартът е използван от проект 
Athena.  

FDAGuide [12] на Foundation for Documents of Architecture от 1994 г. е 
предназначен за описание на архитектурни документи и съдържа 92 
метаданни, разпределени в 5 категории. 

Стандартите за архиви предоставят общи метаданни за архивни 
описания - независимо от физическата медия, върху която са разположени 
документите. 

General International Standard Archival Description - ISAD(G) [15] е стандарт 
от 1994 г. на International Council on Archives (Канада), и съдържа 26 
метаданни, разпределени в 7 категории. 

International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons 
and Families [14] е аналогичният стандарт на ISAD(G) за Австралия, 
разработен от Committee on Descriptive Standards през 2003 г. 

Describing Archives: A Content Standard (DACS) [5], приет от Society of 
American Archivists през 2004 г., е американският аналог на ISAD(G) и 
ISAAR(CPF). DACS съдържа 31 метаданни в 10 категории, като представя 
множество от правила за описание на архиви, лични документи и колекции от 
ръкописи. 

Encoded Archival Description - EAD [7] на Society of American Archivists и 
MARC Standards Office of the Library of Congress е стандарт от 2002 г. за 
описание на архиви и колекции, и за кодиране на документи.   

Reference Model for an Open Archival Information System - OAIS [27] е 
стандарт на Management Council of the Consultative Committee for Space Data 
Systems от 2002 г., който обобщава Z39.50 Profile. 

Стандартите за библиотеки дават възможност за поддържане на 
стандартизирани библиографски описания. 

Стандартът Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR [13] на 
International Federation of Library Associations and Institutions от 1998 г. 
представлява ‘обектно–свързан модел’ от метаданни за библиографски 
описания. 

MAB2 [18] е стандартът на German National Library от 2001 г. и съдържа 
много подстандарти като стандарт за: библиографски данни, лични имена, 
корпоративни имена, заглавия, локални данни, адреси и библиотечни данни и 
данни за класификация и нотация.  

MARC 21 (МАRC) [19] е може би най-известният и разпространен стандарт, 
състоящ се от множество подстандарти, разработени от Library of Congress от 
1999 г. MARC съдържа 5 подстандарта за Bibliographic Data, Authority Data, 
Holdings Data, Classification Data и Community Information.  

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
http://www.loc.gov/marc/authority/ecadhome.html
http://www.loc.gov/marc/holdings/echdhome.html
http://www.loc.gov/marc/classification/eccdhome.html
http://www.loc.gov/marc/community/eccihome.html
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Стандартът Metadata Encoding & Transmission Standard - METS [20] е 
създаден от Digital Library Federation през 2007 г. с 33 XML елемента, 
разположени в дървовидна структура със 158 атрибута. Поддържа се в 
Network Development и MARC Standards Office на Library of Congress, САЩ. 

MODS [24] е стандарт на Library of Congress от 2008 г., като предлаганата 
XML-схема може да се използва и за други цели освен за библиографски 
описания. 

MIDAS [23] може да се определи като специфичен стандарт за описание 
на историческото наследство. MIDAS е разработен от English Heritage през 
2008 г. за документиране на сгради, археологически обекти, корабокрушения, 
артефакти и др.  

Общите стандарти могат да се използват в различни области. CIDOC 
Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM) [4] е създаден през 2006 г. като 
ISO стандарт за документиране в архиви, библиотеки и музеи. Стандартът 
предоставя обектно-ориентиран модел със 148 йерархични класове. 

VRA Core [32] е стандарт на Visual Resources Association's Data Standards 
Committee от 1982 г. за описание на визуални обекти от културното 
наследство, тясно свързан с ССО и CDWA. 

Cataloging Cultural Objects: A Guide to Describing Cultural Works and Their 
Images (ССО) [2] на Visual Resources Association от 2006 г. е на основата на 
VRA Core 3.0 и CDWA, като съдържа 13 категории метаданни със 119 
елемента. Използва се за музеи, колекции с визуални ресурси, архиви и 
библиотеки за изкуство и архитектура, археологически места и др. 

Друга група стандарти са стандартите за откриване на ресурси. Dublin 
Core (DC) [6] е безспорно най-разпространеният стандарт, разработен от 
Dublin Core Metadata Initiative през 1995 г. Стандартът съдържа в основната си 
част (dc namespace) само 15 елемента: contributor, coverage, creator, date, 
description, format, identifier, language, publisher, relation, rights, source, subject, 
title и type. Освен това притежава и допълнителни 7 групи със 126 метаданни. 

Последната група са стандарти за търсене и извличане на ресурси. 
Стандартът OAI-PMH [26] на Open Archives Initiative от 2002 г. представлява 
протокол за събиране на метаданни и е пряко свързан с DC и XML. Езикът за 
заявки към релационни бази данни SQL е ISO стандарт от 1987 г. Z39.50 [33] 
на Consortium for the Computer Interchange of Museum Information от 1988 г. е 
протокол за търсене и извличане, който съдържа 9 обекта, като 69 тага само в 
единия обект CIMI Tag Set. 

3. Цифрови хранилища 

С проекта TEL (The European Library: Gateway to Europe's Knowledge) [30] 
от 2001-2004 г., стартира  инициатива за създаване на Европейска Цифрова 
Библиотека (EDL) [8]. През 2005 г. започва да действа портал на виртуална 
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библиотека, която днес предлага достъп до ресурсите на 47 европейски 
национални библиотеки на 35 езика. EDL предлага търсене и извличане на 
метаданни и дигитални обекти (свободно или срещу заплащане) на книги, 
списания, вестници, аудио записи и други материали. TEL използва стандартът 
DC с някои разширения и е съвместим с Z39.50, MARC 21, UNIMARC и ISO 
2709.  

Следващи проекти разширяват EDL: TEL-ME-MOR (The European Library: 
Modular Extensions for Mediating Online Resources) в периода 2005–2007 г.; 
EDLproject [9] в периода  2006–2008 г.; TELplus [31] в периода 2007–2009 г. и 
FUMAGABA  в периода 2008–2009 г. Проектът TELplus е и с българско участие 
(Народна библиотека “Св. св. Кирил и Методий”). 

През 2007 г. стартира инициативата Europeana [10] (последовател на TEL) 
с основна цел – създаване на (многоезичен) достъп до културното-
историческото и научно наследство на Европа, вкл. цифрово съдържание на 
архиви, библиотеки, музеи и аудио-визуални колекции. За описание на 
обектите се използва стандартът DC, допълнен с няколко специфични 
метаданни на Europeana – общо 49 метаданни. От тях 7 са силно 
препоръчителни, 10 - препоръчителни, 20 - допълнителни и 12 - специфични. 

Уебсайтът на Europeana стартира през ноември 2008 г., като до края на 
2009 г. вече съдържа 4.6 милиона обекта. До юни 2010 г., броят 
цифровизирани обекти на Europeana трябва да достигне 10 милиона, а до 2015 
г. - 15 милиона. От 2011 г. уебсайтът ще има и семантични компоненти. 

В момента Europeana има 108 партньори от 23 страни, като продължава 
допълването й с помощта на нови проекти, свързани със създаване на 
регионални и локални агрегатори на цифрови КИО. Така напр., проекти 
Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe - MICHAEL [21] (в периода 
2004–2008 г.) и MICHAELplus [22] (2006–2009 г.) са свързани с агрегатори на 
Europeana, които предоставят многоезично описание на цифрови ресурси. За 
записване на съответните метаданни се използва DC с някои разширения – 
MICHAEL-EU Dublin Core Application Profile, който съдържа 147 метаданни. В 
MICHAEL участват 16 български институции, вкл. Регионалният исторически 
музей и Археологическият музей, гр. Пловдив. 

Проектът EuropeanaLocal [11] (2008 г.-2011 г.) подпомага включване на 
локални и регионални библиотеки, музеи, архиви и аудио-визуални архиви към 
Europeana. Проектът има голяма партньорска мрежа от регионални и местни 
институции на 27 държави, а за описание на обекти се използват стандартите 
на Europeana.  

Проектът Judaica Europeana [16] има за цел да осигури достъпа до 
европейската еврейска култура.  

Друг агрегатор на Europeana е проектът Аccess to Cultural Heritage Networks 
Across Europe (Athena) [1] (2008 г.-2011 г.). За описание на обектите се 
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използва стандарт LIDO. В проекта участват 24 държави (общо 120 
институции). България участва с 5 колекции на Централната библиотека към 
БАН. 

4. Към регионален агрегатор на културно-историческото наследство  

Europeana се превръща в най-мащабното европейско цифрово хранилище 
на обекти на културно-историческото наследство. Естествено е усилията на 
съответните институции в гр. Пловдив да се насочат към присъединяване към 
Europeana. Включването (според приетата практика) става на два етапа: 
обединяване на ресурси на няколко институции и оформяне на т. нар. 
агрегатор, и след това - предоставяне на агрегираното цифрово съдържание 
на Europeana. За описание на КИО, Europeana използва малко на брой 
метаданни, поради което е добра основа за създаване на цифрови хранилища 
за различни по тип и описания обекти на музеи, галерии, архиви и библиотеки. 

В изследването е проучено състоянието на процеса на дигитализация и 
съхранение на цифрови КИО в гр. Пловдив с цел – установяване на степента 
на готовност за регионално агрегиране към Europeana.  

Библиотеките в гр. Пловдив, както и в страната, използват MARC-
стандарта и имат разработени виртуални каталози за библиографските 
описания. В регионалната Народна библиотека „Иван Вазов“ са 
дигитализирани няколко книжни колекции. По проект на МОН и Световната 
банка, от 2002 г., шестте пловдивски библиотеки на държавните университети 
имат общ виртуален своден каталог  

Процесите на дигитализация и описания на КИО в пловдивските музеи са 
на различен стадий от своето развитие. Съответната информация, обаче, в по-
голямата си част се разполага в бази данни и електронни каталози, които не 
следват европейски стандарти (пример − Регионалният исторически музей).  

Регионалният археологически музей използва Excel-ски таблици за 
представяне на археологическите обекти, следвайки MARC-стандарт. 
Библиографските описания на библиотеката на музея са вече в база от данни, 
а до края на годината се очаква и табличните данни да бъдат прехвърлени. 

Пловдивските галерии не разполагат с цифрови варианти на 
притежаваните и представяните колекции от картини. 

Етнографският музей в гр. Пловдив поддържа 2 (два) вида документи в 
електронен формат: паспорти на обектите в Word-формат и инвентарни книги 
в Excel-формат, от които автоматизирано или ръчно биха могли да се извлекат 
стойности за метаданните на Europeana. В Табл. 1. е представен анализ – 
дали (и кои) данни за КИО на Етнографския музей (гр. Пловдив) могат да 
бъдат използвани за създаване на метаданни за Europeana. Със знак ‘И’ е 
указано, че съответните метаданни са на разположение (в един от двата 
документа), с ‘Н’ – метаданните не са налични, а с ‘А’ – метаданни, които биха 
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могли автоматично да се създадат при съхраняване на КИО в съответното 
цифрово хранилище. 

При прехвърляне на данни за КИО на Етнографския музей, например, в 
хранилище, отговарящо на стандартите на Europeana, ще се наложи 
допълнително ‘ръчно’ въвеждане (например в случая, когато от едно поле на 
музеен документ трябва да се ‘извлекат’ две метаданни на Europeana). 

Таблица 1. Съответствие между метаданни (Europeana) и данни 
за КИО на Етнографския музей (гр. Пловдив) 

Силно 
препоръчителни 

Допълнителни Europeana 

dc:title  И dc:format  А europeana:country  А 

dcterms: 
alternative  

И dcterms:extent  И europeana:hasObject  А 

dc:creator  И dcterms:medium  И 
europeana: 
isShownAt  

А 

dc:contributor  И dc:identifier  И europeana:isShownBy А 

dc:date  И dc:rights  А europeana:language  А 

dcterms:created  И dcterms:provenance  И europeana:object  А 

dcterms:issued  А dc:relation  И europeana:provider  А 

Препоръчителни dcterms:conformsTo  А europeana:type А 

dc:coverage  И dcterms:hasFormat  А europeana:unstored  И 

dcterms:spatial  И dcterms:isFormatOf  Н europeana:uri  А 

dcterms: 
temporal  

Н dcterms:hasVersion  Н europeana:usertag  А 

dc:description  И dcterms:isVersionOf  Н europeana:year А 

dcterms:isPartOf  И dcterms:hasPart  И   

dc:language  А dcterms:isReferencedBy  Н   

dc:publisher  И dcterms:references  Н   

dc:source  И dcterms:isReplacedBy  Н   

dc:subject  И dcterms:replaces  Н   

dc:type
 

И dcterms:isRequiredBy  Н   

  dcterms:requires  Н   

  dcterms:tableOfContents  И   

Предстояща задача е създаването на регионален агрегатор на цифрови 
КИО, базиран на стандарта, използван от Europeana. Предполага се 
агрегаторът да е достъпен за всяка регионална културно-историческа 
институция (за съхраняване на дигитализирани КИО) и за посетители (за 
търсене, разглеждане и справки). Създаването на регионален агрегатор е 
първа стъпка към представяне и популяризиране на богатото културно-
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историческо наследство на гр. Пловдив и региона в Европейското цифрово 
пространство. 

Разработката е частично финансирана по проект Д002-308 
„Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на е-
документи“ към Националния фонд за научни изследвания. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА 3D-ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА  
НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ В ПЛОВДИВ  

доц. Елена Сомова, Благовеста Йорданова,  
Константин Стоянов 

ПУ "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" 24, гр. Пловдив 4000  
eledel@uni-plovdiv.bg, vesii_88@mail.bg,  dio@gyuvetch.bg 

Абстракт: В статията се описват видовете виртуални разходки: сферични 
панорамни разходки, цилиндрични панорамни разходки, видеовиртуални разходки и 
3D-виртуални разходки. Прави преглед на съществуващия софтуер за 3D 
моделиране и  визуализация на 3D-моделите. В статията се представят 
експериментален 3D-модел на Етнографския музей в Пловдив  и виртуална разходка 
на базата на този модел. 

Ключови думи: виртуална разходка, 3D-модел, 3D-виртуална разходка, 3D- 
визуализация 

Виртуалните разходки са лесен, удобен и сравнително нов начин за онлайн 
запознаване с места или обекти. Първата виртуална разходка [11] е направена 
през 1994 г. на 3D-реконструкцията на замъка Dudley, Англия в неговия вид от 
1550 г. Първоначално идеята е образователна – първите виртуални разходки 
представят важни институции, университети и сградите на научни общности. 
Понастоящем те са част от рекламната стратегия на много курорти и хотели. 
Виртуалните разходки намират и важно място в сайтовете на много градове и 
културни институции като музеи и галерии. Често има неправилно разбиране 
на това понятие и под впечатляващото название „виртуална разходка” се 
откриват просто колажи от снимки и текст. 

Виртуалната разходка е симулация на съществуващо място, обикновено 
съставена от последователност от видео изображения. Може да се включват и 
други мултимедийни елементи като звукови ефекти, музика, говор и текст. 
Съществуват три типа виртуални разходки: панорамни, видео и 3D-разходки. 

Панорамни виртуални разходки 

Панорамната виртуална разходка представлява непрекъснат изглед на 
базата на серия от фотографии или панорамно видео. В повечето случай 
панорамният виртуален тур се създава от множество снимки, направени с 
фотоапарат от една позиция чрез ротация наоколо.  

Снимките са свързани за създаване на панорама, която се превръща в 
един интерфейс, позволяващ мястото да се разглежда така все едно зрителят 
е действително там. Теоретично колкото повече кадри има в панорамата, 

https://poshta.uni-plovdiv.bg/squirrelmail/src/compose.php?send_to=vesii_88%40mail.bg
http://en.wikipedia.org/wiki/Dudley_Castle
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толкова е по-добре, но на практика оптимално се използват 6-8 снимки в 
зависимост от камерата и обектива. Всички висококачествени панорами се 
правят с цифрова огледална камера и свръхширокоъгълен обектив. 
Свързаното изображение се получава с размери от 6000/3000 до 14000/7000 
пиксела. Минималният размер за качествено пълноекранно възпроизвеждане 
е 6000/3000 пиксела.  

За създаване на панорамни виртуални разходки се използват сферични и 
цилинрични панорами.  

Сферичните панорами покриват зрителен ъгъл от 360° по хоризонтала и 
180° по вертикала, което реализира панорама във вид на сфера. Например: 
сферични панорамни разходки са направени за Oxford University History 
Museum of Natural History [8], Hunterian Museum [5] и Museum of Oxford [7]. 

Цилиндричните панорами имат ограничение по вертикала, обикновено 
покриват зрителен ъгъл от около 140°, така че горната и долната част на 
панорамата липсва. Те се използват в случаите, когато няма обекти отгоре и 
отдолу, представляващи интерес, при което се намалява размерът на файла и 
останалите части могат да се покажат с по-добро качество. Примери за 
цилиндрични панорамни разходки има на сайтовете на the State Hermitage [9] и 
Vatican Museums [10].  

Важна особеност на панорамните виртуални разходки е тяхната 
интерактивност. Зрителят може да взаимодейства с изображението. За 
разлика от обикновен филм, който се гледа така както е заснет, зрителят на 
панорамната виртуална разходка има избор накъде да насочи поглед – нагоре, 
надолу, наоколо,  какво да е увеличението, намалението на обекта  и колко 
дълго да наблюдава обекта по избрания начин. Интерактивността на 
панорамните разходки може да се увеличи чрез вмъкване на бутони наречени 
„активни зони” или „горещи точки”, които да свързват сцените помежду им или 
с външни уеб ресурси. Повече от едно място в пространството може 
обикновено да се включи във виртуалната обиколка. Чрез използване на 
бутоните потребителите могат да отидат от едно място на друго в панорамата.  

Предимството на тези панорамни виртуални турове е, че те не са скъпи и 
качеството е високо. Недостатъците са, че те са фиксирани към определени 
места в панорамата и не  можем да получим реална представа за 
пространството, пропорцията или ориентацията. Сцените често са изкривени, 
за да изглеждат по-големи обектите, така че в тези случаи те са измамни.  

Видеовиртуални разходки 

Видеовиртуалните разходки са видео с пълно движение по мястото. За 
разлика от панорамните виртуални разходки и чувството за статична обвивка 
на разглеждания обект, то видео разходките са така направени, като че ли 
човек се разхожда из обекта. Използва се камера, която заснема обекта чрез 
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движение от място на място. Видео разходките са непрекъснато движение със 
скоростта на разхождане. Поставя се път на камерата, който превежда зрителя 
по предварително определенен маршрут.  

Ползата на този метод е, че се сменя точката на изглед при движение по 
този път. Като недостатък може да се отбележи необходимостта от повече 
технически средства и умения за създаването им. Тук потребителят също така 
няма контрол върху разглеждането. 

3D-Виртуални разходки 

Често има объркване, когато става въпрос за смисъла на „3D- виртуална 
разходка”. Този термин може да се използва за лесно обозначение на 
Computer Aided Design виртуални разходки. Технологията все още е в най-
ранна възраст, но получава все по-голямо разпространение. Сега можете да 
се „разходите” из имот в Интернет, все едно че сте там лично. 
Висококачествено компютърно генерирани клипове позволяват да се види и 
почувства реалистично размера и разположението на сградата. 3D-разходката 
е много подходящ начин за представяне на музеи и галерии в Интернет. 

Основно предимство на 3D-виртуалните разходки е възможността за 
контрол върху разглеждането от страна на потребителите. Всеки потребител 
може да разгледа по различен начин обекта в зависимост от предпочитанията 
си. 

Например: такива 3D-виртуални разходки са разположени на сайтовете на 
музея Louvre [6] и Grand Versailles [4].  

Средства за реализиране на 3D-модели и 3D-визуализация 

За реализирането на 3D-модели и 3D-визуализация на тези модели се 
използват два подхода – чрез собствен софтуер и чрез използване на вече 
готов.  

Например: 3D-моделът и визуализацията [2] на замъка Spish, Slovakia е 
университетска разработка на Technical University of Kosice, Slovakia. 

Съществуват много софтуерни средства, както за реализиране на 3D-
модели, така и за тяхната визуализация. 

Примери за софтуерни решения за 3D-моделирaне са: 3ds Max (наричан 
3D Studio MAX), AC3D, Aladdin4D, Blender, Carrara, Cinema 4D, Cobalt, Electric 
Image Animation System, form•Z, Houdini, Inventor, KeyCreator, Lightray 3D, 
LightWave 3D, MASSIVE, Maya, Modo, NX, Silo, SketchUp Pro, Softimage, 
solidThinking, Solid Edge, SolidWorks, Swift 3D, trueSpace, Vue, ZBrush и др. 

Те се използват в различни области: 3ds Max – във филмите, телевизията 
и видео игрите, form•Z – в архитектурата, интериорния дизайн и дизайна на 
продукти, Houdini – за визуални ефекти, Inventor – за симулации и ZBrush – за 
правене на скулптури.  

http://en.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
http://en.wikipedia.org/wiki/AC3D
http://en.wikipedia.org/wiki/Aladdin4D
http://en.wikipedia.org/wiki/Blender_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Carrara_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_4D
http://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt_(CAD_program)
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_Image_Animation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_Image_Animation_System
http://en.wikipedia.org/wiki/Form-Z
http://en.wikipedia.org/wiki/Houdini_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Kubotek&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lightray_3D&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/LightWave
http://en.wikipedia.org/wiki/MASSIVE_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Modo_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/NX_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Silo_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/SketchUp
http://en.wikipedia.org/wiki/Softimage
http://en.wikipedia.org/wiki/SolidThinking
http://en.wikipedia.org/wiki/Solid_Edge
http://en.wikipedia.org/wiki/SolidWorks
http://en.wikipedia.org/wiki/Swift_3D
http://en.wikipedia.org/wiki/TrueSpace
http://en.wikipedia.org/wiki/E-on_Vue
http://en.wikipedia.org/wiki/ZBrush
http://en.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
http://en.wikipedia.org/wiki/Houdini_(software)
http://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk_Inventor
http://en.wikipedia.org/wiki/ZBrush
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Поради това някои от тях са много тежки за използване и доста скъпо 
платени – като 3D studio MAX и AutoCAD. Други предлагат по-опростени 
средства за работа и обикновено са безплатни – като GoogleSketchup7 и 3Dvia.  

Примери за софтуерни програми за визуализиране на 3D-модели като 
виртуални музейни разходки са WalkAbout3D, Quest3D и Blink3D.  

Някои от тях (напр. WalkAbout3D) предлагат една съвсем реалистична 
виртуална разходка (напр. с движения на водните повърхности на модела), 
където потребителят дори трябва да отваря вратите на помещенията, които 
желае да разгледа.  

3D-Виртуална раходка на Етнографския музей в гр. Пловдив 

В статията се представя експеримент за създаване на 3D-модел на 
Етнографския музей в гр. Пловдив и неговата визуализацията, с цел да се 
използва като виртуална разходка от бъдещите посетители на музея.  

При избора на софтуера за реализиране на модела, освен дали е свободен 
и лек за използване, оказва влияние като първи критерий и мястото на 
разполагане на вече готовия 3D-модел. Поради естеството на моделирания 
обект и неговата културно-историческа стойност, 3D-моделът трябва да се 
разположи на сайта на съответния музей. Поради тази причина отпадат доста 
подходящи софтуерни решения като 3Dvia, които запазват  3D-моделите на 
техните сървъри. След обстойно проучване GoogleSketchup7 [3] е избран за 
осъществяване на 3D-моделирането.  

За визуализиране на 3D-модела е избрана програмата  Blink3D [1]. Някои 
програми като WalkAbout3D отпадат при избора, поради това, че създават exe 
файл, който потребителят трябва да изтегли на собствения компютър, за да се 
разходи.  

 
Фигура 1. 3D-модел на Етнографския музей в Пловдив (1 етап) 
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Създаването на 3D-модела се реализира на два етапа. При първия етап се 
прави мащабиран модел на конструкцията на сградата, а при втория етап се 
облепя с тапети, които представляват снимки на оригиналния обект.  

На Фигура 1 е показан първият етап на създаване на 3D-модела на 
Етнографския музей в гр. Пловдив, а на Фигура 2 – вторият етап. За да се 
сравнят създадения 3D-модел и оригиналната сграда на Етнографския музей в 
Пловдив, на Фигура 3 е представена снимка на музея.  

 
Фигура 2. 3D-модел на Етнографския музей в Пловдив (2 етап) 

 

 
Фигура 3. Етнографски музей в Пловдив (снимка) 
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Заключение 

3D-виртуалните разходки предоставят един начин за онлайн достъп до 
културно-историческото наследство. 3D-моделът заедно с сайта на 
Етнографския музей предлагат реалистичен начин за разглеждане и 
запознаване с музея още преди да бъде посетен.  

Изследването е проведено и финансирано в рамките на проект D002-308 
„Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на 
е-документи”. 
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МОДЕЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ИНЖЕНЕРИ 

доц. Мариян Илиев, 
гл.ас. Павел Певичаров 

ТУ София - филиал Пловдив, ул. “Ц. Дюстабанов” 25 
iliev_m@abv.bg; ppal@abv.bg 

АБСТРАКТ 

В настоящия доклад е предложен модел на електронно обучение по математика 
за студенти в технически университети и колежи. Представени са методология на 
преподаването, обучението, оценяването, опита на авторите с e_Learning Shell и 
препоръки за подобряване качеството на електронното обучение. 

Ключови думи: математика, преподаване, е-обучение, excel, e-learning  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Електронното образование се появи не много отдавна. То е продукт на 
стремежа на съвременния свят да намери по-бързи и ефективни начини за 
представяне и разпространяване на знания. Платформите и концепциите за 
електронно образование непрекъснато се усъвършенствуват и тяхното 
развитие е в своя разгар. Ученици и студенти приветствуват неговата поява в 
образователната система. 

Целта на доклада е да представи опита на авторите при преподаване на 
математика в Технически университет – София, филиал Пловдив с използване 
на IT технологиите и модел за електронно обучение по математика за 
инженери, който да повиши ефективността на процеса на преподаване, 
качеството на обучение, познавателната активност у студентите, и да развие 
креативно и глобално мислене. 

УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ 

В техническите университети учебните планове за различни специалности 
включват обикновено от три до пет курса, с въпроси от следните раздели на 
математиката: Линейна алгебра, Аналитична геометрия, Математически 
анализ, Интегрално смятане, Диференциални уравнения, Векторен анализ, 
Комплексен анализ, Редове на Фурие, Операционно смятане, Числени методи, 
Изследване на операциите; Теория на вероятностите, Приложна статистика. 

СТРУКТУРА НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Учебният процес включва лекции, семинарни упражнения и евентуално 
лабораторни упражнения със седмичен хорариум най-често 3 + 2 + 1 часа. 
Особено важно за ефективността на обучението е подредбата на лекции, 

mailto:ppal@abv.bg
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семинарни упражнения и лабораторни упражнения в седмичния разпис. 
Практиката показва, че обучението е по-ефективно при по-голяма модулност 
на дисциплината. Неблагоприятно се отразява върху студентите 
едновременното обучение по шест и повече дисциплини. 

УЧЕБНИ ЗАЛИ 

Всички зали трябва да са снабдени с бяла дъска, интернет, мултимедийни 
проектори и достатъчно голям екран, централно разположен над дъската. Ако 
залата за лекции е голяма, е наложително използването на микрофон, 
тонколони и два екрана. Примери за подходящи зали за лекции, семинарни и 
лабораторни упражнения са показани съответно на Фиг. 1, Фиг. 2 и Фиг. 3. 

 

 

 

СТРАНИЦА НА ДИСЦИПЛИНАТА 
Страницата на една учебна дисциплина в e–Learning Shell съдържа 

линковете: Анотация, Учебна програма, Литература, Лекции, Тестове, 
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Упражнения, Задачи, Ръководство, График (Седмичен разпис), Конспект, 
Преподавател, Съобщения, Форум, Статистика [2],[3]. 

 

Целесъобразно е страницата да се допълни и със следните линкове: 
Курсови задачи, Курсови проекти, Матрица на компетенциите, Често задавани 
въпроси (с отговори), Система за оценяване, Резултати от тестове и изпити, а 
в разписа на занятията да се предвиди възможност за онлайн консултации. 

СТРУКТУРА НА ЛЕКЦИИТЕ 

Основното съдържание на лекциите се представя като презентация в 
PowerPoint формат, но част от лекциите се представят и по традиционен начин 
на дъската. Лекциите се придържат към следната структура [1]: 

Цел на лекцията. Накратко се съобщава темата и целта на лекцията. 

Съдържание на лекцията. Представя се кратко съдържание на лекцията. 

Въведение. Прави се мотивиращо въведение, което да заостри вниманието 
на аудиторията. 
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Например, на лекцията за детерминанти, се доказва, че стойността на 

детерминанта от втори ред е равна на ориентираното лице на успоредника, 
построен върху векторите с компоненти, разположени съответно на първи и 
втори ред на детерминанта, след което се извежда формулата на Meister-
Gauss за намиране лицето на проста затворена начупена линия, а с помощта 
на последната и карти от Google.maps студентите могат да пресметнат лицата 
на произволни площи - земеделски земи, паркове, горски масиви, жилищни 
райони, водни площи и други.  

Геометрична интерпретация. Набляга се на геометричната интерпретация на 
поставената задача. 

Фотогалерия с приложения. Разглежда се, с мотивираща цел, фотогалерия 
на реални приложения свързани с темата на лекцията. 
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Теоретично надграждане. 

Основни идеи. Фокусира се вниманието на студентите върху основната идея 
на разглежданата тема. 

  
Детайлни преобразования и доказателства. Представят се детайлни 
преобразования и доказателства в лесно разбираем формат. 
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Теоретични резултати. Представят се получените теоретични резултати в 
различни нагледни редакции. 

  
Основни правила и формули. На отделни слайдове се описват основните 
правила и формули. 

Решаване на основни задачи. Решават се основни задачи на дъската. На 
студентите се предоставят материали по темата за самоподготовка в doc, rtf, 
xls, ppt или flv формати на страницата на дисциплината [3]. 

Решаване на задачи с компютър. След решението на дъската, задачата се 
решава с Excel и решението се визуализира. Като правило почти винаги се 
започва от бял лист. 

  
Демонстрации за смисъл и влияние на параметри, чрез използване на 

скролбарове. След решението на задачата с Excel, с основните параметри на 
задачата се вмъкват и свързват един или няколко скролбара, които се 
настройват по подходящ начин, с цел демонстриране смисъла и влиянието на 
различните параметри. 
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Основни функции в Excel. Описват се използваните в лекцията функции в 
Excel и алгоритъм за прилагането им. 

Демонстрации. 

Виртуални симулации. Използват се специални софтуерни симулатори за 
демонстриране на различни теоретични резултати. Например: Виртуален борд 
на Галтон, Разпределение на извадково средно, Централна гранична теорема, 
Полиноми на Тейлор, Радиус на кривина и други. 

Професионален софтуер. Демонстрира се приложението на изучавания 
материал при работа със SolidWorks, AutoCAD и други продукти. 

  

Импровизирани демонстрации. Правят се демонстрации на идеите на 
разгледаните методи, в които участвуват случайно избрани студенти и 
специален реквизит. Например на Фиг. 4 е представена демонстрация на 
схемата по която работи GPS системата, а на Фиг. 5 начина по който се 
създава 3D графиката. 
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                                Фиг. 4                                                 Фиг. 5 

WEB демонстрации.  Показват се демонстрации от интернет [4],[5] [6],[7] 

илюстриращи учебния материал. 

    
Видео демонстрация. Показва 5 - 10 минутен учебен филм, демонстриращ 
учебния материал. 

    
Интервюта. Със специалисти, с изтъкнати учени; с възпитаници на ТУ. 

Исторически обзор. Прави се хронологичен обзор с използването на 
специални хронологични ленти 
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Предизвикателства за развитие потенциала на студентите. 

Програмен код. Пример с фрагмент от код, който реализира алгоритъма за 
LU представяне на неособена матрица А: 

 
Задачи с повишена трудност. Целта е да се развие потенциала на 
студентите. 

   

Сътрудничество между преподавател и студенти. 

Възможност за развитие на учебните уеб ресурси. Съществува 
възможност за сътрудничество на студентите и преподавателя за откриване на 
допълнителни ресурси в Internet пространството. Те могат да бъдат 
електронни учебници, графични изображения, видео филми и други. 

Възможност за развитие на учебните материали. Съществува 
възможност обучаваните студенти да се включат в подобряване на учебните 
материали с атрактивни анимации, ефекти, преходи, добавяне на хипервръзки 
и т.н. по предложение на преподавателите или по тяхна инициатива. 

Курсови задачи. За всеки раздел на курса се дават курсови задачи, почти 
еднотипни, но с различни числа. Те се разработват на семинарни упражнения 
и самостоятелно в къщи. 
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Курсов проект. Курсовият проект може да бъде по предложение на 
преподавателя или по инициатива от студента. Темата му трябва да е 
оригинална и да се отнася до изучавания материал. В разработването на 
курсовия проект може да участвува и група от студенти. Представянето и 
защитата на курсовите проекти става с мултимедия и публично. 

Епилог. Прави се кратък преглед на разгледаната тема. 

Речник на термините. Съдържа списък на новите понятия в лекцията с 
хипервръзки към съответните дефиниции. 

СЕМИНАРНИ И ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ 

Прави се кратък преглед на методиката за решаване на основните типове 
задачи от разглежданата тема. Задачите от семинарите се решават с помощта 
на компютър, визуализират се съответните решения, осмисля се смисъла и 
влиянието на различни параметри. На тези упражнения могат да се решават и 
курсови задачи, както и да се правят тестове.  

МЕТОДОЛОГИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО 

Окончателната оценка на студента се формира от представяне му на: 
Курсови задачи, Курсови проекти, Лекции, Семинарни занятия, Лабораторни 
занятия, Изненадващи тестове, Планирани тестове, Финален изпит. 

Формулата за крайна оценка зависи от учебната програма на 
дисциплината. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Натрупаният опит показва, че предложеният модел осигурява ефективен 
достъп до учебните материали, лесна актуализация и възпроизводимост на 
учебното съдържание, качествени консултации. Моделът фокусира 
вниманието на обучаемите върху идеи, развива тяхното многостранно и 
креативно мислене, създава атмосфера на сътрудничество, допуска 
разнообразие и изненади, улеснява диалога между преподавател и студенти. 

ЛИТЕРАТУРА 

[1]  Farlow S., Haggard G.: Applied mathematics - Random House, New York, 1988. 

[2]  http://e-shell.tu-plovdiv.bg/ 

[3]  http://e-shell.tu-plovdiv.bg/subjects/_index.php?cid=933193510181 

[4]  http://mathworld.wolfram.com/ 

[5]  http://demonstrations.wolfram.com/ 

[6]  http://www.professores.uff.br/hjbortol/arquivo/2007.1/qs/quadric-surfaces 

[7]  http://www.falstad.com/mathphysics.html 

http://www.ecdlbg.org/
http://www.ecdlbg.org/


ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 178 

АТHENA В ПОМОЩ НА СЪВРЕМЕННОТО УНИВЕРСИТЕТСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

Екатерина Дикова, Даниела Атанасова 

Централна библиотека на БАН 

Названието на проекта – АTHENA – представлява съкращение от фраза на 
английски език,1 която, буквално преведена на български означава “Достъп до 
мрежи, свързани с европейското културно наследство”. (Вж. и официалния 
уебсайт: http://www.athenaeurope.org/) 

 
Основна насока на проекта е да съдейства на по-големия европейски 

проект Europeana2 – да събира дигитално съдържание от културните 
институции и да го интегрира в него. И двата проекта са финансирани от 
Европейската комисия с цел богатото културно наследство, съхранявано в 
хиляди институции из Европа, да бъде бързо и лесно достъпно за потребители 
от цял свят. 

Проект АTHENA стартира на 1 ноември 2008 г., ще продължи 30 месеца и 
се координира от Италианското министерство на културата. В проекта участват 
20 страни членки на Европейския съюз (Белгия, България, Великобритания, 
Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Кипър, 
Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Холандия, 
Чешката република и Швеция) и три страни извън него (Азербайджан, Израел 
и Русия). Списъкът от институции, предоставящи свои дигитални колекции 
непрекъснато нараства – за момента броят им е към 120. 

ATHENA има за задача да стимулира и подпомага участието на музеи и 
други институции, които все още не са включени в Europeana, да координира 
стандартите, използвани в тях, да установи дигиталното съдържание, 
съхранявано в тези институции, както и да поддържа достъпа до него. С тази 
цел ATHENA разработва технически средства, необходими за интегрирането 

                                                 
1 Access to CulТural HЕritage Networks Аcross Europe. 
2 Europeana е портал към дигитални колекции от европейски музеи, галерии, библиотеки и архиви, 
който цели популяризация на европейското културно наследство и равен достъп до него. Порталът 
е достъпен в цяла Европа и дава възможност за преглед на милиони експонати  (видео, аудио, 
изображения и текст) Търсенето в него е просто – достатъчно е да изпишете интересуващите ви 
думи в полето за търсене в уебсайта на Europeana:  http://www.europeana.eu/portal/. 

http://www.athenaeurope.org/
http://www.europeana.eu/portal/
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на съдържание в Europeana и услуги (с препоръки и упътвания), съобразени с 
проблемите на многоезичието и семантиката, метаданните и тезаурусите, 
структурирането на данни и авторското право. Предвижда се тези услуги да се 
използват от музеите и така да се стимулират вътрешните дигитализационни 
проекти и да се подобри интегрирането на дигитално съдържание в Europeana. 

ATHENA допринася за развитието на Europeana, чрез използването на 
общи стандарти. Тя продължава започнатата по проект MINERVA1 работа по 
хармонизацията на стандартите и упътванията към тях и използва опита, 
натрупан по време на проект MICHAEL2 както и опита на националните 
агрегатори (т.е. институциите, които събират, съхраняват и предоставят 
културно съдържание). Освен това ATHENA ще допринесе за взаимното 
припокриване на данни, употребата на семантичен уеб и на качествени 
информационни услуги, предназначени за крайния потребител. 

Във връзка с това ATHENA извършва следните дейности: мапинг на 
метаданните, създаване и контрол на терминология и тезауруси; уеднаквяване 
на онтологични описания на културното наследство; установяване на 
технически стандарти и протоколи за обмен на данни; анализ на проблемите, 
свързани с авторските права и техните възможни решения; разработване на 
техническа инфраструктура за интегриране на данни в Europeana; поддръжка 
на компетентен център във всяка от държавите, включени в проекта; 
създаване на услуги, препоръки и упътвания. 

Тези дейности се извършват от следните работни групи: 
• РГ1 Управление, мониторинг и оценка на проекта; 
• РГ2 Информираност и информиране: разрастване на мрежата и 
популяризиране на услугата – в тази работна група има българско участие от 
ЦБ на БАН; 
• PГ3 Установяване на стандарти и разработване на препоръки; 
• PГ4 Интеграция на вече съществуващи данни в Европейската дигитална 
библиотека – член на работната група е представител от ЦБ на БАН; 
• PГ5 Съгласуване на съдържания – и в тази група има българско участие от 
ЦБ на БАН; 
• PГ6 Анализ на проблеми, свързани с авторското право и възможните им 
решения; 

                                                 
1
 MIERVA е съкращение от “Ministerial Network for Valorizing Activities in Digitization”, т.е. мрежа от 

[европейски] министерства за оценка на дигитализационните дейности. Вж. 
http://www.minervaeurope.org/. 
2 MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe – ‘Многоезичен опис на културното 
наследство в Европа’) e друг проект, финансиран от Европейската комисия. В България 
проработва благодарение на доброволните усилия на ЦБ на БАН – вж. българския портал 
http://www.michael-culture.cl.bas.bg/index.html?curlang=fr и обща информация на 
http://bg.wikipedia.org/wiki/MICHAEL. 

http://www.minervaeurope.org/
http://www.michael-culture.cl.bas.bg/index.html?curlang=fr
http://bg.wikipedia.org/wiki/MICHAEL
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• PГ7 Разработка на плъгини (plug-ins) за интеграция в Европейската 
дигитална библиотека. 

Досега България участва с 5 колекции. Три от тях са готови за интегриране 
в ATHENA: 

1. WebFolk Bulgaria – Мултимедийна база данни за българска фолклорна 
музика (проект на Института по изкуствознание при БАН).  

Колекцията включва над 15 000 записа на българскa фолклорна музика – 
това са текстове на песни, анализи на етномузиколози, аудиозаписи (RA), ноти, 
фотографии (GIF) и видео (RM) от периода 1900-1990 г. Достъпна е на 
български и на английски език. Предстои дигитализацията на още близо 10 000 
обекта, но и в момента базата данни има собствен уебсайт: 
http://musicart.imbm.bas.bg/Default-bg.htm. 

Информация за проекта на сайта на базата данни 

 
 

2.  Картини за София  от Владимир Мански и Йосиф Обербауер 
(съвместен проект на ЦБ на БАН и Общинско предприятие „Стара София” 
със Софийски исторически музей) 

За момента колекцията включва 200 дигитални изображения от общо 1181 
картини (XIX-XX в.), за 600 от които вече има метаданни. Освен дигитални 

http://musicart.imbm.bas.bg/Default-bg.htm
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изображения (JPG, TIFF) базата данни включва и текстови дигитални обекти на 
български език (HTML). 
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3.  Руските емигранти в България (съвместен проект на ЦБ на БАН и 
Националния исторически музей) 

Засега колекцията се състои от 230 изображения от периода XIX-XX в. 
както и каталожните записи за тях. Предстои дигитализацията на още близо 
200 документа. 

Базата данни се състои от две основни части – „Персоналии” и „Мемориални 
обекти” – и е на руски и български език. 
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Колекцията е издадена печатно в отделен том, а в електронен формат е  
достъпна от уебсайта на ЦБ на БАН.( www.cl.bas.bg) 

Предстои дигитализацията и интеграцията на други три колекции: 
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4. Антични паметници в постоянната експозиция на НАИМ, 
(съвместен проект на ЦБ на БАН и Националния археологически институт 
с музей при БАН) 

Предвижда се колекцията да се състои от 1400 дигитални изображения на 
експонати от различни епохи,  както и от каталожните записи за тях на 
български език. 

5. Феликс Каниц (съвместен проект на ЦБ на БАН и Архива на БАН) 
Колекцията ще включва над 100 изображения скици, рисунки, акварели, 

гравюри, фотографии, карти и др. от XIX в., каталожни записи за тях и 
биографичен очерк на български език, както и холографски изображения на 
акварели. 

6. Архив на Луиджи Салвини (ЦБ на БАН; архивът е предоставен от 
проф. Дж. Дел’Агата и се пази в Пиза) 

Засега колекцията се състои от 50 изображения (от общо 360) и метаданни 
към тях на италиански, български и английски. Тя е от особен интерес за 
българската културна история и в частност за историята на българската 
литература. Колекцията е достъпна чрез уебсайт: http: //www.salvini.cl.bas.bg / 

Очевидно страната ни заслужава по-достойно представяне. ATHENA е най-
простият начин за всяка културна институция да интегрира дигитално 
съдържание в Europeana и изключителна възможност да представим своите 
колекции по модерен и достъпен начин на повече потребители в цял свят, да 
популяризираме музея, в който работим, както и българската култура и 
история изобщо. Не на последно място, като участници в ATHENA ще можем 
да се включим в развитието на европейските стратегии, свързани със 
стандартите за обработка на метаданните и с политиките за поделяне на 
информация. Затова, ако искате да институцията, за която работите, да бъде 
известна по света, работете в екип с българския агрегатор – ЦБ на БАН.1 

ЦБ на БАН предоставя софтуер за организиране, поддръжка и управление 
на дигитални колекции – BASLib – разработен в ЦБ на БАН от Даниела 
Атанасова и Петър Първанов през 2000 г. За изминалите девет години BASLib 
се е доказал като ефективна информационна система за поддръжка на бази 
данни на библиотеки, музеи и архиви, адаптира се лесно при интеграцията на 
дигиталните колекции в общия масив от данни. Той се използва за 
организацията на четири от петте български колекции в ATHENA. 

Информационната система BASLib е предназначена за изграждане на 
електронен каталог, проектирана е и е внедрена в Научната библиотека и 
художествената сбирка на Софийския исторически музей, Научния архив на 

                                                 
1 Контактно лице за български участници е Събина Анева (sabina@cl.bas.bg), а 
отговорник за информацията – Екатерина Дикова  (ekaterina@cl.bas.bg). За софтуерни 

въпроси – Даниела Атанасова (refer3@cl.bas.bg). 

mailto:sabina@cl.bas.bg
mailto:ekaterina@cl.bas.bg
mailto:refer3@cl.bas.bg


ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 185 

БАН, Градската галерия в Кърджали и с нея се изгражда  базата данни по 
темата “Руската емиграция в България”, както и други колекции (напр. „Редки и 
ценни книги” от ОП „Стара София” със Софийски исторически музей). За всяко 
конкретно приложение се извършва настройка съобразно спецификата на 
данните. 

Основен принцип при проектирането е лингвистичното осигуряване на 
системата – създаване на  максимален брой таблици за автоматичен избор на 
данни. Това намалява риска за грешки и в същото време позволява чрез 
функцията “Генериране на отчети” информацията да се извежда съгласно 
международно възприетите стандарти.  

Създадените бази данни могат да се използват за издаване на печатни 
каталози и създават условия за популяризиране в интернет пространството. 

Организация на данните в автоматизираната информационна система: 

 Таблица „Каталог” – съдържа всички елементи на библиографското 
описание на библиотечните документи, архивни единици и художествени 
произведения; 

 Таблица „История” – съдържа допълнителна информация за 
периодичните издания; 

 Таблици с кодове – това е поредица от таблици за автоматичен избор 
на данни; 

 Таблици за нормативни данни – предоставят избор на наименования на 
фирми, издателства, печатници, имена на автори и художници. 

Поддръжка на потребителските полета: 

 Въвеждане или копиране; 

 Въвеждане или избор от списък; 

 Избор на падащо меню; 

 Множествен избор от списък; 

 Година или интервал от години; 

 Дълъг текст, позволяващ повече редове; 

 Избор на дата от помощен екран; 

 Едно име или списък от имена от авторизирана таблица; 

 Избор да/ не; 

 Избор на файл, програма за обработка и активиране 
(показване или редактиране). 
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Примерен екран за манипулиране на потребителските полета 

 

Със своя интерфейс BASLIB увеличава значително възможностите за 
търсене на литература, художествени произведения и архивни документи и 
повишава комуникатив-ните възможности между  институциите на ниво 
информационни системи. 

Приложението на BASLIB за електронно документиране и дигитализация 
на паметниците на културата е съвременен метод за тяхното опазване, защита 
и популяризация. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИЕ В  
СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ ПО ПРАВНА ИНФОРМАТИКА 

ас. Шинка Стоева – Маринова 

СУ”Св. Климент Охридски”, Юридически факултет 
гр.София, бул. Цар Освободител 15 

sheany@abv.bg 

Абстракт: Разглежда се практическото използване на съвременните 
технологии за обучение по правна информатика в контекста на развитие на 
информационните обществени отношения и тяхното отражение върху правната 
наука и практика. 

Ключови думи: информационни системи,мисловни карти, онтологии, 
семантичини мрежи. 

Развитието на информационното общество поставя нови 
предизвикателства пред правната наука и практика. Появата на нови 
информационни обществени отношения, действието на правото във 
витруалната среда налага качествено нови изисквания към правотворчеството 
и правоприлагането. Новите виртуални правоотношения налагат промяна в 
съдържание на традиционни правни понятия и институти като юридически 
факти, система на правото, правна норма , правоотношение, юридическа 
отговорност. Това налага съществена промяна в правната наука и в частност в 
юридическото образование. 

Характерът и съдържанието на научната дисциплина правна информатика 
несъмнено предполагат широко използване на информационни технологии и 
системи за целите на обучението. Информационните технологии по време на 
семинарни занятия се използват в няколко насоки: 

1. Непосредствено запознаване на студентите със съдържанието на 
правни информационни системи, електронни регистри и сайтове на 
държавни органи; 

2. Изполване на традиционни технологии, достъпни чрез сайта на 
Юридическия факултет – лекции, тестове и практикуми; 

3. Модерни технологични средства- семантични мрежи, онтологии и 
мисловни карти. 

Цел и задачи на преподаването в семинарните занятия по правна 
информатика. 

Основната цел на обучението по време на семинарните занятия по правна 
информатика е запознаването на студентите със съвременните 
информационни системи за автоматизирана обработка на правната 

http://www.law.uni-sofia.bg/DIT/DocLib/Ас.%20Шинка%20Стоева.aspx
http://www.law.uni-sofia.bg/DIT/DocLib/Ас.%20Шинка%20Стоева.aspx


ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 188 

информация. Успоредно с непосредствената практическа работа по 
изучаването на системите, които са достижение на приложната правна 
информатика, допълнителна задача на обучението е запознаване с голяма 
част от съдържанието на теоретичната правна информатика. Практическите 
умения на студентите за работа с информационните системи вървят 
успоредно с усвояване на знания за видовете правна информация,правната 
информация в структурите на системите, информационните процеси в 
правотворчеството и правоприлагането, способите за обработка на правната 
информация. 

Правни информационни системи. 

Динамично развиващите се информационни процеси в правото и все по- 
нарастващата потребност от автоматизирана обработка на правната и 
социална информация определят ключовата роля на правните 
информационни системи в съвременната юридическа практика. Това налага 
детайлно запознаване на студентите със съдържанието и функционалността 
на съвременните правни информационни системи. Освен практическите 
умения за работа с различните системи, целта на семинарните занятия е да 
акцентира върху част от проблематиката на теоретичната правна 
информатика, а именно: 

 Нормативни актове - видове, реквизити, структура, динамика на 
информацията; 

 Правоприлагащи актове- видове и реквизити; 

 Изполване на класификатори и тезауруси в правото; 

 Способи за обработка на правната информация и по- специално 
процедурата за юридическа консултация. 

Особен акцент при изучаването и използването на съвременните правни 
информационни системи по време на семинарните занятия се поставя върху 
системите основани на юридически знания и по- специално на решаването на 
казуси в областта на отрасловите правни дисциплини.  

Сайтове на държавни органи. Сайтът на Народното събрание. 

Запознаването със съдържанието на сайтовете на държавните органи- 
Народно събрание,Конституционен съд, Министерски съвет има съществено 
значение в няколко насоки. На първо място затвърждава знанията на 
студентите придобити от отрасловите правни дисциплини- конституционно 
право , административно право, като съдържанието на сайтовете предоставя 
информация за структурата и правомощията на държавните органи. На 
следващо място тези занятия дават възможност да се дискутира важна част от 
проблематиката на теоретичната правна информатика, каквато е въпросът за 
нормативните юридически конструкции за регламентиране на организационни 
структури. Нормативните юридически конструкции за регламентиране на 
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организационни структури са нормативни образувания, регламентиращи 
структурата и процесите на държавните органи , като особен вид субекти на 
правото и са изцяло завоевание на теоретичната правна информатика. 
Познаването на тази проблематика от студентите е основа за пълноценни 
знания и в материята на електронното правителство.Особен акцент се поставя 
на сайта на Народното събрание. Неговото съдържание и по- специално 
деловодната система на Народното събрание дава възможност за 
запознаване с проблематиката на процедурата за създаване, изменение и 
отмяна на нормативни актове като особен способ за обработка на правната 
информация. 

Информационни системи в правораздаването. 
Използването на автоматизирани информационни системи съпътства 

цялата правораздавателна дейност на съдилищата, тяхното внедряване цели 
ускоряване на съдебната процедура и улесняване на дейността на съдиите и 
съдебните секретари, както и по лесния достъп на страните до документите по 
делата. Това налага тяхното детайлно изучаване от студентите- юристи. 
Познаването на информационните правораздавателни системи дава знания 
както за процедурата за юридическа консултация като особен способ за 
обработка на правна информация, така и за последния , факултативен етап от 
механизма на действие на правото, а именно правораздавателната дейност на 
съдилищата. 

Електронно правителство. 
Познаването на актуалната проблематика за електронното правителство 

не означава единствено познание за вида и съдържанието на електронните 
административно услуги.Необходимо е детайлно познаване на правната 
проблематика на електронното правителство. Това предполага знания за 
нормативни юридически конструкции за регламентиране на организационни 
структури, функционалните структури от правни норми и способите за 
установяване на връзки между правните норми. Тези знания са основа на 
бъдещата работа на юристите в юридическата практика по създаване на 
модели на процеси в администрацията и последващото им успешно 
изграждане и внедряване със средствата на информационните технологии 
като услуги в рамките на електронното правителство. 

Електронни регистри. Търговски регистър. 
Електронните регистри- Регистър на административните структури и на 

актовете на органите на изъпълнителната власт, Регистъра на обществените 
поръчки и особено Търговския регистър са най- съществените проявления на 
реализация на електронните административни услуги в рамките на 
електронното правителство. „Електронните регистри са новото битие на 
юридическите факти” [Вихър Кискинов, „Към обща теория на правото на 
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информационното общество”]. Електронният Търговски регистър е най- яркият 
пример за действието на правото във виртуалната среда. Ето защо особено 
значение на семинарните занятия се обръща на електронното регистърно 
производство в Търговския регистър. Електронното регистърно производство 
по вписване на факти или обявяване на актове на търговци е последователно 
развиващ се процес, който частично или изцяло се реализира във виртуалната 
среда. Въвеждането на факти в базата данни на Търговския регистър има 
конститутивно действие, обявените актове за търговците са признати от 
правото електронни юридически актове. Това с особена сила налага неговото 
познаване от студентите- юристи. 

Информационни източници на Европейския съюз. 
Членството на България в Европейския съюз поставя нови задачи пред 

юридическото образование. Несъмнена е необходимостта от изучаването на 
европейските нормативни актовете, правомощията и структурата на 
институциите на Европейския съюз. Големият обем от нормативни и 
ненормативни актове създава необходимост от детайлно изучаване на 
съдържанието на EUR-LEX- портала за правото на Европейския съюз. По този 
начин се създават знания за видовете нормативни актове, тяхната структура и 
реквизити, класифицирането им по различни критерии, съдържанието на 
европейския тезаурус EUROVOC. Създават се умения за успешно търсене на 
конкретен нормативен акт и за по- пълноценно откриване на приложими 
информационни източници на втория етап от процедурата за юридическа 
консултация. Познаването на съдържанието на сайта на Съда на Европейския 
съюз дава възможност за по- пълноценното изучаване на структурата и 
правомощията на тази Европейска институция, както и знания за практиката на 
съда, което несъмнено е задължително за всеки юрист. 

Информационните технологии, използвани в преподаването на 
семинарни занятия. 

Освен непосредственото запознаване и практическата работа на 
студентите със съдържанието на правна информационна система, сайт на 
държавен орган или електронен регистър , за нуждите на обучението се 
използват и практикуми. Практикумите са симулационни програми, 
демонстриращи съдържанието и функционалността на съответната 
информационна система. Те са основа за по- пълноценно усвояване на знания 
за съдържанието на съответна правна информационна системи или 
реализация на електронно регистърно производство. 

За проверка на знанията и с цел улесняване на преподавателската работа 
от съществено значение е и решаването на компютърни тестове от 
студентите. Съвременните информационни системи дават възможност за 
създаване на компютърни тестове , което значително облекчава 
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преподавателската работа и дава възможност за затвърждаване на знанията 
на студентите, като им посочва грешките и им предоставя резултати 
непосредствено след приключването на теста. 

Освен досега разгледаните традиционни информационни системи в 
съвременното юридическо образование се използват и модерни технологични 
средства като семантични мрежи, онтологии и мисловни карти. Те за пръв път 
предоставят възможност за създаване на модели на идеални явления , 
каквито са процесите в правото. Мисловните карти предоставят модела на 
структурата на държавен орган, модел на последователно протичащи 
правоотношения, какъвто е например гражданския процес.По този начин за 
пръв път във виртуалната среда се създават модели на идеални правни 
явления със съвременни технологични средства. Това създава една нова 
насока на развитие на теоретичните и отрасловите правни дисциплини, а в 
последствие и на правотворчеството и правоприлагането. 

Трудности при обучението по правна информатика 
Основните трудности при обучението на студентите на семинарни занятия 

по правна информатика произтичат от съществените различия в учебното 
съдържание и начина на преподаване с досега изучаваните теоретични и 
отраслови правни дисциплини. Студентите за пръв път се сблъскват с подобен 
начин на поднасяне на учебното съдържание, поради което се наблюдава 
известна съпротива от тяхна страна. Най- съществените аргументи за 
преодоляването на тези трудности произтичат от новите аспекти на развитие 
на юридическата практика в контекста на действие на правото във виртуалната 
среда и последващите нови изисквания към правната наука и юридическото 
образование. 

Заключение 
Развитието на информационното общество поставя нови 

предизвикателства пред съвременото юридическо образование. Динамично 
развиващите се информационни процеси в правото налагат широкото 
използване на информационни системи в юридическата практика. 
Използването на съвременни средства като мисловни карти, онтологии и 
семантични мрежи за моделиране на идеални правни явления създават 
каческтвено нова основа за развитие на теоретичните и отрасловите правни 
науки.  
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КОМПЮТЪРЪТ – НОВИЯТ АДМИНИСТРАТОР В ОБРАЗОВАНИЕТО 

Ивайло Старибратов 

ОМГ „Академи Кирил Попов” 
Пловдив 
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Абстракт: Новият начин на управление на образователната система изисква и 
вече налага използването на новите технологии в максимална степен. В доклада 
съм се стремил да анализирам наличните ресурси и законовите пречки за 
въвеждането на електронното администриране в образованието. Оценява се 
необходимостта от въвеждането на новите технологии за повишаване на 
качеството на обучение както в средните, така и във висшите училища.  

Ключови думи: Електронен дневник, админ про, електронно администриране. 

Въведение. 

Преходът от индустриално към информационно общество води до 
радикални трансформации във всички сфери на живота в това число и в 
образованието. Постмодерният свят, който се характеризира със сложност, 
глобализация, динамика и плурализъм, предполага нов вид компетентности и 
нов вид организация на администрацията, базирана на използване на новите 
технологии. На преден план излиза използването на информационните 
технологии и софтуерни продукти, облекчаващи работата с големия поток 
административна информация в образователната  сфера.  

В днешното време на бързо развитие на информационните технологии и 
бързо развиващия се интелектуален човешки  ресурс,  компютърът се явява  
необходимо условие за успешна реализация на  идеи, проекти, планове. 
Създаването и съхраняването на архиви от документация, обработката и 
съхранението на бази от данни, прилагането на  интерактивни методи и 
принципи на обучение са неизменна част от миналото, настоящето и 
бъдещето на редица поколения. 

В настоящия доклад излагам тезата си относно необходимостта и 
особеностите от въвеждане на електронното администриране  в средното 
образование. 

Един преглед на използването на този начин на администриране ни 
отвежда до срещата “България – Финландия”, Пловдив, 10-13.12.2007. На 
срещата бе дискутирана системата на администриране на образованието във 
Финландия. Финландският институт по образование е въвел пълно електронно 
администиране във всички учебни заведения от 1999 година. Всеки от 
лекторите бе категоричен, че системата е абсолютно необходима за 
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финландските училища и изпълнява целите си. Бяха демонстрирани различни 
приложения. Друга страна, постигнала добра степен на електронно 
администриране е Франция, която от 1995 год. въвежда поетапно този начин 
на администриране. 

Какво е състоянието на електронното администриране в България?  
Всяко учебно заведение се старае със собствени средства и сили да 

облекчи тежката административна и документална система. В средните 
училища се въвеждат електронни дневници, които  удовлетворяват само 
самото училище. Но тези елементи на електронно  администриране нямат 
законова основа и те остават самоцелни. С въвеждането на делегираните 
бюджети, ръководството на средните ни училища бе натоварено с още една 
нелека задача - финансовата отчетност. Естествено всяко училище се наложи 
да закупува и  програмни продукти обработващи заплатите и финансите на 
училището.  

Да формулираме целите на цялостното електронно администриране в 
образованието: 

1. Абсолютна информираност на всеки субект в образователния процес: 
ученик, родители, преподаватели, фирми, държавна администрация.   

2. Бърз и лесен достъп до информация, който пести неимоверни усилия и 
време по всички етажи на администрацията. 

3. Прозрачност при оценяване, дипломиране и други субективни процеси в 
образованието. 

4. Екологични ползи - спестяване на тонове хартия за документиране и 
процесите по съхраняване на хартиените документи. 

5. Елемениране на процедури, например обществените поръчки за подготовка 
и изпълнение на учебната документация. 

Необходими условия за осъществяване на електронно 
администриране в средното образование: 

1. Подходяща техника. Необходимо е да има сървър с доста добри 
показатели, каквито към този момент липсват по средните училища. Причината 
е в обстоятелстото, че те не са самостоятелни да закупуват такава техника. 
Това е приоритет на държавата и на общините (първостепенен разпоредител с 
бюджетни средства). 

2. Добър софтуер свързващ всички компоненти на дейностите в училище. 

3. Обучен персонал, който да поддържа базите от данни и обслужването на 
интернет сайтовете.  

4. Разработване на интернет сайтове на училищата. Към настоящия момент 
едва 23% от училищата имат страници в интернет (справка от МОМН към 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 195 

30.06.2009), от които половината са статични и не биха могли да поддържат 
сериозно административно обслужване. 

5. Не е създадена законова основа на този тип администриране с описани 
процедури по съхранение и защита на информацията. 

6. Необходимо е създаване на единен регистър поне на две нива-училищно и 
държавно, включващ в себе си: материална книга на училището, дневници на 
класовете, бележници и лични картони на учениците. 

7. Системата трябва да е единна и унифицирана за цялата образователна 
система, както е в по-голяма част от европейските страни, а и в част от 
азиатските. 

8. Обучение на всеки, ангажиран в системата на образованието, да работи 
свободно със системата за електронно администриране.  

Опитът на ОМГ “Академик Кирил Попов” – Пловдив за осъществяване 
на  електронно администриране, който искам да споделя  е следният: 

През  2002 г. бе създаден и  действа електронен дневник с връзка от 
интернет сайта на ОМГ. Това бе една малка стъпка към електронно 
администриране. Електронният дневник съдържа следната информация: 
програмата на класа, текущи и окончателни оценки на ученика, извинени и 
неизвинени отсъствия. Информацията се въвежда от класния ръководител и 
учителите, преподаващи на класа. Корекциите се извършват само със 
съдействието на помощник-директорите или директора. Достъпът до 
информацията става чрез ЕГН, клас и номер на ученика. При всяка промяна на 
базата данни за обучаемия, родителят  получава e-mail съобщение, ако е 
пожелал да активира тази опция. Електронният дневник е силно одобряван от 
родителите, но това не може да се нарече електронно администриране в 
средните училища, защото е само елемент от него. 

Друг важен момент в реализацията на системата е качването на курсовете 
на обучение в електронен вид в сайта на гимназията. Това може да става под 
формата на презентации, филми и други форми на електронно учебно 
съдържание. Например във Финландия 90% от лекциите се провеждат online и 
се съхраняват в електронен вид. Този подход е увеличил качеството на 
занятията с над 50% и те отчитат като най-сериозна причина, да са с най-
високо ниво на образованост в средните училища в цял свят за 2008 и 2009 г. 
именно този начин на информираност на учащите се.  Всеки ученик може да си 
пусне на своя компютър повторно целия урок или част от него. Всеки има 
плана на урока предварително и има задължението да се информира и 
подготви за урока. Тези етапи се следят от администратори. 

По всеки предмет преподавателите трябва да подготвят примерни 
контролни работи, което ще намали стреса от изпитването и ще даде по-добра 
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представа за изискванията на всеки преподавател. Това е начин всеки ученик 
да даде максимално от себе си при подготовката за оценяване. 

В ОМГ компютърно-базираното обучение не е новост и се прилага все по-
интензивно през последните години. Както знаем това е структурирана среда, 
в която компютрите се използват за постигането на целите на обучението.  

Преимуществата на компютърно-базираното обучение се виждат най-явно 
при сравняването с традиционната система за тестове на хартия по 
определени показатели:  

- по-ефикасно администриране и оценяване;  

- по-ниска себестойност на много от елементите на жизненият цикъл на 

изпита; 

- повишена сигурност поради електронното предаване и кодиране на теста, 

постоянство и стабилност;  

- по-бързи и по-контролирани промени на изпитното съдържание;  

- обективност на оценката.  

Като цялостен процес изпитът е по-разбираем и по-лесен за провеждане. 
През последните две години Министерството на образованието поддържа 
Национален образователен портал, в който има качени електронни учебни 
съдържания по всички учебни предмети от 5 до 12 клас. Според статистиката 
на портала средно на ден влизат хиляда души в учебно време, а активно 
използващите портала са около 100000 ученици. 

Учениците и компютрите се разбират чудесно, донякъде защото децата 
още не са станали жертва на закостенелите начини да се върши определено 
нещо. Те обичат да експериментират и тази нова парадигма в образованието 
поставя нови условия за усвояване на знанията и уменията. Трябва да 
отчетем, че проблемът, който съществуваше с липсата на компютри във всеки 
дом вече го няма. 

Системата предлага удобно решение и при отсъствие на учител. Ако има 
разработена добра система, то учениците влизат във вече подготвен 
виртуален урок и провеждат пълноценно занятието. За сравнение - в момента 
влиза заместващ учител, който няма мотивация и се водят непълноценни 
часове.  

Има много причини, поради които един ученик да няма възможност да 
посещава училище. Според Бил Гейтс приблизително един милион ученици, в 
САЩ решават да получат образованието си до единадесети клас в дома си 
което е около 2% от общия брой на учащите. Поне половината от тези 2% 
остават в къщи по причини от религиозен или културен характер. Това е още 
един начин да се обучават част от  отпадащите ученици, които знаем, че са 
твърде много за малката ни страна.  
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Дори да създадем уникална система за цялостно администриране в 
нашето училище, капацитет за което имаме, то без законова основа, ще се 
получи двойна натовареност на всички учители и ръководители. Факт, който 
опитът ни потвърждава. 

Този начин на администриране ще спомогне да се освободи  много 
човешки ресурс, който в момента е ангажиран с подготовката на различни 
справки и сведения. А не е ли това начина за справяне с кризата.   

Какво е състоянието по въвеждането на електорнното администриране във 
висшите учебни заведения? УНСС и ТУ са пионери в това отношение, като те 
към настоящия момент, използвайки академичната автономност, имат 
изградени административни системи, уредени с правилници за 
функциониране. Най-характерните особености на тези системи са:    

1. Системите действат от кадидатстването и записването на студента. 

2. Съставя се и се следи разписанието на учебните занятия на всяка група. 

3. Съставя се и се следи разписанието за заетостта на учебните зали. 

4. Съставя се и се следи разписанието за заетостта на всеки преподавател. 

5. Следят се и се съхраняват текущи оценки от колоквиуми и контролни. 

6. Следят се и се съхраняват отсъствия (присъствие) на студентите на лекции, 
упражнения, контролни работи и  други. 

7. Следят се и се съхраняват семестриалните оценки на студентите. 

8. Следят се и се съхраняват документите и класиранията на студентите за 
получаване на стипендии. 

9. Следят се и се съхраняват документите и класиранията на студентите за 
настаняване в общежития. 

10. Обработват се такси заплащани от студентите. 

11. Реализират се електронни курсове на обучение. 

Ето как си представямe недалечното бъдеще.  

Ученикът се записва в първи клас и е регистриран в административната 
система на избраното училище. Ако това става след приемен изпит, то той се 
провежда с онлайн тест. 

Ученикът избира програмата, по която ще се готви, ако има различни 
професии и/или различни профили в избраното от него училище.  

Ученикът съвместно с родителите си избира учителите, при които ще се 
обучава. За целта всеки учител е представил своята програма за обучение и 
себе си. 

Системата автоматично генерира учебната програма на всяка паралелка. 
Информацията автоматично се изпраща на заинтересованите институции -
РИОКОЗ, РИО, Община и др. 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 198 

Системата предоставя информация за заетостта на учебните зали. 

По всяко време може да се направи справка за програмата на всеки 
преподавател. 

Текущи оценки – учителят веднага след приключване на часа, и даже по 
време на часа внася оценките. Ако оценките са от тестово изпитване на 
компютър, то те се внасят автоматично в системата. 

Отсъствия от училище или от час се записват от учителя и при този начин, 
ако родител влезе ще види, че ученикът Х примерно е отсъствал по 
математика. В този случай заинтеросованата страна ще може да вземе мерки 
не след родителска среща, след 10 такива отсъствия, а веднага. 

Срочните оценки ще са известни на родителя дори преди края на срока, 
защото той ще има реална представа на развитието им през съответния 
период, и резултатът няма да бъде изненадващ. 

Ще се публикува актуална информация за условията и получаването на 
стипендии. 

Ще се публикуват изисквания и процедури по настаняване в общежития. 

Ще се публикува информация за финансови операции, електронно 
банкиране, електронен подпис, справки и други. 

Постоянно ще се актуализират електронните курсове на обучение. 
Подготовката на уроците от учителите ще трябва да става в периода 30 юни – 
1 септември, за да се придобие реална представа за учебния курс от 
обучаемите. Необходимо е подготовка и на електронно учебно съдържание, 
където това позволява.  

Личните картони на учениците се генерират автоматично, което спестява 
време и средства. Първоначално може да се заложи хибриден вариант за 
разпечатване на годишни оценки, а впоследствие данните се съхраняват 
изцяло на електронен носител.  

Създаването на дипломите също е процес, който системата ще генерира 
автоматично, и грешки са почти изключени. Архивът на дипломите ще е 
достъпен от заинтересованите институции. Може да се достигне и до това те 
да не са материализирани, а висшите учебни заведения в България и чужбина 
да имат възможност да ги изтеглят онлайн.  

За изпълнението на тези стъпки е необходимо всички учители да 
разполагат с мобилен компютър, което е абсолютно реално.  Но на първи етап 
и това не е задължително условие, защото компютъри в определени 
помещения – например, учителски стаи също биха свършили работа.  

Можем да направим следния извод - необходимост от максимално 
използване на новите технологии има. Примери в световната практика има, 
така че не е необходимо да измисляме наша уникална система. Необходимо е 
само желание и осъзнаване на назрелите условия. Колкото до 
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административен, финансов и технически капацитет реалността потвърждава, 
че голяма част от училищата имат, но без държавна ангажираност електронно 
администриране в средното образование не може да се случи. Ефективността 
е гарантирана само, ако избраната програмната система е единна. 

Тази работа е финансирана по договор № ИС-М-4/2008 на Фонд „Научни 
изследвания” на Пловдивския Университет. 
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ИНТЕРНЕТ МРЕЖАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО 

Ивайло Старибратов 

ОМГ „Акад.К.Попов” 
Пловдив 

ivostar@abv.bg 

Абстракт: Използването на интернет мрежата в образованието става с всеки 
ден по-осезателно. Достъпа на учители и ученици до голям обем информация 
поражда нови предизвикателства към образователната система в световен мащаб. 
Появява се необходимост от образователни „филтри” които да насочват и дават 
възможност за селектиране на информацията. Ролята на учителя става 
изключително важна, но той има и нова функция. Подготвен ли е за това? Има ли 
достатъчно опит? И някои други подобни въпроси са разгледани в доклада. 

Ключови думи: образование, интернет, методическа подготовка. 

Вместо увод, малко статистика:  Разпространението на 
информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в домакинствата у нас се 
е увеличило значително през последните години, а през 2009 г. интернет 
услугите стават достъпни и предпочитани от все повече хора в домовете им. 
Според проучванията на Националния статистически институт (НСИ) броят на 
домакинствата, които имат достъп до интернет в къщи се е увеличил с 4,3 
процентни пункта спрямо предходната година. В югозападният район на 
страната, включващ София, най-голям дял домакинства (37,3%)  имат достъп 
до интернет през 2009 г. Обяснението е, че в този район има най-много 
интернет доставчици, добра оптична инфраструктура и се засилва 
потребителският интерес. Най-малко хора ползват в домовете си компютри и 
интернет в Централна Северна и в Северозападна България - 10-11%. Делът 
на хората, които редовно използват интернет е 39,7% за настоящата година, а 
средният абсолютен прираст за периода 2004-2009 г. е 6,5%. Ако през 2004 г. 
41,5% от интернет потребителите са сърфирали от дома си, през 2009 г. този 
дял е 86%.  През 2004 г. компютри е имало в домовете на 21,3% от българите, 
а от вкъщи са сърфирали 17%. Днес домашни компютри имат 31,7% , а 
интернет от дома си ползват 29,6%. Най-активно и редовно използват 
интернет младите хора на възраст 16-24 години. Пропорцията на лицата, които 
прекарват времето си в глобалната мрежа от тази група, е нараснала с 41,7% 
за пет години и е достигнала 75,1% през 2009 г. В групата на възраст 25-34 
години редовно (всеки ден или поне веднъж седмично) ползват интернет 60%, 
в групата 35-44 г. - 46,8%, в групата 45-54 г. - 32%, в групата 55-64 г. - 13,9%, а 

http://www.nsi.bg/index.php%20/%20_blank
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по-възрастните - само 3,1%. МОМН отчита, че всички училища в България 
имат интернет свързаност, а над 50% от училищата има над 30 компютъра.[4] 

Една статистика от 2008 на статистическия интитут във Великобритания ни 
показва за какво се използва мрежата.[1]  Разреза е следния 

год. общуване Игри образование Други 

2007 43% 36% 3% 18% 

2008 44% 31% 5,1% 19% 

Тази таблица показва, че макар и бавно интересът към използване на 
мрежата за образование расте. 

Пасивното слушане в часовете по цял ден притъпява паметта. Но кой не е 
имал часове или лекции в университета, по време на които учителя, 
респективно професорът чете, а студентите го слушат отегчено? В цял свят 
вече се търсят по-ефективни модели на обучение.  Един от 
експериментираните методи е чрез използване на новите технологии. 

„Не е възможно някой да научи каквото и да е само със слушане." До това 
прозрение е стигнал самият Гьоте, а виждането му споделят много ученици и 
студенти и до днес.  

Достъпът на учениците до глобалната мрежа и използването на голяма 
база от информация им позволява бързо решаване на широк спектър от 
задачи, недостъпни до този момент. В момента на въвеждането на 
съвременни компютърни технологии в обучението по академични дисциплини, 
включително и математика, се даде нов тласък на научните изследвания и се 
появи необходимостта от използване на нови методики на преподаване.  
Компютърът, както предричаха преди двадесет години, не можа да замени 
нито учебника, нито учителя. Но безспорно увеличи информираността и 
всестранната подготовка на учениците.  

Компютрите замениха традиционната техника използвана в обучението, а 
мултимедийните програми позволяват на учителя бързо да съчетава всички 
инструменти, които допринасят за по-задълбочено и по-смислено усвояване на 
учебния материал от ученика още по време на урока. Учителя има в ръцете си 
още един иннструмент за повишаване на качеството на обучение. Може да 
формулираме следният критерий за полезността и необходимостта от 
използване на  една или друга технология за обучение – използването на 
новите технологии е  полезно, ако се получават такива резултати при 
обучението, които не могат да бъде получени, без използването на тази 
технология. Например, ако една компютърна програма ви позволява бързо да 
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развивате техническите умения за конструиране на симетрични форми на 
самолет - тази програма е необходима и трябва да оценим в кой час и в кой 
момент от преподаване на учебния материал ще е най-подходяща за 
използване. Принципът „дейност” на детето в учебния процес е бил и остава 
един от най-големите в дидактика. В настоящият момент този вид дейност 
възниква рядко, тя е резултат на целенасочени образователни въздействия и 
организация и използването на новите технологии дават тази възможност.  

Нека видим каква е практиката при използване на мрежата за образование. 
Ученика се прибира в къщи, пуска компютъра си и автоматично му се зарежда 
Skype и/или Facebook. При което той комуникира. Подготовката на уроците 
става от хартиен вариант на учебника. След което сърфира безцелно, или с не 
достатъчно ясна цел в мрежата. Това е стил на живот на 99% от учениците, 
според мен. 

Какво трябва да се промени и как да стане това? 

В основата на промяна на използване на интернет мрежата отново трябва 
да застане училището и естествено преподавателите. 

1. Учителите е необходимо да формулират конкретни задачи за 
изпълнение от учениците. Задачите трябва да са актуални. Може да са 
свързани с учебния материал или теми от които учениците се интресуват. Това 
ще даде цел при сърфирането в мрежата. 

2. Във всеки учебен час, учителя е добре да дава указания къде са местата 
в интернет, в които учениците могат да намерят информация за урока, който 
са взели в училище. Дори 10% от тях да ги посетят, пак ще считаме, че има 
успех. 

3. Формулиране на проекти и дипломни работи по които да работят по- 
големи групи ученици. Споделянето на общи интереси отваря нов кръгозор на 
учениците.  

4. Използване на наличните учебни ресурси. В определени часове да се 
използват създадени уеб базирани уроци. 

5. Да се поощряват учениците да създават такива уроци, дори и да са с по-
ниско качество. 

Трудностите, които пречат това да стане практика са, че учителят трябва 
да подготви предварително този процес. В педагогическата практика 
проблемът за иновационната дейност на учителя, се разглежда през призмата 
на това, дали у него е налице личностна педагогическа техника (ЛПТ) като 
компонент на иновационните технологии.[3] 

Както по-горе посочихме, процентът на учениците, които използват 
компютрите и мрежата за да си играят е доста по-висок от тези които го 
използват за образование. Решението е, голям брой от уроците, които се 
подготвят за ползване през мрежата да са с игрови характер.  Тогава диалога с 
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компютъра приема характер на образователни игри, и в голямата част от 
децата повишава мотивацията за образователна дейност.  

Моят опит при използването на компютър в уроците по математика 
показва, че при този подход, учениците  участват по-активно в урока. Има 
промяна на отношението към работата и на недисциплираните ученици. А 
учителят съдейства за развиване на комуникационните способности у ученика. 
Има много по-задълбочен размисъл относно учебното съдържанието и 
планиране на работата на учениците на всеки етап от урока. Времето за 
подготовка на учителя за използване на ИКТ при създаване и реализиране на 
урок с електронно съдържание, несъмнено се увеличава през първия етап. Но 
постепенно се натрупват опит и методическа база,  създадена съвместно с 
учениците, което значително улеснява подготовката на уроците в бъдеще. 
Опитът от използването на ИКТ в класната стая по математика показва, че 
най-ефективни са уроците на геометрия, стереометрия, уроци по алгебра 
изследването на функции и графики, както и  на материал, който излиза извън 
учебниците. И за това на възможностите за използване на компютър и 
проектор не е достатъчно - трябва да се използват и интерактивни бели дъски 
и адекватен софтуер на електронните ресурси. В последните месеци 
преподавам на класове с нисък интрес към математиката и липса на 
възможности за работа с компютър. Но и тук има решение. Започнахме с 
история на математиката, в началото свързано с учебния материал, а в 
последстие ги разширихме. На следващ етап – задачата им бе да проучат  
понятията от учебника по математика за 8. клас. И това имаше ефект. Когато  
обсъждаме къде как са ги намерили се оказа, че над 50% от учениците, освен 
задачите които съм поставил са преоткрили и други теми които са им 
интересни в интернет.  

Изводи: Извода до който самите ученици стигнаха е, че са открили за 
какво може да им помага в обучението интернет мрежата. За мен извода е, че 
промяната зависи най-много от самите нас - учителите. Можем да кажем със 
сигурност, че резултатите на учениците вече до голяма степен зависят от 
ползването на мрежата за образователни цели. Обучаемият, като една 
интелигентна информационна система, има възможността да придаде на всяка 
извлечена порция данни различна интерпретация.[2] У учениците се повишава 
интереса и при работа в класната стая, защото те очакват да получат друг вид 
информация – учебни сайтове и други подобни, което осмисля влизането в 
мрежата. Появява се дейност, която  ще работи по-активно за бързо 
запомняне на материала, което ще им даде по-добро самочувстие и не само 
по-висок успех, а и знания. Накрая не може да не отбележим, че новите 
технологии не са „манна небесна”, която ще реши всички проблеми в училище, 
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но и не може да стоим встрани от този процес и да го отричаме. По-добре е да 
„впрегнем коня, отколкото той да тича свободно” из дебрите на мрежата.  

Тази работа е финансирана по договор № ИС-М-4/2008 на Фонд „Научни 
изследвания” на Пловдивския Университет. 
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Абстракт: Представен е вариант за използване на динамичен софтуер в 
обучението по математика. Свързан е със симулиране за достигане до идея за 
решаване на задача. Насочен е към усвояване на елементи на изследователския 
процес.  

Ключови думи: динамичен софтуер, изследователски подход  

Разработването и внедряването на иновативни дидактически концепции и 
педагогически стратегии, основаващи се на използване на технологиите, е 
условие за подобряване на учебния процес по математика. Очакванията са те 
да осигурят мост за преминаване на обучението от училище – извън него. 
Една от целите на редица европейски проекти е да се създадат учебни среди с 
динамична математика, които да играят ролята на своеобразен катализатор на 
иновативните концепции [3], [4], [7]. Една възможност за използване на 
динамичен софтуер е за достигане до идея за решение на задача чрез 
симулиране. Това е особено необходимо, когато няма изходно начало за 
решаване на задачата, както и когато е трудно използване на статична схема 
на обекта. 

Да разгледаме как протича изследването с използване на динамичен 
софтуер при решаване на задачата: „Височината, ъглополовящата и 

медианата през един от върховете на триъгълник ABC  разделят ъгъла на 

триъгълника на четири равни части. Намерете градусната мярка на най-малкия 
ъгъл на триъгълника.” 

Обикновено при решаване на задачи като тази се скицира фигурата и се 
търсят връзки между ъгли, отсечки, триъгълници и др. Известно е, че когато 
направената скица не отговаря на условието, не дава възможност за намиране 
на такива връзки, дори може да доведе до някои заблуждения. Типичен 
пример за това е използване на остроъгълен триъгълник, когато всъщност 
триъгълникът е тъпоъгълен. И при тази задача не е лесно да се построи 
триъгълник, доближаващ се до искания. В такъв случай е подходящо 
използване на динамичен софтуер като GeoNext, GeoGebra, The Geometer’s 
Sketchpad и др. 

Понякога е лесно да се съобрази каква динамична конструкция е 
достатъчна, за да подпомогне решаването на задачата. Обикновено има 
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няколко възможности за създаване на подходящ динамичен обект, в 
зависимост от избора на постоянните и променящите се елементи в него. В 

случая може да се построи триъгълник ABC  и височината, ъглополовящата 

и медианата през един от върховете му, например връх C . За да можем да 
организираме експеримент, трябва да наблюдаваме стойностите на четирите 

получени ъгъла при  върха C  - ACE , ECD , DCF , FCB . На 
фиг.1 е показана реализация на конструкцията с  GeoGebra [8]. 
 

 
Фиг. 1 

Движейки точка C  в равнината, търсим триъгълник, за който е изпълнено 

условието за равенство на четирите посочени ъгъла. На практика обаче се 
оказва трудно постигането на равенство едновременно на четирите ъгъла 
(фиг.2). Учениците установяват, че е лесно да се получи равенство на два от 
ъглите, но са необходими допълнителни съображения, за да не е хаотично, 
трудно и бавно достигането до търсения триъгълник.  
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Фиг. 2 

Удобно е да се поддържа равенство на два от ъглите и по-точно - при 
запазване на това равенство, да се търси равенство с трети от ъглите. За 

целта построяваме ъглополовяща на ъгъл ACD  и движим точка C  така, 

че CE  да съвпада с тази ъглополовяща. (фиг. 3). Ако поставим точката C  в 

режим следа, ще се изобрази (с някаква точност, според степента на 

доближаване на CE  до ъглополовящата) геометричното място на точките 

C , за които ACE ECD  . При това движение на точката C  

наблюдаваме кога и някой от другите два ъгъла е равен на ACE . 

 

 
Фиг. 3 

Аналогични ще са действията и при използване на ъглополовящата на 

DCB  (Фиг. 4). Сега, за да се поддържа равенство на ъглите   и  , 

трябва да движим точка C  по ъглополовящата на DCB , до получаване 

на равенство с друг от двата ъгъла    и  . 
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Фиг. 4 

 

Достига се до правоъгълен триъгълник с остър ъгъл 22,5 . Получават се 

редица зависимости, които осигурават идея за решаване на задачата (фиг.5). 

 
Фиг. 5 

 
За симулиране на фигурата от задачата може да се тръгне и от 

равенството на четирите ъгъла. Построяваме ABC , ъглополовящата му и 

ъглополовящите на новополучените два ъгъла (фиг. 6).   
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Фиг. 6 

Построяваме права, перпендикулярна на една от последно построените 

две прави (Фиг.7). Пресечните точки на тази права с AB  и AC  ще са 

върхове на търсения триъгълник. При означенията на фиг. 7, динамичният 

триъгълник е EIB , BH  е височина, BG  е ъглополовяща. Остава да 

движим един от върховете на триъгълника така, че BF  да бъде медиана. За 

целта извеждаме на екрана дължините на отсечките EF  и FI , за да 
наблюдаваме кога ще имат една и съща стойност. 

 
Фиг. 7 

 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 210 

Разбира се, може да се построи средата на отсечката EI  и се търси  кога 

тя съвпада с точката F . 
  

 
 

Фиг. 8 
Естествено е при наличие на конструкция да продължат „игрите” с нея. Ето 

някои възможни въпроси и проверки. 
Дали е възможно медианата и височината да разделят ъгъла на три равни 

части? Можем да използваме създадената вече конструкция, като за удобство 
закриваме обектите, които не участват в новата задача  (ъглополовящата) и 

извеждаме на екрана градусната мярка на ECF  (фиг.9).   

Експериментът показа, че натрупания опит от решената вече задача 
помага за бързо достигане до резултат. Нещо повече. Може да се съобрази, че 

т.к. точката E  е среда на AB  и е неподвижна, стремежът за съвпадане на 

височината CF  с ъглополовящата на ECB  ще ни доведе до симетралата 

на EB . Движейки точката C  по симетралата на EB , ще достигнем до 

търсеното положение. Отново се получава правоъгълен триъгълник, този път с 

остри ъгли 30  и 60 . 
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Фиг. 9 

Дали има други особености в правоъгълния триъгълник, свързани с 
височина, медиана и ъглополовяща при правия ъгъл? Построяваме нова 
конструкция, като разглеждаме правоъгълен триъгълник с прав ъгъл при върха 

C . Наблюдението показва, че двойките ъгли, получени при разделяне на 

правия ъгъл на четири части от ъглополовяща, медиана и височина, са равни. 
Единият от ъглите на триъгълника е равен на едната двойка ъгли. До този 
факт ще се достига и през следващите години, например чрез използване на 
окръжност.  

 
Фиг. 10 
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Всъщност, използване на построените динамични конструкции позволяват 
ефективно да се реализира последният етап на решаване на задача – поглед 
назад [5]. Реално е задържането на вниманието на учениците върху решената 
вече задача с оглед разкриване на нови връзки между елементите, а оттам и 
за съставяне на нови задачи. Не е случайно, че използването на софтуер е в 
основата на формулирането и доказването на редица нови математически 
твърдения [1], [2], [6]. Използването му в час позволява да се пренесе 
процесът на откриване от науката – в обучението, да се доближат учениците 
до същността на математиката като средство за описване и изследване. 
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Абстракт: Публикацията коментира мястото на модула „Компютърни 
комуникации” в учебния план на средната степен в Българската и Руската 
образователна система 
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1. Общо представяне 

Основна задача на телекомуникацията е надеждно предаване на 
информацията на разтояние. Телекомуникационният сектор сега е област на 
висок растеж в европейската икономика и важен неин стимулатор. 
Динамичното му развитие задължава повишаването на познавателната 
активност на обикновенния потребител. Този ръст на развитие е продиктуван 
от нарастващата необходимост от по-бързи и качествени услуги. Това се 
постига основно чрез промяна на технологиите, особено по отношение на 
цифровизацията и преносимостта на данни. 

Съвременното обучение трябва да осигурява достатъчно знания за 
основните и нововъзникващите телекомуникационни технологии, в частност 
компютърните мрежи и комуникации. Подготовката на профилирано ниво 
трябва да задъбочава знанията и умнениата в тази посока. 

2. Място на темата за комуникациите в учебния план на средната 
степен(9-12 клас) в Българската и Руската образователна система 

 

2.1. задължителната подготовка 

Учебните програми съставени на базата на Държавните образователни 
изисквания по информационни технологии включват модул „Компютърни 
мрежи”. При задължителната подготовка в 10 клас са предвидени минимум 4 
учебна часа. Очакваните резултати на ниво учебна програма са ученикът:  

 да знае начините за изпращане на съобщения и файлове 

 начините за търсене на информация в Web;  

 да може да намира информация по зададен критерий в локалната и 
глобалната мрежа.  
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Темите включени в този раздел са: локални мрежи, интернет, търсене на 
информация в интернет, електронна поща, файлов трансфер и комуникации в 
реално време. 

Федералният базисен учебен план за училищата в Русия включват този 
модул в 11 клас с минимум 5 учебни часа. И там основният акцент е насочен 
към работа в глобалната мрежа Интернет, настройка и използване на Outlook 
Express, търсене на информация в мрежата, разработка на Web сайтове по 
зададена тема, запознаване с инструменти за създаване на такива сайтове, 
работа с хипервръзки, тестване и публикуване на сайт в Web. 

Очакваните резултати са за: 

 разбиране и използване на най-често срещаните средства за 
автоматизация на информационните дейности, в частност 
компютърните мрежи 

 създаване на обекти със сложна структура, включително хипервръзки 

 търсене на информация в компютърните мрежи 
 

2.2. Профилираната подготовка 

Профилираната подготовка у нас включва модула „Компютърни мрежи” 
още в 9 клас, като за него се заделят приблизително 14 учебни часа. В 10 клас 
е предвиден модул „Създаване и публикуване на Web-документи; търсене на 
информация в интернет” с приблизителен брой часове – 34 часа. 
„Програмиране в Интернет” с 20 учебни часа е предвиден в 11 клас. 
„Администриране на локални компютърни мрежи” с 10 часа и „Разработване на 
проекти(с използване на мрежови ресурси)” с 45 часа са модули включени в 12 
клас. 

Основните цели на тази част от обучението са за разширяване и 
задълбочаване на практическите и приложни умения за компетентно 
използване на комуникационните технологии в професионалната дейност и 
ежедневието. Учениците да са подготвени членове на общество, основано на 
интензивни и изградени на базата на нови технологии комуникации. 

Очакваните резултати, в зависимост от стандарта, са свързани с 
придобиване на знания за: 

 най-разпространените топологии на локални мрежи, 

 организация на достъп до ресурсите на локалната мрежа, 

 видовете и предназначението на основните мрежови устройства и 
компоненти 

 структурата, организацията и правилата за работа в Интернет 

 същността на адресирането в Интернет 

 предназначението и структурата на протоколите за Интернет 

 правилата и средствата за свърване към Интернет 
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 управлението достъпа до мрежовите ресурси, правните и етични 
нормипри определяне и прекратяване достъпа на потребители до 
ресурси в мрежата 

 начини за прехвърляне на информация в локална мрежа и от Web 
страници към различни устройства 

 начини за въвеждане и извеждане на информация чрез мрежови 
периферни устройства, както и администриране на мрежови устройства 
и ресурси дистанционно. 

Профилираното ниво в руската образователна система включва 
направлението „Информация и информационни процеси, информационни и 
комуникационни технологии като средства за нейната автоматизация”, където 
за телекомуникационните технологии са заделени минимум 6 учебни часа. Тук 
е предвидено разглеждането на средствата за комуникация-електронна поща, 
чат, телеконференция, форуми, интернет телефония, специализиран 
телекомуникационен софтуер. Включени са теми за технологии и средства за 
защита на информацията в глобалната и локалната мрежа от разрушения и 
неправомерен достъп, електронен подпис, методи и средства за поддържане 
на сайт. 

Изискванията към завършилите профилирано ниво са да знаят: 

 областите на използване на основните технически средства на 
информационните и комуникационните технологии и 
информационните ресурси; 

 видът и свойствата на източника и приемника на информацията, 
подходи при кодиране и декодиране на информацията, причина за 
нарушаване предаването на информацията; 

 комуникационни канали и скорост на предаване на информацията; 

 основните принципи на функциониране на компютърните мрежи; 

 стандарти за информационната етика и права, сигурност на 
информацията 

 
3. Кратки бележки 
При представяне на темата за комуникациите и за двете образователни 

системи прави впечатление, че знанията са насочени към практическата част 
на този модул. При профилираното обучение може да се включат някои 
теоритични теми полагащи основата за разбиране на функционирането на 
локалната и глобалната мрежа. Необходимо е учениците да се запознаят със 
стандартите полагащи основата на отворените комуникации. Един такъв 
стандарт е OSI стандарта създаден през 1978 година. Този модел 
категоризира различните процеси на комуникационната сесия на различни 
функционални нива. Нивата са организирани спрямо естествената поредица от 
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събития, възникващи по време на комуникацията. OSI моделът е стандарта 
даващ рамките на всички индустриални стандарти, дефиниращи днешните 
мрежи. На базата на функционалните нива може да се обясни наличието на 
различни типове междинни устойства изграждащи подмрежата, както и 
различните видове адресация. TCP/IP протоклоният стек, гарантиращ 
работата с Интернет, също е разделен на нива и всяко едно от тях поддържа 
своите адреси. 
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ПОДГОТОВКА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 
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Абстракт: Целта на тази статия е да обърне внимание на някои основни 
понятия и особенности при преподаване на материала за относителния OSI модел в 
профилираната подготовка на средното образование. 

Ключови думи: мрежи, комуникации, обучение, OSI модел 

4. Общо представяне 

При представяне на темата за комуникациите в профилираното обучение 
по информатика 9-12 клас е препоръчително да се включат някои теоритични 
теми полагащи основата за разбиране на функционирането на локалната и 
глобалната мрежа. Необходимо е учениците да се запознаят със стандартите 
полагащи основата на отворените комуникации. Един такъв стандарт е OSI 
създаден през 1978 година. Този модел категоризира различните процеси на 
комуникационната сесия на различни функционални нива. Нивата са 
организирани спрямо естествената поредица от събития, възникващи по време 
на комуникацията. Именно това разграничаване позволява различните 
междинни устройства принадлежащи на компютърната подмрежа да бъдат 
категоризирани. По този начин по-лено може да бъде обяснена и разбрана 
тяхната функционалност в учебния процес. Това което прави впечатление до 
момента, е че не се прави разлика между тях на ниво знание. 

5. Методически насоки при преподаване на темата за OSI модела 

Когато се разяснява стуктурата и значението на OSI модела е необходимо 
да се обърне внимание на следното: 

 архитектура-нивата и тяхната функционалност 

 основни понятия – услуга, интерфейс и протокол 

 елеменити за стандартизация – спецификация на протокола, 
дефиниция на услугата и адресация. 

Относителният OSI модел е съставен от седем нива с различна 
функционалност, следваща естествения път на комуникация между два 
процеса. Всяко едно от тях се състои от обекти, изпълнява определена 
логическа функция и предлага специфични услуги за по-горния слой. 
Съвкупността от правила за взаимодействие между обекти от едноименни 
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слоеве се нарича протокол, а правилата за взаимодействие на обектите от 
съседни слоеве на една и съща система се нарича интерфейс. 
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Във всеки слой има три елемента на стандартизация споменати по-горе. 
Първият от тях е спецификация на протокола, което означава да е ясна 
стуктурата на неговата единица за данни, семантиката на всичките и полета, 
начина на предаването и и т.н. Дефиниция на услугата определя услугите 
предоставени за по-горния слой. Тук искаме да отбележим, че самият модел 
не казва как да бъде направено това. Адресацията се състои в 
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идентифициране на точките за достъп(SAP-Service Access Point) до 
предлаганите услуги от конкртния слой. 

Когато говорим за комуникация между два обекта от едно и също ниво 
трябва да правим разлика между логически и действителен поток на данните. 
Действителният поток преминава вертикално по нивата, докато за логически 
се счита непряката комуникация между два обекта от един и същи слой. 

Повечето съвременни мрежови модели се различават по степента, в която 
са наследили OSI модела. Често нивата се свиват до по-малко на брой, което 
означава и преразпределяне на функционалността. Въпреки това всеки един 
от тях може да се съпостави с OSI модела и да се посочат нивата, до които той 
се разполага. Самата комуникация може да използва само част от нивата. 
Като пример може да се даде функционирането на единичен LAN сегмент, 
където обмена може да се извърши до второ ниво. 

6. Кратко описание на нивата на относителния OSI стандарт 

Нивата на OSI, както споменахме по-горе са седем на брой и са 
разположени вертикално.  

6.1. Физическо слой 

Физическото ниво е най-долния слой на стандарта. Той е непосредствено 
свързан с комуникационната линия. Основната му функция е предаване на 
неструктуриран поток от битове по нея. На това място трябва да отбележим, 
че под понятието комуникационна линия ще разбираме физическата среда, 
която се използва за предаване на сигналите. Физическото ниво е ограничено 
до процесите и механизмите, необходими за предаването на сигналите в 
средата за разпространението им. То не включва самата среда, но задава 
спецификациите за производителността и. Съществуват четири функционални 
области: 

 механична-задава броя и дължината на проводниците между 
устройствата, формите и размерите на конекторите и др 

 електрическа–определя формите, продължителността и нивата на 
сигналите/импулсите/ 

 функционална–буславя смисловото значение на електрическите 
сигнали, които си разменят съседни системи 

 процедурна–специфицира последователността от събития, чрез която 
се обменя потока от битове между два обекта на физическия слой 

На това ниво няма механизъм за определяне на значението на 
предаваните битове, което означава че не може да се определи тяхната 
валидност. Основни функции са: 

 изграждане и разпадане на физически съединения 

 преобразуване на съобщенията в сигнали 
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 физическо предаване на битове 

 синхронизация по битове 

 реализиране на физическия интерфейс 

 диагностика на определен клас неизправности 
Устройствата, които осигуряват съгласуваност между два сегмента на това 

ниво са: повторител(repeater) и концентратор(hub). 
6.2. Канален слой 

Този слой използва услугите на физическия слой, разширява техните 
възможности и ги предоставя на мрежовия слой. Отговорен е за надеждното 
предаване на данните. Това означава осигуряването на надежден канал между 
два мрежови възли с отсъствието на каквито и да е грешки. Протоколната 
единица за данни се нарича кадър и съдържа достатъчно служебна 
информация за проверка на нейната правилност. Каналният слой е отговорен 
за откриването и коригирането на грешките на ниво кадър, както и 
превръщането на потоците от битове в кадри. 

Устройствата, които осигуряват съгласуваност между два сегмента на това 
ниво са: мост(bridge) и комутатор(switch). 

Физическият и каналният слой са необходими за всеки тип комуникация. 

6.3. Мрежов слой 

Мрежовият слой управлява функционирането на подмрежата. Тук трябва 
да уточним, че понятието подмрежа означава съвкупност от комуникационни 
линии и междинни мрежови възли (комутатори/маршрутизатори), осигуряващи 
предаването на информация между крайните възли. Крайните възли не се 
включват в подмрежата. Мрежовото ниво е отговорно за установяването на 
маршрут, които да се използва при комуникацията. То няма вграден 
механизъм за откриване и съответно коригиране на грешки при предаване. 
Разчита на надеждните услуги на каналния слой. Използва се за обмен на 
данни между системи, намиращи се в различни локални сегменти отделени 
чрез маршрутизатори. 

Основни функции на това ниво са: 

 адресация 

 маршрутизация 

 комутация 

 управление на натоварването 

Адресацията е необходима за еднозначна идентификация на 
адресираните обекти на мрежовия слой. Обикновено се използва йерархичен 
принцип на адресация, при който пълният адрес се състои от няколко степени, 
като първата от тях специфицира адреса на мрежата, втората–адреса на 
крайния възел/хоста/, третата–идентификатора на виканата програма/порта/. 
За пример може да се посочи стандартът IPv4, при който адресът е четири 
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байтов. Йерархията е по-проста, включваща две степени: адрес на мрежата и 
адрес на хоста. 

Маршрутизацията е най-важната функция на мрежовия слой. Свързана е с 
избиране на оптимален маршрут за преминаване на пакетите през подмрежата 
на базата на предварително зададен критерий. Протоколната единица за 
данни се нарича пакет. 

Комутацията е нужна поради факта, че липсва във всеки един момент 
пряко съединение между всеки два възела на подмрежата. Намира 
приложение и на канално ниво. 

Управление на натоварването е свързано с избягването на задръствания в 
подмрежата, при което рязко се влошават нейните характеристики. 

Маршрутизаторът(router) е устройството, което свързва хетерогенни мрежи 
на мрежово ниво. Те представляват отделни многопротоколни мрежови възли 
със собствен адрес. Използват се и за свързване на локална  към глобална 
мрежа(например, Internet). 

6.4. Транспортен слой 

Транспортният слой осигурява услуга, подобна на тази от каналния слой-
сигурност на пакетите-извън локалната мрежа. Той може да открива 
липсващите или сгрешени пакети и да изисква тяхното пре-предаване. Грижи 
се за подредбата  им, ако са пристигнали в разбъркан ред, управлява 
транспортните съединения свърващи крайните възли, управлява 
съответствието между мрежови адреси и транспортни адреси. 

6.5. Сесиен слой 

Петото ниво на OSI модела се нарича сесийно и се използва относително 
рядко като самостоятелно. Повечето протоколи свързват функциите му с тези 
на транспортно ниво. Основната му функция е да управлява комуникационния 
поток, наречен сесия. Към тези функции спадат: 

 управление на диалога-дуплекс или полудуплекс 

 установяване, възстановяване  и прекратяване на сесия 

 работа с пароли 

 осигуряване на статистическата за работата на мрежата 

На това ниво се управляват т.нар. синхронизационни точки, за да може 
при грешка при предаването сесията да бъде възстановена от последната 
достигната точка. 

6.6. Представителен слой 

Представителното ниво е отговорно за управление кодирането на данните, 
свързано е със синтаксиса и семантиката на предаваните данни. Този слой е 
предназначен за преодоляване на различията във форматите, кодовете и 
структурите на данните. Осигурява кодиращи/декодиращи услуги. 
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6.7. Приложен слой 

Най-високото седмо ниво на OSI модела е Приложният слой. Важното е да 
отбележим, че то не включва потребителските приложения, само осигурява 
интерфейса между тези приложения и мрежовите услуги. Това ниво осигурява 
услуги на приложните процеси и приложни протоколи, които ги реализират. 

7. Кратки бележки 

Темата за OSI моделът може да бъде много полезна при профилираното 
обучение, като тема полагащи основата за разбиране на отворените 
комуникации. Целта на тази статия е да обърне внимание на някои основни 
понятия и особенности при преподаване на материала. OSI моделът е 
стандарта даващ рамките на всички индустриални стандарти, дефиниращи 
днешните мрежи. 
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Абстракт: Разработването на алгоритми е един от най-трудните етапи при 
решаване за задачи с помощта на компютър. В първоначалния етап на обучението 
по програмиране е целесъобразно да не се преминава директно към някакъв 
алгоритмичен език за програмиране, а да се акцентира върху разбиране и 
разработването на алгоритъм. Предложена е методика за обучение на алгоритми 
чрез постепенно нарастване нивото на сложност. 

Ключови думи: алгоритъм, алгоритмично мислене  

1. Въведение 

Обучението по алгоритмизация и програмирането, като начин за 
реализация на алгоритмите, са от основните компоненти на училищния курс по 
информатика. Една от целите на обучението по информатика е „запознаване с 
понятието алгоритъм, начините на описание на алгоритми, основни 
алгоритмични конструкции и структури от данни, решаване на несложни задачи 
чрез средствата на алгоритмизацията” [1]. 

Известно е, че повечето обучаеми не притежават умения за разработване 
на алгоритъм за решаване на сложна задача. Особени трудности се срещат 
при необходимост от обобщен анализ на данните и формализация, липса на 
умение решението за една задача да се представи със средствата на 
формалните езици. Всеки алгоритъм се състои от логически свързани 
дискретни части (елементарни действия), които от гледна точка на системния 
подход се разглеждат като единно цяло [3]. Вследствие на това, нивото на 
развитие на алгоритмичните способности на обучаемите е тясно свързано с 
нивото на абстрактност на мисленето и със способността за логически 
умозаключения [2]. 

Голяма част от обучаемите могат да решават задачи, които са основани на 
решавани преди това аналогични примери, т.е. липсва способност за 
продуктивно творчество. Изучаването на нови теми в този случай може да 

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проект ИС–М–4 на поделение „Научна и 

приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
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започне с предложение към обучаемите сами да влязат в ролята на 
изпълнители на зададен по различни начини алгоритъм. Развитие на 
умението за разбиране и изпълнение на разработени алгоритми (словесни, 
блок-схеми или програми) е ефективно средство за формиране на 
алгоритмичен стил на мислене. 

Разработването на алгоритми трябва да се осъществява чрез постепенно 
нарастване нивото на сложност: реализация на линеен алгоритъм, разклонен 
алгоритъм, цикъл с параметър, детерминиран цикъл. След това може да се 
пристъпи към задачи за обработка на структурирани абстрактни структури от 
данни – масиви, низове, записи, множества и др. При това е необходимо 
обучение, насочено към създаване и развитие на умения за самостоятелно 
оценяване правилността на разработената програма на основата на анализ на 
получените резултати. 

2. Примерни задачи 

Основен етап в програмирането е разработването на алгоритми. Това е 
един от най-трудните етапи при решаване за задачи с помощта на компютър. В 
първоначалния етап на обучението по програмиране е целесъобразно да не се 
преминава директно към някакъв алгоритмичен език за програмиране, а да се 
акцентира върху разработването на алгоритъм. След това може да се премине 
към произволен език за програмиране. 

Разработването на един по-сложен проблем може да стане постепенно, 
като се започне с едно елементарно действие и постепенно се въвеждат 
различни условия, контрол на входни данни, анализ на изходни резултати и 
други. 

За илюстрация на този подход ще разгледаме няколко задачи. 

Задача 1. Да се намери най-голямото от 3 цели числа. 
  

Словесен алгоритъм (Фиг.1) 

Вход: Три променливи a, b, c. Изход: Максималната стойност – max. 

Стъпка 1. Въвеждане на входни данни; 

Стъпка 2. Приема се, че максималната стойност е първата max=a. 

Стъпка 3. Проверява се дали max<b. Ако отговорът е „да” се изпълнява 
стъпка 4. Ако отговорът е „не” се преминава към стъпка 5. 

Стъпка 4. Променливата max присвоява стойността на b, max=b. 

Стъпка 5. Проверява се дали max<c. Ако отговорът е „да” се изпълнява 
стъпка 6. Ако отговорът е „не” се преминава към стъпка 7. 
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Стъпка 6. Променливата max присвоява стойността на c, max=c. 

Стъпка 7. Извеждане (отпечатване) стойността на max като резултат. 

 

Задача 2. Да се намери най-голямото от 10 на брой цели числа. 

 

Очевидно основните действия, които трябва да се извършват, са 
сравнение на две стойности и присвояване на стойност. Какви са 
специфичните проблеми, който трябва да се решат в сравнение с предишната 
задача? 

 Посочените елементарни действия трябва да се повтарят 
многократно; 

 Избор на структура от данни, която ще се използва за съхранение 
на тези 10 стойности. 

Въвежда се понятието цикъл, като средство за реализиране на действие 
или група от действия, които се повтарят многократно. Необходимо е да се 
прецени кой от трите вида цикли е удобно да се използва. 

Вторият от проблемите е свързан със структурата от данни. Възможно е 
решение с използване само на една променлива за съхранение на 
въвежданите числа и съответно една за съхранение на максималната 
стойност. При този вариант (Фиг. 2), обаче, въведените стойности от 
клавиатура се запазват временно, използват се за сравнение с текущата 
стойност на max, след което се въвежда нова стойност от клавиатура, която се 
присвоява на променливата а. Ако искаме да запазим стойностите на всяко 
едно от въведените числа, да ги изведем и съответно да ги използваме за по-
нататъшни обработки, е необходима друга структура от данни. При 
дефиниране на една променлива a, едни и същи клетки от паметта се 
използват за съхранение на всяко следващо въведено число. Ако изведем 
стойността на променливата а, след приключване на програмата тя ще 
съдържа последната въведена стойност. 

 За съхранение на елементи от един и същи тип се въвежда абстрактен тип 
данни – едномерен масив. Тъй като елементите на масива са разположени 
последователно в паметта, то arr[i] ще сочи  i-тият елемент на масива, 
следователно достъпът до всеки елемент е чрез името на масива и неговия 
индекс. Памет за масивите се заделя по време на компилация, поради което 
техните размери трябва да бъдат константи или константни изрази. Тъй като 
масивът трябва да съдържа 10 елемента, т.е. броят на повторенията на 
елементарните действия (сравнение и присвояване) не зависи от някакво 
условие, а е известен предварително, е целесъобразно да се използва 
детерминиран цикъл с параметър. 
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// фигура1 

#include<iostream> 

using namespace std; 

 

void main() 

{ 

 int a,b,c,max; 

           cout<<"a b c "<<endl; 

 cin>>a>>b>>c; 

max=a; 

          if (max<b) max=b;     

          if (max<c) max=c; 

 cout<<"max="<<max<<endl; 

system “pause”; 

} 

 
 

           // фигура 2 

           #include<iostream> 

          using namespace std; 

 

          void main() 

          {      int a,i,max; 

                 cout<<"a="; cin>>a; 

                 i=1; 

                max=a; 

                do 

               {     cout<<"a="; 

                     cin>>a; 

                If (max<a) max=a; 

    i=i+1; 

                } while (i<=10); 

            cout<<"max="<<max<<endl; 

        } 

Задача 1. Задача 2. 

 

Задача 2. Словесен алгоритъм – (Фиг.2)  

Вход: Променливи a, i. Изход: Максималната стойност – max. 

Стъпка 1. Въвеждане на стойност на променливата а от клавиатура и i:=1 ; 

Стъпка 2. Приема се, че максималната стойност е първата max=a. 

Стъпка 3. Въвеждане на стойност на променливата а от клавиатура. 

Стъпка 4. Проверява се дали max<а. Ако отговорът е „да”, се изпълнява 
стъпка 5. Ако отговорът е „не”, се преминава към стъпка 6. 

Стъпка 5. Променливата max присвоява стойността на а, max=а. 

Стъпка 6. Стойността на променливата i се увеличава с 1, i:=i+1. 

Стъпка 7. Проверява се дали i<=10. Ако отговорът е „да”, се изпълнява 
стъпка 3. Ако отговорът е „не”, се преминава към стъпка 8. 

Стъпка 8. Извеждане /отпечатване/ стойността на max като резултат. 
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Фиг. 1 Задача 1 Фиг. 2 Задача 2 

начало 

a,b,c,max 

max=a 

max<b 

max=b 

max<c 
 

max=c 

не 

да 

max 

да 

не 

край 

начало 

 а, i, max 

i:=1 

max=a 

max 

да 

не 

край 

i:=i+1 

max<a 

да 

не 

а 

max=a 

i<=10 
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#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

   int arr[11],i,max; 

   for(i=1;i<=10;i++) 

   {   cout<<"arr["<<i<<"]="; 

        cin>>arr[i]; 

   } 

    max=arr[1]; 

    for (i=2;i<=10;i++) 

    if (max<arr[i]) max=arr[i]; 

    cout<<"max="<<max<<endl; 

} 

 

 

program max_array; 

type masiv=array[1..10] of integer; 

var 

     arr:masiv; 

     i,max:integer; 

begin 

for i:=1 to 10 do 

  begin 

    write('arr[',i,']='); 

    read(arr[i]); 

  end; 

max:=arr[1]; 

for i:=2 to 10 do 

 if max<arr[i] then max:=arr[i]; 

writeln ('max=',max); 

end. 

Задача 2. Програма на С++ с масив Задача 2. Програма на Паскал с 
масив 

 

При реализация на този алгоритъм на С++ се получава един трудно 
откриваем проблем. Забелязва се, че в програмата се дефинира едномерен 
масив от цели числа тип ( int arr[11]), а броят на въведените стойности трябва 
да бъде 10. Това е един често срещан и труден за отстраняване проблем от 
начинаещи в обучението по програмиране. Ако алгоритъмът се реализира на 
Паскал, този проблем не съществува. 

Обикновено на обучаемите се обяснява, че индексът на масива в С++ 
започва от 0 до (n-1), където n е брой елементи на масива. Разбирането за 
адресиране и разположението на първи елемент на масива с индекс arr[0], 
трудно се асоциира с пореден номер 1 на елемент на масива. 

Ако освен максималната стойност трябва да се изведе и пореден номер на 
елемент, то поредният номер трябва да бъде (n+1), при реализация на 
алгоритъма на С. В решението се декларира брой на елементи на едномерния 
масив 11 – (int arr[11]), като по този начин индексът на елементите започва с 
номер 1 и се разполага в паметта на адреса на вторият елемент. По този 
начин първият елемент на масива остава неизползваем, но при декларацията 
е необходимо да се резервират (n+1) на брой елементи. 
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По-естествена е реализацията на този алгоритъм на Паскал, където този 
проблем не съществува. 

На базата на последното решение може да се обобщи задачата и да се 
параметризира. 
 

Задача 3. Да се намери най-голямото от произволен брой, въведени от 
клавиатурата, цели числа. 

#include<iostream> 

using namespace std; 

void main() 

{ 

    const N=100; 

    int arr[N],i,n, max; 

    cout<<"n="; cin>>n; 

    for(i=0;i<n;i++) 

    {    cout<<"arr["<<i<<"]="; 

         cin>>arr[i]; 

     } 

     max=arr[0]; 

     for (i=1;i<n;i++) 

      if (max<arr[i])  

          max=arr[i]; 

      cout<<"max="<<max<<endl; 

} 

 

  program max_array2; 

    type masiv=array[1..100] of integer; 

     var      arr:masiv; 

   i,n,max:integer; 

    begin 

            write('n='); read(n); 

for i:=1 to n do   

    begin 

        write('arr[',i,']='); 

        read(arr[i]);   

    end; 

max:=arr[1]; 

for i:=2 to n do 

    if max<arr[i] then max:=arr[i]; 

writeln ('max=',max); 

readln 

    end. 
 

Задача 3. Решение на С++. Задача 3. Решение на Паскал 

 

След реализиране на тези алгоритми може да се предложат за обсъждане 
и реализация от обучаемите следните задачи: 

Задача 4. Да се намери най-голямото (най-малкото) от произволен брой, 
въведени от клавиатурата различни цели числа и да се изведе неговият 
индекс. 

Задача 5. Да се намери най-голямото (най-малкото) от произволен брой, 
въведени от клавиатурата цели числа и да се изведат индексите на 
елементите със същата стойност.  
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Задача 6. Да се намери най-малкото от N на брой цели числа, които се делят 
на 3 без остатък. 

Задача 7. Да се намери сумата и произведението на най-малкото и най-
голямото от N на брой реални числа, (5<=N<=15). 

Следващата тема е по-сложна и е свързана с изучаване на алгоритми за 
сортиране. 

Задача 8. Да се въведат N на брой реални числа, да се подредят (сортират) 
във възходящ (низходящ ред) по метода на пряка селекция (пряк избор) и да 
се изведат подредените стойности. (10<=N<=20). 

3. Изводи 

Чрез използване на средствата и методите на програмирането се 
стимулира развитието на способностите на алгоритмично мислене, формират 
се умения за: 

 анализ на входните данни, ясно разграничаване на това, което е 
дадено и това, което се търси; 

 изпълнение на зададен алгоритъм; 

 анализиране на готови програми – откриване на синтактични  и 
семантични грешки; 

 проверка за изпълнение на всички основни свойства на алгоритмите; 

 откриване на основните действия, които са подходящи за решение на 
даден проблем; 

 анализ на получените резултати; 

 разработване на алгоритъм с използване на съответния формален 
език; 

 избор на най-ефективно решение. 
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Абстракт: В статията се обсъждат някои идеи за персонализация на учебния 
процес и адаптивност на система за електронно обучение към потребителските 
знания, предпочитания и цели, чрез използване на интервална темпорална логика и 
политики. 
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Съвременното общество е заинтерисовано от формиране на креативни 
личности със силно развити способности за мобилност, адаптация и 
самоусъвършенстване. Това поставя качествено нови изисквания към 
образованието като цяло, свързани както с преодоляване на външната или 
недостатъчна мотивация за учене, така и с развитие на умения за извличане 
на информация и учене през целия живот. Едно витално решение за средното 
училище е приложението на т.нар.  „реформаторска педагогика”, разглеждана 
у нас от Бижков, Андреев, Петров и други видни педагози,[1],[3]. Създаването 
на системи за електронно обучение и приложението им в различна степен в 
класната стая и при самоподготовката на учениците е едно удачно приложение 
на реформатирската педагогика в динамично променящите се условия на 
информационния 21-ви век [3], [4]. Съществуват различни дефиниции на 
понятието електронно обучение, но при всички тях персонализацията и 
адаптивността са ключови характеристики [7]. В статията  ще разгледаме 
някои възможности за реализиране на индивидуализация и динамична 
адаптивност на система за електронно обучение към персоналните 
характеристики, знания и изисквания на конкретния ученик, чрез използване на 
интервална темпорална логика и политики.  

Сломан дефинира политиките като множество от правила, активиращи 
различни състояния и действия, в зависимост от поведението на 
потребителите или текущото състояние на системата [12]. Съществуват 
различни техники за формализиране на политиките - чрез използване на среда 
за графично моделиране (LasCoPolicyLanguage [10]); чрез използване на 
обектно-ориентираните възможности за дефиниране на политиките (Ponder 
Policy Framework [9]) и др. Ние ще използваме възможностите, които 
предоставя интервалната темпорална логика (ITL [11]), тъй като тя надгражда 
класическата логика от първи ред и позволява описание на динамичните 
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процеси в хода на тяхното изпълнение.  Тя е гъвкава нотация за обработка на 
събития, променящи се в определен времеви интервал, позволява 
последователно и паралелно композиране като използва добре дефинирана 
математическа система за доказване. ITL включва четири компонента - логика 
от първи ред, темпорални конструкции, състояния и интервали. Логиката от 
първи ред борави с променливи, константи, функции и предикати. Ако желаем 
да опишем динамични процеси е нужно към познатите ни логически оператори 
да добавим и темпоралните конструкции skip, chop и chopstar. Състоянията са 
конкретните придавания на стойности на наблюдаваните променливи, а 
интервалите са последователности от състояния.  

Да разгледаме трите множества: S-множество на потребителите; O-
множество на достъпните ресурси и A-множество на действията, които могат 
да се извършат с тези ресурси. Тогава идентификацията на потребителя в 
систевата можем да представим като една от булевите променливи: 

- autho+(s,o,a) – положителна идентификация на потребителя s с право да 
ползва ресурса o като извършва действие-a. Например: autho+(Иван, Урок1, 

чете) или autho+(Иван, Тест1,пише) 

- аutho-(s,o,a) – отрицателна идентификация – отказ на потребителя s да 
ползва ресурса o като извършва действие-a. Например: autho-(Иван, Урок1, 

пише) 

При първоначалното стартиране на системата тези променливи имат 
стойност по подразбиране false. Математическият модел на autho е матрица с 
3 стълба- потребител, обект, действие и n-брой редове за всички потребители 
в системата. 

Достъпът до ресурсите ще бъде позволен, ако са удоволетворени 

определени „условие-действие” правила от вида: f w, т.е. f винаги се следва 
от w във финалното състояние на наблюдавания подинтервал. Според тази 
дефиниция правилата за идентификация приемат следния вид: 

fautho+(s,o,a) - правило за положителна идентификация и fautho-(s,o,a) - 
правило за негативна идентификация: Например: Ако първоначално достъпа е 

отказан, но в следващия момент е разрешен за продължителност 10 времеви 

единици, то: (autho-(s,o,a)skip; autho+(s,o,a)len<=10)  autho+(s,o,a). Ако двама 
потребители s и m са в група и единият получи достъп, то втория също получава: 

In(s,m)autho+(s,o,a) autho+(m,o,a). 

Правилата за достъп определят дали конкретният потребител има право 
на достъп до конкретния учебен ресурс или услуга. За да се реализира самия 
достъп, управлението се предава на правилата за изпълнение, които имат 

следния по-общ вид: fautho(s,o,a). Възможни са две алтернативи при 
достъпа: отворен достъп с малка сигурност, при който ако достъпа не е 

забранен, то той се разрешава:  autho-(s,o,a) autho(s,o,a или ограничен 
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достъп, при който се проверява дали достъпът е разрешен и дали не е 

междувременно забранен. Т.е. (autho+(s,o,a)autho-(s,o,a)) autho(s,o,a).  

Друг начин за достъп до порталните ресурси е делегирането на права на 
неоторизиран потребител. Например: Учител делегира право на достъп за четене 

до негов урок на другите потребители:Teacher(s,lesson)candeleg+(s,_,lesson,read). 
Правилото за делегиран достъп, което авторът A1 дава на учителят T2 да нанесе 
корекции в урока Урок1 ще бъде: 

(autho(A1,Урок1,Пише)candeleg(A1,T1,Урок1,Пише))autho(T1,Урок1,Пише) 

Политиката P е колекция от правила от вида: P(w  (ri) fin w’), където w 

е началното състояние, а w’- крайното, а ri е i-  степенна конюнкция на 
междинните състояния. Например: За автор на урок(avtor), учител, провеждащ 

този урок(teacher) и ученик(student): 

P1( (avtor(s,lesson)autho+(s,lesson,read))( avtor(s,lesson)autho+(s,lesson,write))  

(teacher(s,lesson)autho+(s,lesson,read))(teacher(s,lesson)autho-(s,lesson,write))  

(stu(s,lesson)  autho+(s,lesson,read))(autho+(s,lesson,a)autho-(s,lesson,a))  
autho(s,lesson,a)) 

Първата стъпка към създаване на система за електронно обучение е  
стандартизиране на основните процеси и в часност на електронните уроци. 
Разработваният образователен портал при СОУ»Христо Смирненски» гр. 
Брезово се базира на теоретичната рамка на системата за електронно и 
дистанционно обучение DeLC и притежава механизми за приложение на  
стандарта SCORM1 [5]. В статията ще споделим един модел за 
формализиране на избора и обучението със SCORM-базирани уроци, чрез 
използване на ITL и политики.  

Авторите създават електронните уроци в специализирана SCORM-
съвместима авторска среда [13], след което ги  публикуват в образователния 
портал. Считаме за удачно използването на шаблони, чрез които да се 
формализират съдържанието, структурата и обучителния сценарий на 
съответния урок. Ръководството за създаване на SCORM-базирани електронни 
уроци Best Practices Guide for Content Developers на Carnegie Mellon University 
[14], предлага десет базови шаблона и пет модела, които описват 
разнообразни учебни ситуации и отговарят на различни педагогически 
изисквания и цели. Ако параметризираме тези шаблони [6], ще получим 
множество от различни варианти на всеки един от тях, което ще 
удоволетворява по-пълно разнообразието от изисквания и цели на учителите и 
учениците. Така по всяка тема могат да се разработят варианти от  уроци с 
различна степен на трудност и обхват. 

                                                 
1 SCORM-Sharable content object referent model 
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Формализирането на достъпа на учениците до тези уроци, ще реализираме 
като първоначално ги регистрираме в специален Lesson-регистър, в който ще 
се съхраняват някои техни спецификации като: 

- Info- заглавие на урока, учебен предмет, автор и пр. характеристики, 
които се поддържат от SCORM.  

- Subdomain -матрица с понятията, които ще се изучават в урока и 
степента на тяхното изучаване. Subdomain(concept, m), където m=1,2,3 
като: 1- отговаря на ниска степен на усвояване на понятието 
(задължителен минимум, според ДОИ1); 2- за добро ниво и 3 – за 
високо ниво. 

- Num_Class (класът, за който е предназначен урока) -цяло число от 1 до 
12. 

- Form_of_teaching (форма на обучение) –цяло число: 1- присъствена; 2- 
неприсъствена  

- Less_Status (статус на урока)- цяло число от 1 до 4: 4-свободен за 
ползване от всички потребители в този и останалите портали в DeLC-
образователната мрежа;  3-свободен за ползване само от учениците и 
учителите в портала; 2-разрешен за ползване само за определени 
потребители; 1- недостъпен за други потребители, освен за автора му.  

- Didactic_aims (педагогически цели, според таксономията на Блум [8]) – 
цяло число от 1 до 5: 1- усвояване на нови знания (нива „знание” и 
„разбиране” от Таксономията); 2- преговор на стари знания (нива 
„разбиране”, „приложение” и „анализ”); 3-упражнение и 
усъвършенстване на знанията (нива „приложение”, „анализ” и „синтез”); 
4-обобщение и систематизиране (нива “анализ”, “синтез” и “оценка”); 5-
проверка на знанията (ниво „оценка”).  

Следователно всеки електронен урок в образователния портал 
представлява вектор с посочените по-горе измерения: 

Lesson(info(ID, Title, Domain, Author,… ), Subdomain(concept,m), Num_class, 
Form_of_teaching, Less_status, Didactic_aims) 

Например, за урока „Минало несвършено време на глагола” от област „Български 
език” за 5-ти клас, с автор Сарафов, в който се изучават понятията от матрицата 
subdomain, и е предназначен за ученици на самостоятелно обучение; свободен е за 
ползване за всички потребители в образователната мрежа и е урок за нови знания 
получаваме: 

Lesson1(info(ID, „Минало несвършено време на глагола”,Български език, Сарафов,…), 
subdomain*, 5, 2, 4, 1), където subdomain* се представя със следната таблица: 

 

                                                 
1 Държавните образователни изисквания и Законът за общообразователния минимум 
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ПОНЯТИЯ СТЕПЕН НА ИЗУЧАВАНЕ 

глагол 3 

лице на глагола 2 

число на глагола 3 

време на глагола 2 

момент на комуникация 3 

момент на действие 3 

основен ориентационен момент 2 

допълнителен ориентационен момент 2 

Когато ученикът изисква стартирането на урок по избрана тема, системата 
проверява наличието на подходящ урок от този регистър. Уроците, които 
отговарят на първоначалните потребителски изисквания, обикновено са 
повече от един и затова системата трябва да осигури подходящ механизъм за 
избор на най-подходящия. След диалог с потребителя, персоналният агент 
формализира неговите лични цели, предпочитания, очаквания и желания и 
предава този вектор на системата за избор, където се извършва сравняване с 
векторите на предоставените в регистъра уроци и се извличат тези, които имат 
най-високо ниво на сходство. Резултатът ще е множество от уроци, от които 
системата трябва да избере най-подходящия. Този избор може да се 
реализира чрез някакъв интелигентен алгоритъм (напр.CBR-подхода). 

Предпочитанията и личните цели на един ученик също можем да 
формализираме чрез политика, която да формализира последователността на 
действията в конкретния учебен сценарий. След идентификация на ученика в 
обучителната среда, на база профилната и стереотипна информация, както и 
евентуален явен диалог, системата получава необходимите начални 
стойности на наблюдаваните променливи. След определяне на началното 
състояние управлението на политиката може да се предаде на специална 
система за управление на политиките (policy-engine), която е част от 
инфраструктурата на run-time на образователната среда в портала за 
електронно обучение.  

Първоначално, въз основа на диалога с потребителя, съответната 
политика на предпочитанията се  регистрира в policy-engine и след това се 
стартира механизмът за избор на урок, който прави заявка към регистъра на 
уроците. След като се избере конкретен урок, той се подава на SCORM-
Learning Management System (LMS) за изпълнение. Сценарият, по който ще се 
стартират дейностите в учебния процес са описани и формализирани от 
Sequencing & Navigation- модела на стандарта SCORM[15] и съответния 
шаблон, чрез който е създаден урока. Policy-engine може непрекъснато да 
променя политиките, според информацията, която постъпва от поведението на 
обучаемия. Учебният сценарий може да включва и задължителни за 
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изпълнение действия (напр. тестове). Ако ученикът не се справи с тях, 
учебният процес попада в критично състояние и това води до повторен избор и 
стартиране на по-предпочитан урок. В този случай процесът на обучение 
временно се прекъсва и отново да се стартира с новия урок.   

Предпочитанията, които определят избора на урок, се дефинират като 
специална политика на предпочитанията. Тя се изразява чрез правила от вида 
условие-действие.  Условията представят множество от поведения, които 
предизвикват определени действия. Формалната семантика на модела се 
базира на ITL, като правилата имат следния вид: 

when b [increase | decrease] preference in lesson [little | medium | high], 

където  b поведение, а lesson е конкретния урок. 

Тук намаляването или увеличаването на предпочитанията се моделира 
като елементарно действие, което придава нова стойност на предпочитанието 
към определен урок. Степента на предпочитание може да се представи като 
цяло число. По-голямото число представлява по-висока степен на 
предпочитание. Да приемем, че първоначално няма предпочитания и всички 
стойности са 0. Дефинираме смисъла на малко, средно и високо ниво като 1, 2 
и 3. За реализацията на този модел е подходящо да се използват персонални 
агенти, които да следят учениковото поведение и взаимодействат с  policy-
engine. 

Ще разгледаме един пример за евентуално обучение с два урока върху 
един и същи учебен материал като първият е по-труден и разглежда понятията 
на по-високо ниво от втория. Ученикът първоначално не е решил какво е 
неговото предпочитание към тях. В системата е дефинирана политика, която 
определя, че уроците, гарантиращи повече от 70% успеваемост на финалния 
тест са за предпочитани пред онези, които гарантират между 50% и 70%, а 
тези, които гарантират под 50% са непредпочитани. Можем да изразим 
политиката със следните правила: 

score (Lesson1,Lesson2) : 

when  (1: test_result >= 70%)  increase preference in Lesson high 

when  (2: 50%<=test_result <70%) decrease preference in Lesson medium 

when  (3:test_result<50) decrease preference in Lesson little 

От тези правила policy-engine определя информацията, нужна за 
изпълнението. LMS чрез SCORM RTE (Run-Time Environment) и механизма на 
целевите променливи следи стойностите на успеваемостта на ученика при 
решаването на теста. След всеки опит policy-engine проверява 
предположението, дефинирано от правилата и определя дали то се 
изпълнява. Например, нека ученикът си е постави за цел да усвои учебния 
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материал на високо ниво (3) и резултатите от три последователни опита при 
решаването на финалните тестове за двата урока са:  

Урок Урок 1 Урок 2 

Опит 1 2 3 1 2 3 

Резултат 55% 49% 60% 64% 66% 72% 

Първоначално системата стартира по-трудния урок Урок1. След първия 
опит за решаване на финалния тест policy-engine активизира второто правило, 
тъй като резултатът е между 50% и 70%. Това определя предпочитанието към 
Урок1 на 2. Следващата стойност е <50% и това намалява предпочитанието от 
2 до 1, тъй като се стартира правило три. Последното взаимодействие 
стартира отново правило две и увеличава предпочитанията от 1 до 2. Този 
резултат е незадоволителен за личните цели, които си е поставил потребителя 
и в резултат на това към policy-engine се подава искане за смяна на урока като 
неподходящ. Процесът на обучение временно спира и продължава с 
изпълнението на обучителните действия на Урок2, където предпочитанията 
още при първия опит се покачват на 2, при втория се запазват, а при третия се 
повишават до 3, което е напълно задоволителен резултат за целите, които 
ученикът си е поставил.   

Адаптивността на системата за електронно обучение спрямо знанията и 
предпочитанията на ученика можем да разглеждаме на три нива – 
елементарно, статично и динамично. Елементарното ниво се гарантира от 
профилната информация за конкретния ученик при идентификацията му в 
системата и допускането му до съответните ресурси в обучителната среда за 
съответния клас и форма на обучение. Статичното адаптивно ниво се базира 
на модела за избор на най-подходящ урок от регистъра на уроците. 
Динамичното адаптивно ниво се реализира чрез политиките на предпочитания 
и police-engine, която следи поведението на ученика и нивото на 
предпочитанието му към съответния урок като в самия ход на обучението 
може да замени текущия урок с друг – по-подходящ. Следователно, 
приложението на интервалната темпорална логика и политиките може да 
гарантира високо ниво на персонализация на учебния процес и достигане на 
по-високите нива на адаптивност на системата за електронно обучение.  
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гл. ас. Стефка Анева 

ПУ „П. Хилендарски”, Пловдив, бул. България № 236 
stfaneva@uni-plovdiv.bg 

Настоящата разработка разглежда изучаването на събитийно програмиране чрез 
средата Visual C# в профилираната подготовка по информатика в средното училище. 
Посочена е примерна класификация на система от задачи за изучаване на учебното 
съдържание за модула „Събитийно програмиране в среда на графичен потребителски 
интерфейс”. Дискутирани са основните етапи, които трябва да се спазват при изпълнение на 
конкретна задача. Предложени са набор от базови задачи, целящи запознаване със средата на 
Visual C#, усвояване на графичния потребителски интерфейс и работа с основните елементи 
от него. 

Ключови думи: събитийно програмиране, визуално програмиране, графичен 
потребителски интерфейс, елемент, събитие, събитийна процедура. 

I. Въведение. 

Навлизането на компютрите и информационните технологии във всички сфери на живота 
налага съответни изисквания и към образователната система – тя трябва да реагира адекватно на 
необходимостта да се подготвят кадри, способни да използват и развиват новите технологии.  

В учебната програма по Информатика за ХI-ХII клас  [1] основно място се отделя на 
усвояването на една съвременна и широко използвана технология за визуално програмиране, т. 
нар. „програмиране, управлявано от събития“ в среда на графичен потребителски интерфейс 
(ГПИ). Основните принципи и възможности на този вид програмиране трябва да бъдат 
конкретизирани и изложени чрез специфична среда и технология за автоматизиране на 
програмирането. Запознаването с нов език за програмиране дава възможност на учениците да 
осъзнаят многообразието на света и възпитава техния изследователски дух на свободен избор.  

Чрез настоящата разработка е предложен модел за организиране и провеждане на 
задължително-избираема подготовка по информатика за темата „Събитийно програмиране в 
среда на ГПИ” чрез използване на средата Visual C#. 

В процеса на изучаване на темата „Събитийно програмиране в среда на графичен 
потребителски интерфейс” трябва да бъдат разгледани следните пет основни теми: 

1) Основни понятия на събитийното програмиране и ГПИ. 

2) Основни елементи на езика за програмиране. 

3) Обекти на ГПИ. 

4) Взаимодействие с ОС. 

5) Връзка с база от данни (БД). 

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проект ИС–М–4 на поделение „Научна и приложна дейност” при 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
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II. Основни типове задачи за модула „Събитийно програмиране в среда на графичен 
потребителски интерфейс” 

В курса на обучение за модула „Събитийно програмиране в среда на графичен потребителски 
интерфейс” трябва да бъдат разгледани следните 5 типа задачи: 

1. Първият тип задачи включва набор от упражнения за усвояване на графичния 
потребителски интерфейс (ГПИ) и работа с основните елементи от него (базови задачи). 

2. Вторият тип задачи е за формиране на знания и умения за реализиране на графика и 
анимация. 

3. Третият тип задачи е посветен на работата с масиви от елементи на ГПИ и използване при 
необходимост от групиране на специални „елементи-носители” (контейнери) на ГПИ. 

4. Четвъртият тип задачи реализира потребителски настроени приложения за връзка с бази 
от данни. 

5. Петият тип задачи включва създаване на стандартни Windows приложения, съдържащи 
менюта.  

III. Базови задачи за усвояване на графичния потребителски интерфейс и работа с 
основните негови елементи. 

В резултат от обучението на този базов етап ученикът трябва да: 

 Знае да моделира и разработва графичен потребителски интерфейс с визуални 
средства; 

 Умее да избира подходящ елемент на ГПИ в съответствие с необходимата  
функционалност на графичния интерфейс; 

 Умее да настройва свойствата на елементите на ГПИ в режим на проектиране и режим 
на изпълнение; 

 Знае да програмира подразбиращи се и други събития за основни елементи на ГПИ. 

 Знае механизма за деклариране на променливи и умее да декларира и използва 
локални и глобални променливи. 

 Знае механизма за извикване на една събитийна процедура в друга. 

В базовите задачи трябва да бъдат включени категории задачи, с които се акцентира върху 
запознаване с предназначението и възможностите на следните основни елементи (обекти) на ГПИ, 
които се използват често при изграждане на графичен потребителски интерфейс: 

 етикет – за показване на текст (надписи) върху формата; 

 команден бутон – за реализиране на действия (команди); 

 текстово поле – за въвеждане на всякакви текстови данни в режим на изпълнение. 
Допълнително може да бъде осъществен контрол на въвеждането на данни в текстовото 
поле; 

 изображение – за визуализиране на графични изображения; 

 списъчна кутия – за изобразяване на списък от символни низове за избор; 

 комбинирана кутия – за редактиране на текст с възможност за избор и от падащ 
списък; 

 кутии с отметка (контролни кутии) – за избор на независими по между си възможности 
от типа Да/Не;  

 рабиобутон (изборен бутон) – за алтернативен избор на една от няколко взаимно 
изключващи се възможности. 
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Основни етапи при решаване на задачите: 

За да се изгради едно приложение с ГПИ трябва последователно да бъдат изпълнени 
следните три етапа: 

 Рисуване на потребителския интерфейс на приложението; 

 Настройка на свойства на елементите на ГПИ;  

 Добавяне на програмен код към елементите (събитийни процедури).  

Всички решения на разгледаните по-нататък задачи следват тези етапи.  

Задача 1. Създайте приложение, съдържащо два командни бутона и един етикет, както е показано 
на фиг. 1. За свойство Text (надпис) на етикета задайте стойност “Здравей”, а за двата бутона – 
съответно “Покажи етикета” и “Скрий етикета”. При щракване върху бутон “Покажи етикета” се 
визуализира етикета с надпис “Здравей”, а при щракване върху бутон “Скрий етикета” етикетът се 
скрива. В даден момент от изпълнение на задачата трябва да бъде достъпен само едниният от 
тези два бутона, тъй като те изпълняват противоположни действия. При позициониране върху 
един от двата командни бутона, показалецът на мишката трябва да се променя в стрелка (т.е. във 
вида Arrow), а при позициониране върху формата – видът на показалеца на мишката трябва да 
бъде кръст (т.е. Cross). Съхранете проекта с име zad1. 

   
Режим Изпълнение 

Фиг. 1 
Основни цели: 

- учениците да придобият начални знания и умения за работа с палитрата Toolbox с 
елементи на ГПИ; 

- да разберат предназначението на свойствата Name и Text за разгледаните в задачата 
елементи на ГПИ – етикет (Label) и команден бутон (Button); 

- да се запознаят с някои основни свойства, които са присъщи на повечето елементи на 
ГПИ – свойство видимост (Visible),  свойство достъпност (Enabled), свойство фон на 
елемент (BackColor), свойство цвят на буквите на елемент (ForeColor) и др.; 

- да придобият начални умения за създаване на Windows приложения в среда на Visual C#, 
спазвайки трите основни етапа; 

- да придобият начални умения за промяна в режим на проектиране на стойностите на 
свойствата на елементите на ГПИ, зададени по подразбиране; 

- да се запознаят с технологията за създаване на събитийни процедури за елементите на 
ГПИ. 

На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 1); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 1). 
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Таблица № 1 

Елементи на 
ГПИ 

Име на елемент Свойства 

Label label1 Text=”Здравей!” ; Font, Bold, 14 
BackColor – по избор 

Button buttonOn Text=”Покажи етикета” ; Cursor=Arrow 
Enabled=false 

Button buttonOff Text=”Скрий етикета” ; Cursor =Arrow 
Enabled=true 

Form Form1 Cursor =Cross; StartPosition=CenterScreen 
Text=”Задача 1” 

3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 
private void buttonOn_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  label1.Visible = true; buttonOn.Enabled = false;  buttonOff.Enabled = true; } 
private void buttonOff_Click(object sender, EventArgs e) 
        { label1.Visible = false; buttonOn.Enabled = true; buttonOff.Enabled = false; } 

Задача 2. Създайте приложение за пресмятане на xn. При въвеждане на стойности за x и n в 
текстови полета, с помощта на команден бутон Пресметни резултата да се извърши 
пресмятането и получения резултат да се визуализира в етикет (фиг. 2). С помощта на бутона ОК 
да се изчиства въведената информация за x, n и получения вече резултат. Задайте име на 
създаденото от вас приложение - Zad2. 

 
Фиг. 2 

Основни цели: 

- учениците да разберат предназначението и да се запознаят с някои свойства на 
разгледания в задачата нов елемент на ГПИ – текстово поле (TextBox); 

- да задълбочат знанията и уменията за работа с вече разгледаните в предишната задача 
елементи - етикет и команден бутон; 

- да затвърдят формираните начални умения за създаване на Windows приложения в 
среда на Visual C#, спазвайки трите основни етапа; 

- да затвърдят формираните умения за промяна в режим на проектиране на стойностите на 
свойствата на елементите на ГПИ, зададени по подразбиране; 

- да се запознаят с начина за избор на активен (фокусиран) елемент на ГПИ в режим на 
изпълнение на приложението; 

- да се запознаят с механизма за деклариране на променливи. 

На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 2); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 2). 
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Таблица № 2 

Елементи на 
ГПИ 

Име на елемент Свойства 

Form Form1 Text=”Задача 2” 

Label label1 Text=”Пресмятане на степен:” 

Label label2 Text=”Резултат:” 

Label label3 Text=”x=” 

Label label4 Text=”n=” 

TextBox text_x  

TextBox text_n  

TextBox Result BackColor=Control, ReadOnly=”True” 

Button button1 Text=”Пресметни резултата” 

Button button2 Text=”ОК” 

3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   double a,x,n; 
            x = double.Parse(text_x.Text); n = double.Parse(text_n.Text); 
            a = Math.Pow(x,n);  result.Text = a.ToString(); } 
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   text_x.Text = "";  text_n.Text = ""; result.Text = ""; text_x.Focus(); } 

Задача 3. Създайте приложение за пресмятане на квадратен корен на дадено число. При 
въвеждане на дадено число в текстово поле, с помощта на команден бутон да се пресмята 
квадратния корен на числото и полученият резултат да се визуализира в етикет (фиг. 3). Да се 
ограничи въвеждането на всички други символи от клавиатурата, различни от цифрите от 0 до 9 и 
десетичната запетая. Задайте име на създаденото от вас приложение - Zad3. 

 
Фиг. 3 

Основни цели: 

- учениците да задълбочат своите познания и умения за работа с вече разгледаните в 
предишните задачи елементи – етикет, команден бутон и текстово поле; 

- да развият своите умения за промяна в режим на проектиране на стойностите на 
свойствата на елементите на ГПИ, зададени по подразбиране; 

- да умеят да декларират и използват локални променливи; 

- да се запознаят с механизмите за преобразуване текст в число и обратно; 

- да придобият начални знания и умения за ползване на логически оператор в C# и 
технологии за реализиране на диалог с потребителя по време на изпълнение на 
програмата; 

- да се запознаят с технологията за създаване на събитийни процедури, различни от тези, 
които са зададени по подразбиране за даден елемент на ГПИ. 
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На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 3); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 3). 

Таблица № 3 

Елементи 
на ГПИ 

Име на елемент Свойства 

Form Form1 Text=”Задача 3” 

Label label1 Text=”Въведете стойност за пресмятане:” 

Label label2 Text=”Резултат:” 

TextBox txtInput TextAlign=Right 

Label lblResult Text=”” ; TextAlign= MiddleRight 
BorderStyle=FixedSingle ; BackColor=white 

Button cmdres Text=”Пресмятане на квадратен корен” 

Button cmdNew Text=”Нови данни” 

Button cmdExit Text=”Изход” 

3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 

Пояснение: При въвеждане на данни от клавиатурата в режим на изпълнение често се налага 
да се извършва контрол на въведената информация. В разгледаната задача трябва да се 
ограничи в текстовото поле да се въвеждат от клавиатурата само неотрицателни реални числа, за 
да може да се пресметне квадратният корен.  
private void cmdNew_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   txtInput.Text = ""; lblResult.Text = "";  txtInput.Focus(); } 
private void cmdResult_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   double a; 
            if (txtInput.Text!="") 
              {   a = double.Parse(txtInput.Text); 
                  a=Math.Sqrt(a);  lblResult.Text = a.ToString(); } 
            else 
              MessageBox.Show ("Не сте въвели нищо в текстовото поле!"); 
            } 
private void cmdExit_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  Close();} 
private void txtInput_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        { if (((e.KeyChar < (char)Keys.D0) || (e.KeyChar > (char)Keys.D9))  
               && (!(e.KeyChar == (char)',')) && (!(e.KeyChar == (char)Keys.Back)))   
                e.KeyChar = (char)0; } 

Задача 4. Създайте приложение, което с помощта на два командни бутона увеличава и намалява 
размерите на дадена картина (PictureBox) (действието наподобява пускане и вдигане на щора). 
Прозорецът на приложението, както е показано на фиг. 4, съдържа още два командни бутона, с 
помощта на които се извършва съответно промяна на картината и затваряне на формата и още 
четири елемента PictureBox, които съхраняват заредените в тях графични изображения. При 
щракване върху бутон Изход да се визуализира следното съобщение: 
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Задайте име на проекта – Zad4. 

   
 Режим Проектиране  Режим Изпълнение 

Фиг. 4 

Основни цели: 

- учениците да разберат предназначението и да се запознаят с някои свойства на 
разгледания в задачата нов елемент на ГПИ – рисунка (PictureBox); 

- да задълбочат знанията си за работа с вече разгледания до момента елемент - команден 
бутон; 

- да се запознаят с технологията за промяна на свойствата на елементите на ГПИ в режим 
на изпълнение; 

- да се запознаят с механизма за деклариране на глобални променливи; 

- да придобият начални знания и умения за ползване на оператори за цикъл в C#; 

- да разберат предназначението на събитийната процедура Load за зареждане на форма. 

На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 4); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 4). 

Таблица №4 

Елементи на 
ГПИ 

Име на елемент Свойства 

Form Form1 Text=”Задача 4” 

PictureBox pictureBox1 BorderStyle=FixedSingle 
SizeMode=StretchImage  

PictureBox pictureBox2 Image – по избор; SizeMode=StretchImage 

PictureBox pictureBox3 Image – по избор; SizeMode=StretchImage 

PictureBox pictureBox4 Image – по избор; SizeMode=StretchImage 

PictureBox pictureBox5 Image – по избор; SizeMode=StretchImage 

Button cmdUp Text=”Нагоре” 

Button cmdDown Text=”Надолу” 

Button cmdChange Text=”Смяна на изображението” 

Button cmdExit Text=”Изход” 
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3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 
int p,n,s; 
private void cmdUp_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   s = n; 
            pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Normal; 
            while (s > 30) 
                { pictureBox1.Height = pictureBox1.Height - 1;  s = s - 1;} 
            cmdUp.Enabled = false;  cmdDown.Enabled = true; } 
private void cmdDown_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   pictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage; 
            while (s < n) 
            {pictureBox1.Height = pictureBox1.Height + 1; s = s + 1;} 
            cmdDown.Enabled=false;  cmdUp.Enabled = true; } 
private void cmdExit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { if (MessageBox.Show("Желаете ли изход от приложението?",  
                      "Потвърждение за изход", MessageBoxButtons.YesNo,  
                      MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.Yes) Application.Exit(); } 
private void cmdChange_Click(object sender, EventArgs e) 
        { switch (p) 
            { case 0: 
                pictureBox2_Click(sender, e); break; 
              case 1: 
                pictureBox3_Click(sender, e); break; 
              case 2: 
                pictureBox4_Click(sender, e); break; 
              case 3: 
                pictureBox5_Click(sender, e); break; } 
        } 
private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  pictureBox1.Image = pictureBox2.Image; p = 1; }  
private void pictureBox3_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  pictureBox1.Image = pictureBox3.Image; p = 2; } 
private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  pictureBox1.Image = pictureBox4.Image; p = 3; } 
private void pictureBox5_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  pictureBox1.Image = pictureBox5.Image; p = 0;  } 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        {   pictureBox1.Image = pictureBox2.Image; 
            n = pictureBox1.Height; p = 1;  cmdDown.Enabled = false; } 
 

Задача 5. Създайте приложение, което съдържа следните елементи на ГПИ: списъчна кутия, 
текстово поле, етикет и четири командни бутона, както е показано на фиг. 5. Действието на всеки 
един от бутоните да е следното: 

 При въвеждане на произволна (недублираща се в списъчната кутия) стойност в 
текстовото поле и натискане на бутон Добавяне да се извършва добавяне на тази 
стойност в списъчната кутия. 

 Бутон Изтриване на запис извършва изтриване на маркиран елемент от списъчната 
кутия. 

 Бутон Изчистване на всички записи изтрива всички елементи от списъчната кутия. 

 Бутон Изход затваря приложението. 
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Задайте име на проекта – Zad5. 

 

Фиг. 5 
Основни цели: 

- учениците да разберат предназначението и да се запознаят с някои свойства на 
разгледания в задачата нов елемент на ГПИ – списъчна кутия (ListBox); 

- да усвоят технологията за добавяне на елементи в списъчна кутия в режим на 
проектиране и в режим на изпълнение; 

- да се запознаят с някои по-важни свойства и методи на елемента ListBox; 

- да развият умения за ползване на логически оператор в C#. 

На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 5); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 5). 

Таблица № 5 

Елементи на 
ГПИ 

Име на елемент Свойства 

Form Form1 Text=”Задача 5” 

Label Label1 Text=”Въведете запис за добавяне:” 

TextBox txtInput  

ListBox listBox1  

Button cmdAdd Text=”Добавяне” 

Button cmdDelete Text=”Изтриване на избран запис” 

Button cmdClear Text=”Изчистване на всички записи” 

Button cmdExit Text=”Изход” 

3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 
private void cmdExit_Click(object sender, EventArgs e) 
        { Close(); } 
private void cmdAdd_Click(object sender, EventArgs e) 
        {  if (txtInput.Text!="")  
            {  int index = listBox1.FindString(txtInput.Text, -1); 
               if (index<0)  {listBox1.Items.Add(txtInput.Text);} 
                    else  
                {MessageBox.Show ("Елемента се повтаря!"); } 
               txtInput.Text = ""; } 
            txtInput.Focus(); } 
private void cmdDelete_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   listBox1.Items.Remove(listBox1.SelectedItem); } 
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private void cmdClear_Click(object sender, EventArgs e) 
        {   listBox1.Items.Clear(); } 
private void txtInput_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e) 
        {   if (e.KeyChar == (char)Keys.Return) cmdAdd_Click(sender, e); } 

Задача 6. Създайте приложение, съдържащо следните елементи на ГПИ: етикет, списъчна кутия, 
комбинирана кутия, текстово поле и два командни бутона, както е показано на фиг. 6. При избор на 
даден елемент от списъчната кутия стойността му да бъде визуализирана в текстовото поле за 
редактиране. При натискане на бутона Съхраняване редактираната стойност в текстовото поле да 
се актуализира в списъчната кутия. При натискане на бутона Зареждане на данни в 
комбинираната кутия да се добавят в комбинираната кутия всички записи от списъчната кутия. 
Задайте име на проекта – Zad6. 

 
Фиг. 6 

Основни методически цели: 
- учениците да разберат предназначението и да се запознаят с някои свойства и методи на 

разгледания в задачата нов елемент на ГПИ – комбинирана кутия (ComboBox); 
- да усвоят технологията за добавяне на елементи в комбинирана кутия в режим на 

проектиране и в режим на изпълнение; 
- да се запознаят с възможностите на събитийната процедура Load за зареждане на 

форма, с помощта на която в режим на изпълнение могат да бъдат автоматично добавени 
фиксиран брой елементи в списъчната кутия; 

- да затвърдят своите знания относно някои важни свойства и методи на списъчните кутии, 
както и умения за работа с елемента ListBox; 

- да развият умения за използване на оператор за цикъл. 

На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 6); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 6). 

Таблица №6 

Елементи на 
ГПИ 

Име на 
елемент 

Свойства 

Form Form1 Text=”Задача 6” 

ListBox listBox1  

ComboBox comboBox1 Items=Запис1, Запис2, Запис3, Запис4, Запис5 
(всеки запис се въвежда на отделен ред) 

Label label1 Text=”Изберете запис” 

TextBox txtЕdit Text=”” 

Button cmdSave Text=”Съхраняване” 

Button cmdCombo Text=”Зареждане на данни в комбинираната кутия” 
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3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 

private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 

        {  txtEdit.Text = listBox1.Text; 

           listBox1.SelectedIndex = listBox1.FindString(txtEdit.Text); } 

private void cmdSave_Click(object sender, EventArgs e) 

        {  listBox1.Items[listBox1.SelectedIndex]=txtEdit.Text; } 

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        {   listBox1.BeginUpdate(); 

            for (int x = 1; x <= 10; x++)  { listBox1.Items.Add("Запис " + x.ToString()); } 

            listBox1.EndUpdate(); } 

private void cmdcombo_Click(object sender, EventArgs e) 

        {   comboBox1.BeginUpdate(); 

            for (int x = 0; x <= listBox1.Items.Count-1; x++) 

               {  comboBox1.Items.Add(listBox1.Items[x]); } 

            comboBox1.EndUpdate(); } 

Задача 7. Създайте приложение, което съдържа етикет, текстово поле, три опционални бутона 
(RadioButton) и две полета за отметка (CheckBox), както е показано на фиг. 7. С помощта на 
опционалните бутони да се извършва избор на шрифт за текста, въведен в текстовото поле, както 
и настройка цвета на фона (свойство BackColor). Посредством полетата за отметка да се избира 
дали да бъде приложен или не стил Удебелен шрифт (Bold) и Курсивен шрифт (Italic) на 
въведения текст в текстовото поле. Задайте име на проекта – Zad7. 

  

 режим Проектиране  режим Изпълнение 

Фиг. 7 

Основни цели: 

- учениците да разберат предназначението на разгледаните в задачата нови елементи на 
ГПИ – опционален бутон (RadioButton) и кутия за отметка (CheckBox); 

- да се запознаят с някои по-важни свойства на елементите RadioButton и CheckBox; 

- да могат да задават в процедурата Load за зареждане на форма начални 
инициализиращи настройки на свойства на елементи на ГПИ в режим на изпълнение. 

На учениците се предлага следното решение: 

1) Първи етап: Създаване на ГПИ на приложението (фиг. 7); 

2) Втори етап: Настройка на някои свойства на елементите на ГПИ в режим на проектиране 
(таблица № 7). 
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Таблица №7 

Елементи на 
ГПИ 

Име на елемент Свойства 

Form Form1 Text=”Задача 7” 

Label label1 Text =”Въведете текст” 

TextBox textBox1 Text=”Text1” 

CheckBox checkBold Text=”Bold” , Font – стил Bold 

CheckBox checkItalic Text=”Italic” , Font – стил Italic 

RadioButton radioButton1 Text=”Font Name 1”;  BackColor – по избор 
Font – избор на шрифт Bookman Old Style 

RadioButton radioButton2 Text=”Font Name 2”;  BackColor – по избор 
Font – избор на шрифт Courier New 

RadioButton radioButton3 Text=”Font Name 3”;  BackColor – по избор 
Font – избор на шрифт Arial 

3) Трети етап: Добавяне на програмен код към елементите. 
private void radioButton1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        {  textBox1.Font = new Font(radioButton1.Font.Name,textBox1.Font.Size); 
           textBox1.BackColor = radioButton1.BackColor; } 
private void checkItalic_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        {  if (checkItalic.CheckState == CheckState.Checked) 
            {  if (checkBold.CheckState == CheckState.Checked) 
                   textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Italic |  FontStyle.Bold); 
                else 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Italic); } 
           else 
                if (checkBold.CheckState == CheckState.Checked) 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Regular | FontStyle.Bold); 
                else 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Regular); } 
private void checkBold_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        {  if (checkBold.CheckState == CheckState.Checked) 
            {  if (checkItalic.CheckState == CheckState.Checked) 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Bold | FontStyle.Italic); 
                else 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Bold); } 
           else 
                if (checkItalic.CheckState == CheckState.Checked) 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Regular | FontStyle.Italic); 
                else 
                    textBox1.Font = new Font(textBox1.Font, FontStyle.Regular); } 
private void radioButton2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        {  textBox1.Font = new Font(radioButton2.Font.Name, textBox1.Font.Size); 
           textBox1.BackColor = radioButton2.BackColor; } 
private void radioButton3_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 
        {  textBox1.Font = new Font(radioButton3.Font.Name, textBox1.Font.Size); 
           textBox1.BackColor = radioButton3.BackColor; } 
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 
        {  radioButton1.Text = radioButton1.Font.Name; 
           radioButton2.Text = radioButton2.Font.Name; 
           radioButton3.Text = radioButton3.Font.Name; 
           radioButton1.Checked = true; } 
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IV. Заключение. 
В настоящия материал е представен проект за организация на учебния процес и методика за 

провеждане на профилирано обучение по информатика за темата „Събитийно програмиране в 
среда на графичен потребителски интерфейс”, като за целта се използва средата на Visual C#. 
Предложени са 7 базови задачи за запознаване с основните възможности, които предоставя 
средата Visual C# за създаване на програми, управлявани от събития с ГПИ, включващ следните 
основни елементи – етикет, команден бутон, текстово поле, изображение, списъчна кутия, 
комбинирана кутия, контролна кутия и радиобутон. 

През последните няколко години за преподаване на модула „Събитийно програмиране в 
среда на графичен потребителски интерфейс” в средното училище се използваше предимно 
средата на Visual Basic 6.0, поради следните съображения:  

 МОМН притежава определен брой лицензи за този програмен продукт, които се 
предоставят при поискване безплатно на училищата, желаещи да го използват; 

 езикът за програмиране е неделима част от всички универсални програмни пакети за 
канцеларска дейност на фирмата Майкрософт (MS Word, MS Excel, MS Access и др.) като 
средство за повишаване на степента на автоматизация при тяхното използване. 

Интересни приложни проблеми и начини за тяхната оптимизация са дадени в [9]. 

Авторът на разработката има дългогодишен опит при обучението и квалификацията на 
бъдещи и настоящи учители по информатика и ИТ и множество методически разработки ([2], [3], 
[4], [5], [6], [7], [10]) за разгледаната тема с използване на средата Visual Basic. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИ 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Лиляна Русенова 

ИМИ-БАН, секция ОМИ 
lylymo@abv.bg 

Абстракт: Настоящата статия разглежда приложението на електронното 
обучение, възможностите, които то предоставя при реализирането на 
междупредметни връзки. Начините, методите и вариантите за използване на 
електронно обучение и интерактивни методи, реализирани чрез него в курсовете на 
обучение и самообучение.  

Ключови думи: e-Learning, интерактивни методи в обучението и 
самообучението. 

Електронно обучение (Electronic learning or e-Learning or eLearning), като 
раздел от информационните технологии, подпомагащ процеса на обучение на 
различни нива (основно, средно и висше образование) придобива все по-
широка популярност и предизвиква все по-голям интерес.  

Негови приложения намираме в: 

Бизнес и фирмени обучения 

Квалификации и преквалификации 

Изграждане и тестване на стратегии за решения на проблеми 

За постигане на целите на електронното обучение се използват голям 
спектър от информационни и комуникационни технологии, изискващи високо 
квалифицирани специалисти, които да ги прилагат в ежедневната си 
практическа работа. 

Целите на тази статия са: 
Да покаже средства и методи за прилагане на електронно обучение на 
практика 
Да развие навици и отношение към използване на наличния инструментариум, 
реализиращ е-обучение 
Да се отчетат резултати, показани в практически занимания на ученици 
Приложение на интерактивните методи на обучение при осъществяване на 
междупредметни връзки 

Практическо приложение на интерактивните методи в съвременните 
условия на развитие на информационното общество намираме в следните 
направления: 
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- обучение на ученици  
- обучение на студенти  
- обучение на учители в модули за  квалификация и преквалификация 

Примерни практически разработки: 

TОВА ДАЛИ ГО ЗНАЕ ВСЯКО ХЛАПЕ? 
Един урок по Информационни технологии, реализиран в 7 клас на СОУ. 

Регламент: 
Група от ученици се разделя на два равностойни отбора, като всеки от 

отборите изпълнява следващите задачи по регламент за време и точно 
изпълнение. Всяка задача получава определен брой точки, крайното 
класиране на отборите става след изпълнение на всички задачи и сумиране на 
точките. Необходимите работни файлове, заедно с инструкциите за работа са 
предоставени в електронен вариант на всяко работно място.  

Задача 1: 
Отворете файла PC_konfig.xls, разгледайте трите оферти на различните 
фирми, попълнете необходимите данни. В листа Обобщение след като 
обобщите данните оцветете в червено най-високата цена, а в жълто най-
ниската.   

Задача 2: 
Отворете файла oblasti.xls, разгледайте трите работни листа, на първия, 
въведете нужните оценки по предмети и намерете успеха на всеки ученик и на 
цялата група, попълнете данните в География, като търсите в Интернет, 
данните в Биология, като използвате файла ИМЕНАТА НА РАСТЕНИЯТА ПО 
СЕМЕЙСТВА.mht 
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Задачите са от области география, биология и математика, които изискват 

решение базирано на ИТ. За всяка изпълнена подзадача отборите получават 
по 1 точка, крайното класиране се получава след сборуване на точките от 
всички задачи.  

Целите, които са поставени създават предпоставки за изграждане на: 
- умения за подбор на информация  
- умения за работа с изучаваните програми 
- изграждане на умения за оценяване и анализиране на събраната 
информация 

В горен курс, изучавайки набора от офис продукти на Майкрософт, 
учениците започват да поставят основите за изграждане на професионални 
навици за прилагане на информационните и комуникационни технологии. 
Работата с тях предполага застъпване на следните елементи: 
- събиране на информация  
- обработка, селектиране и оформяне на данните  
- анализиране на необходимостта от конкретен софтуер за реализиране на 
задачата  
- екипна работа над проект  
- реализиране на проекта в електронен вид 

За постигане на горепосочените цели е поставена следната задача: Да се 
направят електронни варианти на избрана тема от материала по математика и 
чужд език, като реализацията е базирана на интерактивност и ясно 
обособяване на мястото на информационните технологии в помощ на 
обучението.  
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РЕАЛИЗИРАНИ ТЕСТОВЕ: 

Тест по математика – съдържа материали от задължителната подготовка 
за 7 клас, като целта е в динамична, дистанционна форма учениците да 
тестват знанията и уменията си за работа с алгебричен и геометричен 
материал, като в момента на даване на отговор системата автоматично 
оценява посочените резултати, като „верен” или „грешен”. Така се постига 
ефект на самоконтрол и самопроверка в текущия момент, като се предоставя 
възможност за корекция на резултата в същия момент или на по-късен етап 
след преглед на необходимия за решаването на задачата теоретичен 
материал или повторно решаване на задачата. Целта е да се постигне едно 
ново ниво в навиците на учениците за самообучение и самоконтрол на 
придобитите знания и умения за решаване на задачи, както и подобряване на 
уменията им за работа с компютърни средства за моделиране и решаване на 
задачи.  
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Тест по английски език – представя в електронен вариант разработени на 
хартиен носител тестове, покриващи граматически, стилистични и правописни 
познания, както и знания относно конструкция на изречението, набор от думи и 
разбиране на чужд текст. При попълване на всяко поле от теста се отчита 
„верен” или „грешен” отговор с възможност за корекция, както и междинно 
натрупване на крайния резултат от изпълнението на всички задачи от теста. 

Обучение на учители 

Обучението на учители във формите на допълнителни квалификации и 
преквалификации е тема много актуална и към настоящия момент. 
Разработката на електронни тестове и учебни съдържания в различни 
дисциплини намира своето място и практиката на учебния процес в който 
учителите са на мястото на своите ученици. Възможностите за самообучение, 
които предоставят електронните варианти на учебни материали и тестове 
предлагат неизчерпаеми варианти за дистанционно и гъвкаво обучение.  

Цели при създаването и използването на електронно обучение в курсове 
за учители: 

- проучване на съществуващите методи  за дистанционно обучение  

- проучване на съществуващи тестови системи по конкретните учебни 
предмети  

- методическо ръководство за поставяне на задачи и цели  

- практическо и теоретично обучение за боравене със софтуерни продукти за 
изграждане на системи за електронно обучение   

- умения за работа с графични програми за визуално представянена 
информация пред потребителя  

- изграждане на умения за оценяване и анализиране на събраната 
информация  

- използване и създаване на ресурси за тестване, обучение и самообучение  

- независимо във времето и географското местоположение използване на 
учебни и помощни материали 

Вместо заключение.....  

Уменията за боравене с електронни средства улеснява достъпа, 
използването и представянето на информация, както за лични цели, така и за 
представяне пред широка аудитория. Анализирането на придобити знания и 
умения и тяхното тестване в електронен вид създава предпоставки за 
независимост на обучаемия от време, учител на разположение и еднократно 
употребими материални средства.  
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ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 

Гинка Великова Колева 

гр. Добрич СОУ „Любен Каравелов” 
koleva1@abv.bg 

Абстракт: В един все по-сложен свят, творчеството, способността да се 
мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-ценени 
от специфичния обем от знания. При работата в екип се интензифицира не само 
комуникацията между учителя и учениците, но и взаимодействието между самите 
деца. В екипа учениците са равни благодарение на изразяването и споделянето на 
чувства и мнения, както и в стремежа си за взаимна помощ, разбиране и 
възприемане, свободното изразяване на мислите им. Ролята на учителя си остава 
основна. Заедно с децата обсъжда и координира работата по проектите на 
отделните екипи. Важно е за учениците да стане не само получаването на добра 
или отлична оценка, а самостоятелното решаване на поставената задача, 
желанието за търсене на оригинални и нестандартни решения. Да умеем да 
слушаме, да даваме знания на учениците и да имаме смелоста да се учим от тях - 
това е същноста на нашата работа. 

Ключови думи: работа в екип, учебен процес, ученици, проект, знания, учебен 
план, роля на учителя  

Младите хора вече не могат да очакват, че ще прекарат целия си живот в 
един отрасъл на заетост, или дори на едно място. Пътя на тяхното кариерно 
развитие ще се променя по непредвидими начини и ще им бъде нужен богат 
спектър от компетентности с широко приложение, за да могат да се 
приспособят. В един все по-сложен свят, творчеството, способността да се 
мисли разностранно, комплексните умения и приспособимостта вече са по-
ценени от специфичния обем от знания. Дълбочина на мисленето, способност 
към обощения, оригиналност на мисленето (като способност да мислят и 
намират неочаквани по своя подход решения, там където няма алгоритми), 
стремеж към решаване на проблемите и задачите, които стоят пред тях, 
бързина и комбинативността на мисленето - това са основните качества 
необходими на младите хора за успешна реализация в живота.  

Училището е мястото, където децата прекарват дванадесет години от 
живота си. В него те придобиват основните знания, умения, компетентности и 
много от основните норми, нагласи и ценности, които ще ги преведат през 
техния живот. Допълвайки ключовата роля на родителите, училището може да 
помогне на учениците да развият своя талант и да осъществят своя потенциал 
за личен растеж (както емоционален, така и интелектуален). Училището 
трябва да дава не само знания, но и да подготвя подрастващите за живота в 
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съвременния свят. Училищно образование в гражданското общество обучава 
хората на гражданственост, солидарност и демокрация.  

В последните години особена популярност добиват група методи 
ориентирани към самостоятелното търсене на информация от учениците, към 
учене чрез действие и емоционално преживяване. Тези методи провокират по-
високата степен на активност у учениците. В единадесети и дванадесети клас 
по информационни технологии по модул „Самостоятелно усвояване на 
непознат софтуер”, учениците сами подбират програмния продукт, върху който 
ще работят. В процеса на обсъждане на предложенията се съобразяваме и 
със знанията, които имат до момента, - новото макар и в ограничени рамки да 
се гради върху вече придобити знания и умения. Ернст Димнер, казва: 
“Учениците трябва да бъдат обучавани, но трябва да бъдат оставени и сами 
да се обучават”. В девети клас пред учениците поставям една и съща задача, 
като те сами избират подхода при решаване. Използват един програмен 
подукт, но съобразно знанията и уменията, които имат реализацията е 
различна. Всяка работа обсъждаме с учениците, - посочваме интересното, 
оригиналното в подхода при реализацията на решението на поставения пред 
тях проблем, както и грешките които са допуснали.  

Усвояването на определено ниво на програмните продукти застъпени в 
учебния план завършва с разработката на проект. При проектирането и 
реализирането на проектите творческата самостоятелност на учениците не 
ограничавам, а се стремя да я поощрявам и развивам. Съвместното 
обсъждане на избраните теми, съставянето на план по който да работят 
екипите, разглеждането на софтуера необходим за реализацията на проекта, - 
удовлетворява децата и помага за изграждане на умения за работа в екип.  

При работата в екип се интензифицира не само комуникацията между 
учителя и учениците, но и взаимодействието между самите деца. Учениците 
стават активни участници в процеса на обучение и могат да променят неговия 
ход чрез собствения си опит и преживявания. Децата в много по-голяма степен 
общуват помежду си. Всеки ученик е свободен да търси информация и 
взаимодействие с избрания от него партньор. Създадените екипи в девети 
клас рядко се променят, участниците в тях не само комюникират, но и се 
допълват. Интензивното общуване между учениците създава предпоставка за 
индивидуална изява на всеки от екипа.  

В процеса на работата в екипите се изграждат отношения основани на 
универсални норми на ефективно общуване като: 

 Искреност, откритост – Създават се условия за свободно изразяване 
на мислите, вижданията по решавания проблем от всеки участник в 
екипа. 
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 Конкретност и непосредственост – В екипа се работи по конкретни 
проблеми, споделят се конкретни преживявания. 

 Активност и инициативност – за да получат информация как се справят 
с поставената задача и как се възприема работата им от другите, 
всеки ученик от екипа активно участва в разработката на проекта, 
споделя и води диалог. 

В изградените екипи учениците са равни благодарение на изразяването и 
споделянето на чувства и мнения, както и в стремежа си за взаимна помощ, 
разбиране и възприемане, свободното изразяване на мислите им. Те са 
добронамерени един към друг.  

Ролята на учителя си остава основна. Заедно с децата обсъжда и 
координира работата по проектите на отделните екипи. На базата на своите 
наблюдения в процеса на работата – сочи проблемите, които могат да 
възникнат и разглежда пътя за техните решения. Ако се затруднят учениците 
на него се разчита за съвет и помощ, дори и при спор по някой проблем. 
Учителят е източник на знания, той вече е работил по поставената задача. От 
него зависи да наложи позитивен, оптимистичен дух при работата. Да установи 
правила за работа, които ще дават определени рамки за отношения в екипите. 
От основен източник на информация учителят се превръща в модератор на 
процеса , експерт , консултант, организатор който осигурява подходяща 
емоционална атмосфера.  

Основното в работата ми е, - на учениците ми да им е интересно в час. Да 
изпитват чувство на удовлетвореност и вместо умора в края на часа да се 
забелязва емоционална приповдигнатост и желание за понататъшно участие в 
работата в занятията по информатика и информационни технологии.  

Иновационните дейности разбирам, като дейности ориентирани към 
максимално развитие на творческите способности на учениците и създаване 
на мотивация за саморазвитие на индивида на основата на доброволно 
избрана образователна траектория в областа на натрупване на знания и 
професионално израстване. 

Важно е за учениците да стане не само получаването на добра или 
отлична оценка, а самостоятелното решаване на поставената задача, 
желанието за търсене на оригинални и нестандартни решения. У 
подрастващите да се формира чувство за собствено достйнство, уважение към 
самия себе си, така и към самото учене. Възникват такива категории като 
порядъчност и желание да помогнеш на съученика си. Разговорите с 
учениците трябва да бъдат преди всичко беседи, а не да бъдат поставени 
само на плоскоста изпитване. От учителя се изисква да бъде търпелив, да 
умее да изслушва ученика, защото резултатите от нашата дейност не се 
получават веднага. Да умеем да слушаме, да възразяваме когато е 
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необходимо, да се отправят към нас въпроси и да отговаряме на тях, да 
даваме знания на учениците и да имаме смелоста да се учим от тях - това е 
същноста на нашата работа.  
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Резюме. Статията представя новосъздадената група „Bulgarian LaTeX Users 
Group“ [8] като част от световната група TUG (TeX Users Group). Очертани са 
основните идеи, цели и предмет на дейност на групата, както и средствата и 
методите за тяхното осъществяване. „Bulgarian LaTeX Users Group“ е посочена 
като фактор за разпространяване на знания, свързани с използване на 
издателската система LaTeX във всички области на знанието. Поставен е акцент 
върху ролята на групата за засилване и насърчаване на връзките и обмена на 
информация между потребителите на TeX-системите за компютърна 
текстообработка и за развитието на информационното общество. 

Key words: TeX, education, digital typography, computer typesetting 

ВЪВЕДЕНИЕ 

TeX е език за програмиране със специално предназначение – ядро на 
издателска система за компютърна текстообработка на документи, съдържащи 
фигури, таблици, формули и др. TeX [2] е създаден през 1977 г. от известния 
американски математик и програмист Доналд Кнут. През 1985 г. Лесли 
Лампорт изработва макропакета  LaTeX [1], през 1993 г. е  въведен LaTeX2e, а 
през 90-те години на XX век стартира проектът LaTeX3 и се въвежда 
концепцията за използване на разнообразни специализирани пакети.  

В наши дни съществуват множество системи на основата на програмата 
TeX за различни операционни системи и специфични видове компютри. 
Общото между всички тях е, че потребителят създава обикновен текстов файл, 
съдържащ както текста на документа, така и команди за форматирането му, 
след което този сорс-файл се обработва. При успешна компилация се 
получава файл, готов за отпечатване или за четене на компютърен монитор. 

За разлика от процесорите WYSIWYG (What you see is what you get), 
технологията за получаване на документ в TeX-системите позволява на автора 
да освободи мисълта си от това как точно да разположи материала на 
страницата и вместо това да се задълбочи в съдържанието и неговата 
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структура. Функциите на дизайнер и технически изпълнител се поемат изцяло 
от програмата TeX.  

Редица световноизвестни научни издателства и списания са създали  
собствени специфични TeX-стилове за форматиране и изискват от авторите да 
подготвят своите книги и статии с TeX. Общопризнато е мнението, че TeX 
определя стандарт, към който се опитват да се доближат останалите 
персонални издателски системи.    

Системите TeX са с отворен код. Свободно достъпни в световното 
информационно пространство са всички ресурси, придружени с подробна 
документация. Всеки може както да ги използва, така и да създава и публикува 
собствени стилове и пакети, спазвайки определени правила. Тази свобода 
осигурява благоприятни условия за бурно развитие на системата TeX в 
световен мащаб. Ежедневно се публикуват [6] нови пакети, разширяващи 
възможностите на системата, нови шрифтове и стилове. TeX-програмисти и 
потребители се обединяват в групи, провеждат се семинари и конференции. 

1. Използване на ТеХ-системите в България 

Системите TeX сe използват в научните среди в България от 80-те години 
на XX век – отначало под DOS, а в края на XX век и под OS Windows и Linux. 
Източници на информация за TeX в началото са [2] и издание на [1] от 1985 г, а 
по-късно – първите издания на [3], [4], [5] и техни преводи на руски език.  

С развитието на информационното общество и навлизането на Интернет- 
комуникациите в България се засилва и интересът на потребителите към TeX. 
Изучаването на TeX-системите в настоящия момент се инициира от  самите 
потребители, като информационно осигуряване са предимно ресурси и 
документация на английски, немски и френски език от архива [6] или от 
дистрибутива на използваната издателска система. Литературата на български 
език е недостатъчна [7].  

Системата TeX се изучава слабо в българските училища. В средното 
образование такова обучение няма, с две изключения: школа за извънкласна 
работа с ученици от град Русе, участвали с реферати в мероприятията на 
Ученическия институт по математика и информатика и курс за ученици в НПМГ 
„Акад. Л.Чакалов“. В Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ системата 
LaTeX се преподава като избираема дисциплина за студенти  по математика и 
информатика. В Русенски Университет „Ангел Кънчев“ има няколко учебни 
LaTeX-програми за студенти по информатика и ИТ, степен „бакалавър“ и 
„магистър“. Няма изисквания за компетенции по системата TeX за докторанти, 
доктори и за заемане на академични длъжности, но наличието на тези знания 
и опит са нужни при публикуване на статии в елитни научни списания.    

От друга страна, системата LaTeX отговаря в пълна степен на нуждите и 
естетическия вкус на българските ученици, студенти и научни работници и се 
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използва практически във всички области на знанието. Това налага 
създаването на информационно пространство за потребителите на TeX-
системите в България.    

2. Създаване на Българската група на потребителите на издателската 
система LaTeX 

Българската група на потребителите на издателската система LaTeX [8] е 
създадена на 11.02.2010 г. като Google-група по идея на Стефка Караколева и 
Мариана Велинова. Основна цел на тази инициатива е  популяризиране на 
компютърните издателски системи на основата на програмата TeX сред 
потребителите и създателите на цифрово съдържание, без оглед на пол, 
възраст, религиозна и етническа принадлежност. В електронната страница на 
групата се пише на български език с българската азбука.  

Предмет на дейност  

 Изучаване и прилагане на издателските системи на основата на 
програмата TeX;   

 Създаване, събиране, съхранение, обработване и разпространение на 
неформално познание в областта на програмата TeX  и свързаните с нея 
системи;    

 Повишаване квалификацията на потребителите на програмата TeX и 
свързаните с нея системи;   

 Прилагане и разпространяване на знания, свързани с използване на 
издателската система LaTeX, във всички области на знанието, за развитие 
на информационното общество;   

 Засилване и насърчаване на връзките и обмена на информация между 
потребителите на системите за текстообработка на основата на програмата 
TeX;  

 Развиване на научна, приложна и образователна дейност в областта на 
системите за текстообработка на основата на TeX;  

 Обмен на информация между членовете на групата у нас и по света;  

 Изработване на документация на български език за множество LaTeX-
пакети и публикуването и   за общо ползване от потребителите;  

 Привличане и информационно осигуряване с учебни материали на нови 
потребители на системата LaTeX.     

Членство  

 Членове на групата могат да бъдат всички български и чуждестранни 
физически лица, които споделят целите и са ангажирани с предмета на 
дейност на групата; 

 Член на групата може да стане физическо лице с електронен адрес, което  
от страницата на групата кандидатства за членство;   
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 Администраторите и членовете на групата могат да изпращат покани за 
членство на други физически лица на електронния им адрес;  

 Членството в групата е безплатно и доброволно;  

 Членовете трябва да участват активно в дейността на групата и да 
съдействат за постигане на целите и  ;  

 Членовете могат да участват в TeX-потребителски групи в други страни;  

 Членовете могат да предлагат нови дейности и методи за тяхното 
осъществяване;  

 Настоящ член може да напусне доброволно групата;  

 Ако настоящ член публикува нецензурни материали или ресурси, които не 
са свързани с предмета на дейност на групата, или ако с действията и 
поведението си уронва престижа на групата, се прекратява неговото 
членство. 

3. Българската група на потребителите на издателската система 
LaTeX –   част от световната мрежа на TeX User Groups  

В световен мащаб съществуват около тридесет локални  потребителски 
групи и една интернационална група – TeX Users Group www.tug.org.  

Членството  в интернационалната група и голяма част от локалните такива 
е обвързано с членски внос. Всяка нова потребителска група регистрира 
създаването си и получава уникален код за достъп в база данни, която се 
обновява системно на адрес http://www.ntg.nl/lug/index.html.   

Дейността на потребителските групи по света включва поддържане на 
специализирана електронна страница с актуална информация, провеждане на 
обучения и семинари, конференции, издаване на научни списания и книги, 
организиране на лекции по покана, доставка на книги, работа по проекти и др.  

Най-напредналите групи в това отношение в световен мащаб са:  

 www.tug.org – Световната група TUG (TeX Users Group); 

 http://www.ctex.org/HomePage – Китайската група; 

 http://www.cstug.cz/,http://www.cstug.cz/index.eng.html – групата на 
Чехия.  Работят активно и целенасочено с млади хора; 

 http://www.dante.de/ – Германската група. Лидерите в тази област! 
Поддържането на TeX-системите се ръководи в световен мащаб от 
Франк Миттелбах; Херберт Восс  развива фамилията PSTricks за 
изобразяване на PostScript графики http://tug.org/PSTricks/main.cgi; Тил 
Тантау е автор на модерните пакети за презентация (beamer) и графика 
(PGF TikZ). 

 http://www.tug.dk/ – група на Дания; 

http://www.tug.org/
http://www.ntg.nl/lug/index.html
http://www.tug.org/
http://www.ctex.org/HomePage
http://www.cstug.cz/
http://www.cstug.cz/index.eng.html
http://www.dante.de/
http://tug.org/PSTricks/main.cgi
http://www.tug.dk/
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 http://www.gutenberg.eu.org/texetlatex/ – Франция. Разработват много 
красиви  пакети за тримерна графика; 

 http://www.tug.org.in/  – група на Индия. Създатели на нови пакети и 
ръководства за потребителите; 

 http://www.guit.sssup.it/ –  Италия. Добре организиран и красив сайт; 

 http://www.ktug.or.kr/ – Корея. Подробна информация на страницата; 

 http://www.ntg.nl/index.html – Холандия. Организатори с много идеи;  

 http://www.gust.org.pl/ – Полша; 

 http://uk.tug.org/ – Великобритания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Създаването на Българската група на потребителите на програмната 
издателска система LaTeX [8] е само начало на дейността по обединяване, 
организиране и информационно осигуряване в областта на приложението на 
издателската система LaTeX във всички научни области – организиране на 
конференции, семинари, създаване на електронна страница с пълна и 
актуална информация.    

ЛИТЕРАТУРА 
[1] Lamport, L. LaTeX: A Document Preparation System, Addison-Wesley, 

Reading, Massachusetts,1994. 
[2] Knuth, D.E. The TeX book, Addison-Wesley, Reading, 1984. 
[3] Mittelbach, F., Goossens, M. The LaTeX Companion, Addison-Wesley, 

Reading, 2004. 
[4] Goossens, M., Rahtz, S., Mittelbach, F. The LaTeX Graphics Companion, 

Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2007. 
[5] Goossens M., Rahtz, S. The  LaTeX Web Companion: Integrating TeX, HTML 

and XML, Addison-Wesley, Reading, 1999. 
[6] The Comprehensive TeX Arhive Network: http://www.ctan.org 
[7] Караколева, Ст. Въведение в издателската система LaTeX2e, Русенски 

Университет „Ангел Кънчев“, 2005. 
[8] Българска група на потребителите на програмна издателска система 

LaTeX  http://groups.google.com/group/bulgarian-latex-users-group  
 

http://www.gutenberg.eu.org/texetlatex/
http://www.tug.org.in/
http://www.guit.sssup.it/
http://www.ktug.or.kr/
http://www.ntg.nl/index.html
http://www.gust.org.pl/
http://uk.tug.org/
http://www.ctan.org/
http://groups.google.com/group/bulgarian-latex-users-group


ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 266 

ПРЕПОДАВАНЕТО НА ИНФОРМАТИКА: СПЕЦИФИКА И АЛТЕРНАТИВИ 
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Институт по математика и информатика – БАН 
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Резюме. В този текст се обсъждат възможни варианти на това, което се 
преподава по информатика. Става дума главно за средното училище, но смятам, че 
изложените идеи са приложими за обучението и на по-млади ученици, и на 
студенти: обсъждането засяга самата същина на програмирането и донякъде на 
информатиката като фундаментална дисциплина. 

Ключови думи: информатика, езици за програмиране 

Информатиката като предмет на преподаване. Сравнение с 
математиката 

По метод, общност на подхода и степен на абстрактност информатиката се 
родее с математиката. Сходството между двете се проявява и в начина на 
преподаването им. Както математиката в училище се преподава чрез 
решаване на задачи, така информатиката се преподава най-вече чрез 
програмиране. Наред с това са налице и определени разлики, на които трябва 
да обърнем внимание: те са едно от средствата да получим по-ясна представа 
какво трябва да цели преподаването на информатика и какво да бъде 
съдържанието му. 

Училищната математика, оправдано или не, се придържа към две избрани 
области – геометрия (свойствата и отношенията на фигурите) и 
аритметикаалгебра (тези на числата и функциите). Информатиката не е така 
улегнала. Можем да приемем, че нейна сърцевина е алгоритмиката, но 
предметната област на алгоритмиката е неясна (алгоритми над какво?), а 
начините на изразяване на алгоритми – твърде разнообразни и не дотам 
опознати (не случайно алгоритмичните езици в активна употреба са стотици). 

Налице са и други разлики. В математиката доказването на съществуване 
на даден обект е смислена, ценна задача. Аналогът в информатиката е 
посочването на алгоритъм за построяване на обект, а алгоритъмът 
необходимо е конкретен, следователно и задачата – по-трудна. Освен това 
решаването на задачи в информатиката, за разлика от традиционната 
математика, винаги става в контекста на ресурсна обусловеност: алгоритмите 
и програмите работят с определени обеми от данни и се изпълняват в 
действително или условно време. Ако продължим аналогията с построяването, 
то трябва не просто да е налице, а да става в рамките на обозрими количества 
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от използвани данни и време. Нещо повече, често е нужно тези количества да 
бъдат конкретно посочени. 

Решението на математическа задача е строго и подробно само дотолкова, 
доколкото го изисква обстановката, в която то бива представено. Устно или 
писмено, почти винаги то нито е напълно строго, нито съдържа всички 
подробности. Езикът, на който изразяваме решението, е само отчасти 
формален. Слушащият или четящият допълва липсващата строгост чрез 
собственото си разбиране на засягания материал. 

Решението-програма на задача по информатика няма тази свобода. Езикът 
на изразяване е пределно формален и конкретен – неизбежно, тъй като 
именно тези му свойства правят възможно програмите да се тълкуват 
еднозначно, т.е. да се изпълняват. (Няма значение дали става дума за 
действително изпълняване на компютър или въображаемо: изпълнимостта е 
свойство, определено чрез езика, на който е записана програмата.) Колкото до 
степента на подробност на програмите като решения, очевидно тя също е 
максимална – недоопределените „програми“ не са изпълними и в този смисъл 
изобщо не са програми. 

Както става дума по-нататък, програмирането може да приема различни 
форми и следва да се разбира възможно най-общо. Независимо от фо  рмата, 
важна негова особеност е инструменталната му обусловеност, която в най-общ 
вид се състои в наличието на действителна или виртуална изпълнителна 
среда. Именно последната определя какво може да бъде изпълнявано и в 
какъв вид то се представя за целта. Понякога тя се свежда до даден 
универсален език за програмиране, друг път – до един или няколко 
специализирани езика или до интерфейса на някоя приложна система. Във 
всички случаи най-важната характеристика на изпълнителната среда е 
задаваният от нея език за взаимодействие. Когато говорим за действително 
изпълнение, разбира се трябва да са налице и съответните програми: 
компилатори, интерпретатори и пр. 

Що е програмиране? 

Понастоящем нямаме единна система от понятия, които да описват 
програмите или програмирането. Съществуващите стилове на изразяване – 
императивен, функционален, логически и др. – са толкова различни, че е 
трудно да се намери нещо общо между тях. При това всичките те все още се 
развиват, значи изменят, а е възможно да открием и други. 

Разнообразието от гледни точки за и стилове на програмирането е 
естествено отражение на многоликостта на явлението пресмятане. Под 
„пресмятане“ тук имам предвид всеки процес на преработване на информация: 
онова, което добре изразява по-абстрактната латино-английска дума 
computing. Осмислянето на пресмятането и програмирането в тази му общност 
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е според мен предметът на дисциплината информатика. Този общ поглед бе 
някога определен като „втора грамотност“ [1], а днес бива отново потърсен 
като „изчислително (алгоритмично) мислене“ [5]. 

Многообразието на програмирането се проявява и в чисто практически план 
– като множество общоцелеви и специализирани езици за програмиране, а и 
множество програмни системи, взаимодействието с които изисква или допуска 
една или друга форма на програмиране. 

Използва ли се това многообразие при преподаване на информатика в 
училище? Изобщо не. Преподаването се свежда до начално обучение по езици 
за програмиране, които при това са и еднообразни, и концептуално 
ограничени, а и почти без изключение неудобни за целта по самото си 
устройство. 

Всички използвани езици – Бейсик, Паскал, Си/Си++, Лого – са 
представители на императивния (команден) стил. Всички с изключение на Logo 
не допускат непосредствено пресмятане в интерактивна среда. У всички 
липсват удобни средства за изграждане и работа със съставни структури от 
данни. Като цяло равнището на изразяване у тези езици отговаря повече на 
представите за ефективна реализация на компилатор отпреди 40 години, 
отколкото на нуждите на самото програмиране, а още по-малко – на 
обучението по него. Казаното не подминава и „новите“ Джава, Си-шарп и пр., 
където изобщо се използват. 

Обучението по информатика и програмиране би трябвало да дава 
представа за алгоритмични и даннови структури и принципи и подходи при 
изграждането им, а вместо това колабира около синтактичните и други 
чудатости на незнайно защо избраните езици. Моделирането дори на прости 
понятия и структури се препъва в многобройните наложени от езика присъщи 
нему особености, нямащи нищо общо нито с решаваните задачи, нито изобщо 
със същността на програмирането. До обобщаване, абстрактност на модела и 
обмисляне на алтернативи е практически невъзможно да се стигне. 

Пример за това колко езиковоориентирано вместо насочено към същностни 
за програмирането понятия е обучението по информатика ни дава изтъкването 
в програмата по този предмет на конструкции като условни оператори, цикли и 
масиви. Срещаме ги и в нормативни документи, определящи съдържанието на 
преподаваното, като че става дума за непоклатими стълбове на 
информатичната наука. Наистина ли това са фундаментални понятия, без 
които никакво разбиране на програмирането не е възможно? Разбира се, че не 
– това са само термини от някои езици за програмиране. Има ред други езици, 
в които те отсъстват, и това отсъствие никак не пречи; начинът на изразяване 
в подобни езици е друг, често доста по-ефикасен. Такива езици са например 
функционалните и логическите, но не само те. 
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Дори понятието променлива като нещо, което приема различни стойности в 
хода на програмата, е присъщо само на императивния стил на програмиране. 
(То отсъства и в математиката, която под „променлива“ разбира именувана 
стойност, но не и нещо, свързано с присвояване.) 

Условните оператори и тези за цикли са само особени форми съответно на 
избиране между няколко възможности и на повтаряне. Изборът и повторността 
обаче имат и поне по няколко други проявления, а и са еднакво свойствени 
както на действията, така и на структурите от данни. Понятието масив пък е 
частен случай на редица, т.е. наредена съвкупност от елементи, която може да 
расте (без значение от кой край, а и не само от краищата), да се съкращава и 
преподрежда. В редиците може да се търсят стойности, да се извличат 
отделни елементи или подредици, от тях да се образуват други редици и т.н. 

Учебното съдържание по информатика следва да бъде ориентирано към 
усвояване на общи принципи и похвати, а не на знания за текущо 
преобладаващите в индустрията езици за програмиране и технологии. Общо и 
задълбочено разбиране на присъщите на програмирането структури бихме 
постигнали чрез по-разнообразен избор на езици за програмиране, 
представящи различни системи от понятия и стилове на изразяване. 

Още една възможност за това е разглеждане на програмирането в широк 
контекст от гледна точка на предметната му област и използваните средства. 
Не е нужно да се ограничаваме с използване само на универсални езици и 
традиционни светове като този на числовите алгоритми. Някои 
специализирани езици и засега пренебрегвани области – текст, геометрични 
фигури и композиции, дори структури от абстрактни символи, дават чудесни 
възможности за творческо и изследователско проникване в света на 
информатиката. 

Част от тези алтернативи се разглеждат в следващия раздел. 

Алтернативи 

Кои са пътищата за обогатяване и разнообразяване на преподаването по 
информатика? Аз виждам следните няколко възможности: 

 избор на подходящ общоцелеви език за програмиране; 

 избор на специализиран език или среда; 

 разнообразяване на видовете решавани задачи. 

Изборът на задачи е в една или друга степен свързан с този на език за 
програмиране, а последният може да бъде не само един и дори в някои случаи 
е уместно да са два или повече заедно. 

Сред общоцелевите езици особено подходящи за обучение са 
функционалните. Те съчетават висока изразителност със забележителна 
непосредственост и лаконичност. Функционалният стил се развива много 
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интензивно през последните години, което намира израз както във все по-
голямата употреба на езици от този вид, така и в навлизане на елементи на 
функционалност в широкоизползваните императивни езици. 

Привлекателни черти на съвременните функционални езици са 
декларативното описване на действия, разнообразните възможности за 
боравене с функции, възможността динамично да се образуват сложни 
структури от данни, включително такива с неопределено голям обем и 
рекурсивни, богатата типова система и диалоговите среди, позволяващи да се 
изпълняват програмни фрагменти непосредствено. 

У такива езици типовете на стойностите се откриват от транслатора 
самостоятелно, спестявайки на програмиращия необходимостта от 
изчерпателни описания. Наред с това подобни типови системи са по-
изразителни от тези на императивните езици, включително допускайки 
обобщени (родови) типове. Например функция, която преброява или 
пренарежда елементите на някоя структура от данни, да речем списък или 
дърво, има обобщен тип на аргумента си, тъй като в случая типът на частите 
на структурата е без значение. Така, ако структурата е примерно списък, 
функцията е приложима върху списъци с елементи числа, низове, списъци, 
функции или който и да е друг тип. 

Сред най-употребяваните днес функционални езици са Хаскел и МЛ. 
Следват примери с използване на първия. Най-напред няколко определения 
на функции от стандартната библиотека на езика: 

map f xs = [f x| x<-xs] 

filter p xs = [x| x<-xs, p x] 

signum t | t < 0  = -1 

         | t == 0 = 0 

         | t > 0  = 1 

(f . g) x = f (g x) 

Първата, map, е преобразовател на списъци. Нейни аргументи са 
функцията f и списъкът xs. map образува списък от стойности f x – прилаганията 
на f към x – за всеки елемент x на xs. filter също действа върху списък xs, като 
образува списък от само онези негови елементи x, за които p x е вярно (p е 
предикат, т.е. функция с булев резултат). За отбелязване е, че определенията 
и на map, и на filter са съвсем близки до обичайния за математиката начин на 
записване, което ги прави почти очевидни дори за незапознати с езика. 
Същото важи и за функцията signum, която намира „знака на число“: -1, 0 или 1 
според аритметичната стойност на числото. 

Последната определена функция е композиция на функции, f след g. 
Понеже е зададена като операция (.), и при прилагане композицията се 
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записва между двата си аргумента, а не, както за другите функции тук, пред 
тях. 

Голяма част от силата на функционалния език се дължи на разнообразните 
начини за образуване на функции и в частност на комбинирането им. 
Функциите са стойности, често безименни, които, участвайки в изрази, водят 
до получаване на нови функции. Например map има потенциално два 
аргумента, но като я приложим частично само към signum – map signum – 
получаваме в резултат нова функция. Приложена към числов списък, 
примерно [2,17,-3,8,0,-4], тази функция го преобразува така, както ако направо 
напишем map signum [2,17,-3,8,0,-4] (получаваме [1,1,-1,1,0,-1]), но „междинната“ 
функция е ценна сама по себе си: тя може да бъде композирана с друга, 
предадена като аргумент и пр. 

Аналогично (<) е операцията „по-малко“, тълкувана като функция, а (0<) и 
(<0) са нейни частични прилагания – функциите, проверяващи дали дадено 
число е положително и отрицателно. Тогава на свой ред filter (0<) е частично 
прилагане на filter, даващо функция, която от кой да е числов списък избира 
само положителните числа. Композицията length.filter(0<) пък е функция, 
намираща броя на положителните числа в даден списък (length дава 
дължината на списък). 

Можем да обобщим последния получен израз, като на мястото на (0<) 
поставим произволен предикат p: length . filter p е функция, отговаряща на 
въпроса „за колко от членовете на даден списък е вярно p?“. Да забележим, че 
тази функция вече е приложима и към списъци не само от числа; елементите 
им могат да са всякакви – низове, списъци, n-ки, функции …. На получената 
нова функция можем да дадем име, определяйки напр. numof p = length . filter p. 
Тогава numof (0<) дава каквото и length . filter (0<) от по-горе, но можем да 
направим и други полезни прилагания на numof: numof even е функция, 
преброяваща четните числа в списък, а numof (`elem` "xyz") намира колко пъти в 
даден низ се среща някоя от последните три букви от латиницата. 

Виждаме, че с частично прилагане, комбиниране и обобщаване само на 
няколко изходни функции, без нито буква в повече от необходимото, 
получаваме ред полезни функции, от които можем да стигнем и до още много 
други. 

Сравнете това с някой от обичайните за училищната информатика езици за 
програмиране. Подобни резултати изискват написването на многократно по-
голяма програма, повечето от текста в която няма пряка връзка с целта ни, но 
се изисква от „бюрокрацията“ на езика. Всъщност на Бейсик, Паскал, Си или 
Лого дори не можем да получим резултат толкова общ колкото показания, а на 
Си++ – почти да, но това изисква прилагане на много тежък езиков апарат и 
като запис се оказва толкова тромаво, че е практически негодно за четене. 
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Във всички тези езици няма и следа от показаната по-горе 
непосредственост и простота! Колко успешно тогава може да бъде 
преподаването на информатика чрез тях? Ако при образуването дори на 
прости абстракции се натъкваме на грамадни трудности, колко далеч можем 
да отидем в моделирането на частици от света чрез програмиране? 

Конструкцията „определител на списък“ ([…]), с помощта на която 
зададохме функциите map и filter, има много други приложения. С нейна помощ 
удобно се изразяват различни зависимости при образуване на списъци, което 
пък е ценен инструмент за моделиране при решаване на числови и 
комбинаторни задачи. Следната функция намира всички начини, по които 
аргументът и   n>0 се представя като сбор от три различни числа: 

sums3n = [(a,b,c) | a<-[1..n-2], b<-[a+1..n-1], 

                    c<-[b+1..n], a+b+c==n] 

Например sums3 12 дава [(1,2,9),(1,3,8),(1,4,7),(1,5,6),(2,3,7),(2,4,6),(3,4,5)], а 
length (sums3 100) – 784. 

Като използваме, че две или повече изброявания (<-) в определител на 
списък водят до образуване на декартово произведение, както при тройките в 
горния пример, можем да напишем рекурсивна функция за намиране на такова 
произведение от множество редици: 

cprod [] = [[]] 

cprod (xs:xss) = [x:ps | x<-xs, ps<-cprod xss] 

Да отбележим, че става дума за какъв да е брой редици, всяка с какъв да е 
брой членове. Например изразът cprod ["abc","d","ef"] е равен на 
["ade","adf","bde","bdf","cde","cdf"]. 

Последните две приведени определения дават толкова ясни и 
непосредствени решения на съответните задачи, че няма нужда да бъдат 
обяснявани. И в тези случаи обаче решенията на Си и пр. биха били дълги, 
тромави, а и недобре отговарящи на постановката на задачите. 

Специално за учебни цели са разработени диалектите на Хаскел Vital, 
Pivotal и Helium, които имат усилена интерактивност и дружелюбност, вкл. мо-
гат да показват графично съдържанието на структури от данни. 

Налице са и други привлекателни езикови алтернативи. Една от тях е 
системата ГеомЛаб [4], разработена именно за училищно обучение по 
информатика. ГеомЛаб е функционален език за работа с числа и равнинни 
фигури. Той има много малък брой вградени конструкции и почти тривиален 
синтаксис, но при все това дава възможност пълноценно, лаконично и с 
непосредствено онагледяване чрез фигурни композиции да се изразят редица 
важни за програмирането понятия. Диапазонът на сложност на решаваните 
чрез него задачи е много широк и в двете посоки, така че опитен преподавател 
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да може да подбере различни по характер и степен на трудност 
предизвикателства. Наред с другите, достойнство на тази система е това, че 
визуалното в нея заема точно подходящото място, без да отвлича вниманието 
от същественото чрез излишна ефектност и предразполагане към рисуване 
вместо програмиране. 

Често прилаган опростен, но все пак меродавен показател за 
изразителността на езиците за програмиране е размерът на програмата, която 
решава дадена задача. Като правило, по-кратка програма означава по-
адекватен език. На уебсайта [3], където представям информация за множество 
езици, дадена задача бива решена на по-голямата част от тях – понастоящем 
петдесет и четири. Може да се забележи, че т.нар. сценарни (scripting) езици 
(много от които впрочем също носят белези на функционалния стил) дават 
къси и ясни решения. Тези езици, особено напр. Руби и Пайтън, предлагат 
интерактивност, високо семантично равнище и разнообразни приложни 
библиотеки, поради което би могло с успех да бъдат използвани за обучение 
по информатика. 

Интересен и интензивно развиващ се клас програмни среди са тези за 
динамична геометрия [2]. Тези от тях, като ГеоГебра и П. и Л. (C.a.R.), които 
предлагат конструктивен език, дават и прекрасна възможност за обучение по 
програмиране чрез специализираната област на геометричните построения. 
Такива програми вече широко се използват в занятията по геометрия, но като 
среди за програмиране са недооценени. 

Редица от широкоизползваните програми, наричани обикновено „инстру-
ментални“ в операционните системи, като bc, dc, sed и awk са в една или друга 
степен интерпретатори на специализирани езици за програмиране и също 
успешно могат да се използват като такива в обучението по информатика. За 
много задачи те са доста по-подходящи от сега използваните езици. Дори 
добре развит текстов редактор може да предложи много съдържателни задачи 
за разпознаване и преобразуване на текст с използване на регулярни изрази. 

Въпреки че тук отделих внимание най-вече на инструментите – езици и 
среди – на програмирането, като ценен за обучението по информатика ресурс 
не бива да подминаваме разнообразието на задачите, които могат да се 
поставят и решават. Специализираните езици и среди подсказват специфични 
за всяка от тях задачи за построяване на разнообразни по вид обекти: 
числови множества, геометрични фигури, текстови и абстрактносимволни 
структури, шаблони за разпознаване. Намирането на оптимални обекти е 
важна разновидност на този тип задачи. Построяването на определен обект 
може да бъде чрез програма или не, а може да се състои и в построяване на 
програма или вход за програма чрез програма! По-сложен вариант на 
построителна задача – метапостроение – е разработването на „миниезик“ за 
описване или построяване на даден клас от обекти. 
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Друг тип задачи са тези за проверка или откриване на свойства. Те също 
могат да бъдат специфични за дадена предметна среда. Важна разновидност 
е изследването на свойствата на самите програми. 
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Резюме: Социалните медии се превърнаха в съвременно явление при 
комуникацията между учениците и студентите. Целта на настоящето изследване 
е да покаже новите възможностите на WEB 2.0 технологиите за 
усъвършенствуване на образователния процес. Разгледани са някои техни 
конкретни приложения. 

Ключови думи: социални медии, социални мрежи, WEB 2.0, образование 

I. Въведение 

Социалните медии обединяват технологии и методи, посредством които 
хората могат да споделят информация, да правят заключения и да генерират 
идеи. Съдържанието на  социалните web сайтове обхваща: 

Текст – използва се за изказване на мнения или писане на съобщения в 
блоговете. 

Изображения – картини и снимки, подготвени от любители до 
професионални фотографи. 

Звук – социалната медия предизвиква участниците да създават 
аудиофайлове (podcasts). Процесът на запис е елементарен, не изисква скъпо 
оборудване, форматът позволява удобен достъп от компютър или друг плеър.  
Файловете от серията се създават по конкретен повод и процесът на доставка 
на ново съдържание може да се автоматизира.  

Видео – сайтовете позволяват поместване на видеофайлове с популярни 
формати и обикновен достъп до тях. 

Някои от добре познатите приложения на Web 2.0 технологиите с 
перспективи за използване в образованието са:  

Социални мрежи – сайтове, които позволяват създаване на персонален 
профил, след което се осъществяват контакти, дискусии и споделяне на 
информация с приятели, семейство, колеги. Такива са известните социални 
мрежи Facebook, MySpace, Bebo и др.. 

Wikis - wikis са сайтове с  информация, създадена и редактирана от самите 
потребители за споделяне информация по даден предмет или тема. Познатата 
Wikipedia е техният прототип. 
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Video sharing – сайтове за споделяне на видео, които допускат 
споделянето в мрежата на лични видео материали с останалите потребители. 
И в тази област има доказан лидер - сайта YouTube. 

Photo sharing – сайтовете за работа с фотоизображения позволяват 
поставянето на картини и снимки в собствен профил, които в последствие 
могат да се видят от всеки в Интернет. Flickr е един от утвърдените сайтове за 
споделяне на фотоси. 

News aggregation – сайтове, които представят списък с последните новини, 
публикувани на различни места. Популярен агрегатор на новини с много 
активно виртуално общество е Digg. 

Social bookmarking – в тях регистрираните потребители публикуват 
хипервръзки към web страници, преценени като полезни и ги споделят с други. 

Presence apps – web сайтове, които позволяват да се декларира 
присъствие в мрежата чрез поставяне на микроблогове във вид на съобщения 
за споделяне с аудиторията. Twitter е добър пример за такова приложение. 

Понастоящем социалните медии се развиват много динамично, нараства 
популярността им, появяват се приложения в нови области, следователно 
представеният списък не претендира за изчерпателеност. 

II. Приложение на online социалните медии в образованието 

Няколко десетилетия компютърните технологии се използват в различна 
степен в образованието - резултатите от техния ефект не са предмет на това 
изследване. Има съществена промяна на учебния процес, но тя не е 
достатъчна за съвременните изисквания на обществото.  

За разлика от бизнеса, където компютрите станаха част от работното 
място и преобразиха ежедневните и деловите дейности, в образованието 
технологиите не са повлияли достатъчно образователния процес - от 
осъвременяване на целите му до подобряване на методите, използвани за 
постигането им.  

Промени има в присъствието на нови средства в процеса на онагледяване 
на учебния материал, но не толкова при организацията и подготовката му.  

Авторите предполагат, че една сериозна причина за недостатъчната 
ефективност на компютърните технологии в образованието е подходът към тях 
като техническа среда в учебните зали, използвана за конкретни задачи. Някои 
от използваните програмни средства в образователния процес не са адекватни 
на изискванията на информационното общество. 

Развитието на Интернет и в частност на най-съвременните Web технологии 
съществено променят връзката ни с информацията и възможностите за 
познание извън формалното обучение. Развиват се нови технически и 
програмни среди, които позволяват да се мисли за някои  еволюционни 
промени в образованието.  
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Удовлетворяването на човешката потребност за натрупване на знания в 
сегашните условия се допълва и от възможността младият човек да участва в 
създаването и споделяне на информация.  

В някои развити страни свързват реформата в образованието с изисквания 
към завършващите основната му степен да са запознати с приложенията на 
споменатите блогове, подкасти, Wikipedia и Twitter като източници на 
информация и форми на комуникация (The Guardian [1]). 

III. Социалните медии в България и отношението им към 
образованието 

Разпространението на социалните медии в България е трудно да се оцени, 
- все още не са добре развити изследователски и консултантски центрове, 
специализирани в тази насока. Някои косвени индикатори за влиянието на най-
популярните социални медии у нас ни представят все пак известна 
информация.  

DoubleClick Ad Planner на Google е едно средство за медийно планиране, 
което идентифицира посещенията на даден сайт. Запознаването с 
информация, получена чрез него ни показва, че от тези сайтове най-популярни 
в България са Facebook и Wikipedia. Голям е интересът и към блоговете 
WordPress. Постепенно се увеличава ползването и на социалната мрежа 
Twitter. По образователни теми българинът се обръща най-вече към Wikipedia 
и блоговете WordPress.  

Няма професионално изследване за конкретни приложения на социалните 
медии в образованието в България. Един възможен подход за такова 
проучване е активирането на Twitter клиент за приложение в образованието. 
Посредством TwitDir в началото на май 2010 се установяват 523 регистрирани 
българи в Twitter. Това не дава реална представа за българската общност в 
тази мрежа – известно е, че по-малко от половината посетители определят 
страната си. 

За и против социалните мрежи в образованието: 

Присъствието в социална мрежа на учащите се предизвиква тревоги сред 
родители и преподаватели. Опасенията са от пристрастяване към виртуално 
общуване, подмяна на личността, губене на време, нараняване на чувствата, 
подкопаване на репутацията, създаването на неприятности и дори опасности. 
На пръв поглед понятието социална мрежа носи отрицателен контекст, което 
спъва продуктивното му използване в областта на образованието. 

Ядрото на социалните мрежи е множество от Web 2.0 технологии, 
използвани за изграждане на блогове, форуми, директории, chat, wiki-та  и др.. 
Сериозен е въпросът дали тези градивни блокове, от които има толкова 
опасения, могат да се ползват за създаване на онлайн учебни среди, 
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библиотеки, зали за срещи и училищни клубове в помощ на учебно-
педагогически цели.  

В образователните практики на редица страни се натрупват резултати за 
ефективността на Web 2.0 технологии. Тяхното анализиране и осмислено 
ползване може да се окаже стъпка към усъвършенстване на учебния процес. 

IV. Примери на използване на Web 2.0 в образованието 

В САЩ и редица страни от ЕС се генерират разнообразни идеи, започнали 
са проекти за приложение на Web 2.0 в образованието. Този процес е 
динамичен и тепърва предстои да се направят изводи и посочат перспективи.  

А. Образователни блогове 

Блоговете усъвършенствуват способностите на учениците за писмено 
изразяване на мисли, идеи, помагат им да изкажат своето мнение „на глас” и  
пред широка аудитория, запознават ги с нови методи за комуникация. 
Преподавателите публикуват данни от учебни материали, информация за 
класни и извънкласни дейности. Учениците пишат за текущи събития, 
изразяват мнения и дискутират теми, свързани с тяхното образование, 
получават отзиви от съученици, преподаватели, родители. 

Едно указание [3] за блог, свързан с учебния процес включва: 

- Създайте отделен блог за конкретния проект.  

- Преди да публикувате, наберете предварително материалите.  

- Съхранете копие от тях.  

- Преценете внимателно преимуществата или недостатъците на явното 
или анонимно участие в блога. 

- Правете конструктивни коментари върху блоговете на вашите 
съученици.  

- Не очаквайте от блога повече от това, което влагате в него.  

Цитираният източник посочва конкретни наблюдения: 

- учениците публикуват в училищните блогове, даже и когато не са 
инструктирани за участие; 

- усещането, че мнението им ще бъде предоставено на голяма 
аудитория, ги мотивира за участие и в блоговете на други; 

- много ученици се привързват към блоговете си, като се считат 
отговорни за тяхната актуалност и добро поддържане; 

- други коректно се позовават на изразени вече мнения. 

В Интернет има полезни ресурси за ползването на блогове в 
образованието, свързаните с това правни и педагогически аспекти, платформи 
за създаване и писане, инструменнти за поддържане (SupportBlogging  -
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http://supportblogging.com, Blogs for Learning - http://blogsforlearning.msu.edu, 
Wordpress and Blogger, edublogs.org).  

Б. Публикуване на съдържание в свободните енциклопедии 

Публикуването и редактирането в Wikipedia е практика, която намира 
приложение при ползването на аналогични технологии в образователния 
процес. От една страна преподавателите дават достъп до избрано 
съдържание, а учениците и студентите участват в работата по създаване и 
подобряване на учебни материали. Развиват се умения за откриване и 
поправка на фактологични, граматически и други грешки в статиите. 
Превеждането на статии от друг език е важен елемент  в процеса на 
усвояването му. 

За приложението на т.н. wiki-та в образованието полезна информация се 
извлича от публикуваните в Wikipedia статии: Schools FAQ и School and 
University Projects и др. Направени са и изводи, че такива проекти са по-
успешни при работа със студенти и с по-изявени ученици. 

Подходящо приложение е посочено в споделения опит на 
преподавателката Вики Дейвис (http://westwood.wikispaces.com). След 
преподаване на даден урок, тя и учениците й прилагат тази технология за 
създаване на резюме, като се стремят да го направят по-достъпен и ясен като 
съдържание. 

В. Микроблогове.Twitter 

Twitter е най-популярният микроблог с над 5,3 млн. участници към началото 
на май 2010 г. Някои от потенциалните приложения на Twitter в образованието 
са: 

- поддържане на постоянна информация за училищни събития, 
организационен живот, програми, разписания; 

- поставяне на задачи на студенти/ученици – например да се запознаят с 
учебен материал и да изпратят кратко резюме, коментар или да маркират 
основните идеи - съкратеният формат на Twitter съобщенията изисква добра 
организация и формира умения за яснота и точност в изразяването; 

- споделяне на връзка към ресурс в Интернет по зададена тематика; 

- документиране на събитие или данни за личност и проследване на  
развитието; 

- провеждане на дискусии със студентите в микроблога; 

- координация на управлението при работа в група;  

- средство за споделяне на мнения, изучаване на консенсуса по дадени 
въпроси, търсене на идея за решаване на проблем; 

- помощ при търсене на информация по дадена тема; 

- библиотечна информация; 

http://supportblogging.com/
http://blogsforlearning.msu.edu/
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- Twitter предоставя удобен начин за обмен на информация относно 
доклади, сесии и дейности при провеждане на конференции и други делови 
форуми.  

Г. Публикуване на фотоси в Flickr 

Flickr е сайт за споделяне на фотографии и може да се използва от 
ученици, студенти и преподаватели: 

- преподавателите публикуват фотоси, свързани с учебния материал или 
по други теми с образователен характер; 

- учениците или студентите търсят снимки тематично, онагледяват 
своите проекти, презентации, писмени доклади, проучвания и др.  

- Flickr може да стимулира групи обучаеми да създават тематични 
поредици от фотографии, като елемент от увлекателна изследователска 
работа – извършване на наблюдения, регистриране на събития за училището, 
историята, екологията и др.  

Полезно свойство на Flickr, използвано с образователна цел, е 
възможността за поместване на бележки към отделни части на фотографията.  

Д. Образователни подкастинги 

Модерното явление Podcast, появило се с разпространението на 
преносимите плеъри е медия, която много добре се вписва в образователните 
технологии. Тези файлове могат да предоставят полезно учебно съдържание и 
едновременно да подобрят комуникацията на преподавателя със студента или 
ученика. Мобилността на съвременния човек засилва интерес към услугите на 
този вид мрежи. От всяко място може да се изтегли подготвеното от 
преподавателя съдържание или друга учебна информация. По същия начин 
ученикът или студентът подгготвя свой файл и го прави общодостъпен. 

В Стандфордския университет е създаден Stanford on iTunes U 
(http://itunes.stanford.edu/) за ползване от студентите. Те могат да се абонират 
за Stanford U podcast в iTunes и да получават лекциите на професорите си, 
интервюта, музикална и друга информация на своя компютър и iPod. Достъпът 
не е ограничен и за другите  потребители на сайта, които също могат да 
ползват лекциите и друго поместено съдържание. Университетът в Бъркли 
предлага Berkeley on iTunes U  (http://itunes.berkeley.edu). За средното училище 
е предназначен сайта Podcasting in the Classroom 
(http://userwww.sfsu.edu/~nshelley/). В него е представен и примерен урок за 
проектиране и разработване на подкаст на конкретна тема. 

Е. Споделяне на видеофайлове 

Една от добрите възможности в Интернет за споделяне на видео с учебно 
съдържание е Google Video. В категорията образование там са поместени 
файлове с материали за различни учебни дисциплини. В цифровото 
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хранилище може да се търси по тематика, например „MIT's Introduction to 
Algorithms”.  

Сайтът YouTube предлага нова услуга - YouTube College [4], където 
учениците могат да обменят видео само с ученици от тяхното училище, колеж, 
университет.  

VideoJug има категория за децата, съдържаща информация за забавни 
научни експерименти, произведения на изкуството и др.. 

Полезна е и разработката на видеоматериали с помощта на PowerPoint 
под формата на учебни проекти. Добри примери са поместени в много сайтове 
с образователен и научен характер 

Заключение 

Развитието на технологиите в началото на 21-ви век поставя нови 
предизвикателства пред структурата, методите и съдържанието на  
образователния процес. В последните 2-3 години развитите страни използват 
новите Web 2.0 технологии и в него. Опитът и на други страни (напр. Румъния 
[2]) показва подобен интерес - провеждат се изследвания, експерименти, 
разработва се софтуер.   

Нормално е и в България да се извършват изследвания и развиват 
подобни проекти. Целесъобразно е поддържането на подходящи блогове за 
обмяна на опит, подготовката на учебни курсове за изучаване на Web 2.0 
технологиите, създаването на софтуер, осмислянето на разнообразните 
приложения и перспективи.  

Авторите на този доклад създават Twitter профил за членовете на 
Асоциация „Развитие на информационното общество” за обмен на 
информация за различни прояви, публикации и др. инициативи с отношение 
към тематичната област на настоящата конференция.  

Изследването е проведено и финансирано в рамките на проект D002-308 
„Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти 
на е-документи”. 
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МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ 
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н. с. Йорданка Горчева 

Институт по математика и информатика при БАН  
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Резюме. Разглежда се проблемно-ориентиран подход за преподаване на 
класически методи за обработка на изборни резултати на студенти-бакалаври от 
широк кръг специалности. Математическото моделиране на разнообразни изборни 
ситуации от студентите и опитите им за собствена интерпретация на 
резултатите подобрява тяхната математическа и специална подготовка и 
развива креативността им. 

Kлючови думи: Математическо образование в бакалавърска степен, 
Математическо моделиране, Обработка на изборни резултати, Метод на Д’Ондт, 
Метод на Хеър-Ниймайер, Информационно общество 

1. Увод  

Сред характерните черти на съвременното информационно общество на 
преден план изпъква натрупването на огромен обем от информация и знания 
([1], с. 20). Мащабът и интензивността на техния обмен са от безспорно 
значение за прогреса на човечеството. Наблюдават се обаче и случаи, в които 
за потенциалния потребител изобилието от информация се оказва равносилно 
на нейната липса. С такъв пример се сблъсках през 2009 г., две седмици след 
изборите за Европарламент. В желанието си да проверят разпределението на 
мандатите, група студенти-бакалаври поместиха на сайта на своя университет 
въпрос как от броя на подадените гласове за отделните партии да изчислят 
броя на полагащите им се места в Европарламента. 

Публичността на значимата за обществото информация е важен критерий 
за неговата демократичност. В приведения пример законовата информация 
относно изборите за Европарламент бе изцяло достъпна за заинтересованите. 
Методът на Хеър–Ниймайер, официално утвърден за разпределението на 
мандатите, бе публикуван на страниците на Държавен вестник [2], на 
уебстраницата на Централната избирателна комисия за Европарламент*, а 
също и на някои специализирани юридически сайтове. Подобни примери 
показват, че празнини между налична информация и нуждаещи се от нея 
потребители все пак съществуват. Това са парадокси на информационното 
общество, чийто анализ може да разкрие добри практики за преодоляването 
им. 
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2. Математически аспекти на изборите и студентите-бакалаври  

Въпросите, свързани с избори и резултатите от тях, привличат отдавна 
вниманието на българските математици. Безпрецедентен в историята на нова 
България е приносът на Иван Салабашев. На проведените през октомври 1879 
избори за 10-членен Постоянен комитет при Областното събрание на Източна 
Румелия, с комбинаторни разсъждения Салабашев осъществява абсолютното 
мнозинство от 10 български депутати в комитета.  

Математическите аспекти на изборите са обект на постоянен научен 
интерес у нас [3], [4]. Общественият им отзвук е причина световноизвестни 
учени да ги свързват тясно с демокрацията [5], [6]. Следователно може да се 
заключи, че разглеждането на основни положения от теория на игрите, теория 
на ранжировките, динамичното оптимиране, методите за обработка на изборни 
резултати и пр. в бакалавърската степен на обучение осъвременява учебното 
съдържание и е адекватен отговор на нуждите на обществото.  

3. Основни методи за разпределяне на парламентарни мандати у нас 

През периода 1991–2005 г. обработката на резултатите от изборите за 
народни представители, кметове и общински съветници у нас се извършва с 
метода на Д’Ондт (метод на най-големите средни). След 5 последователни 
изборни кампании той е заменен с метода на Хеър–Ниймайер (метод на най-
големия остатък). Тези два метода се използват широко в световната 
практика, поради което намират място и в курса Класически и съвременни 
идеи в математиката**. 

     3.1. Методът на Д’Ондт изисква броя на гласовете, получени от всяка 
политическа партия или коалиция, да се дели последователно на 1, 2, 3 и т.н. 
След всяко деление получените частни се сравняват и партията с най-голямо 
частно получава мандат. Процесът продължава, докато се разпределят всички 
мандати. Ако на последния етап няколко партии се окажат с равни частни, 
между тях се тегли жребий. 

     3.2. Методът на Хеър–Ниймайер работи с т.нар. квота на Хеър, равна 
на броя на гласовете, необходими за получаването на един мандат. Тя се 
пресмята чрез разделяне на общия брой гласове, подадени за политическите 
партии, на общия брой места в избирания орган. В случай, че не е цяло число, 
квотата на Хеър според закона у нас се закръгля нагоре, до най-близкото цяло 
число ([2], чл. 5, ал. 2). След това подадените за всяка партия гласове се 
разделят на квотата на Хеър. Получените частни са рационални числа, 
записани в десетичен вид. Цялата им част показва гарантирания брой мандати 
за съответните партии. Тяхната сума не надминава броя на местата в 
избирания орган. Разпределянето на местата, останали незаети, се извършва 
чрез сравняване на десетичните части на частните (т. нар. остатъци). 
Партията с най-голям остатък получава първото незаето място, партията със 
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следващия по големина остатък – следващото място и т. н., до изчерпване на 
местата. На последния етап от разпределението може да се окаже, че 
оставащите мандати трябва се разпределят между няколко партии с равни 
остатъци. Ако броят на мандатите е по-малък от броя на партиите, се тегли 
жребий, за да се определи коя от тези партии ще получи мандат. 

4. Математическо моделиране на избори 

Математическото моделиране на избори е сред най-предпочитаните теми 
от студентите в курса Класически и съвременни идеи в математиката. 
Проблемно-ориентираният подход, дискусиите и тълкуването на резултатите 
неотменно присъстват в поднасянето на материала. Досадната за студентите 
изчислителна страна на методите на Д’Ондт и на Хеър-Ниймайер разяснявам 
с примери, в чиято формулировка има и лек хумор. Това интригува студентите 
и заостря вниманието им към съдържателната страна на методите: 

Пример 1. В щата Биг Мама се провеждат избори за Доларпарламент. 
На щата се полагат 10 места. Изборните резултати се обработват по 
метода на Хеър-Ниймайер. За четирите политически партии в щата са 
подадени общо 1 000 000 гласа, чието разпределение е показано в Табл. 1: 

 

 
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Брой подадени гласове 
 

420 000 
 

400 000 
 

130 000 
 

50 000 
 

 

Табл. 1. Данни за разпределение на подадените гласове в Пример 1 
 

     A. Разпределете мандатите между партиите K, L, M и N по метода 
на Хеър-Ниймайер; 

     Б. Привърженици на метода на Д’Ондт в щата изразили становище, 
че разпределянето на мандатите по метода на Хеър-Ниймайер е изкривило 
вота на част от гласоподавателите. На основа на данните от Табл. 1 
изчислете разпределението на мандатите по метода на Д’Ондт, сравнете 
го с това по метода на Хеър-Ниймайер и направете коментар.  

Изчисленията по метода на Хеър-Ниймайер се оказаха лесни и дори 
приятни за аудиторията, но резултатите от тях (Табл. 2) предизвикаха оживени 
коментари: „Щом Партия N има 8 пъти по-малко гласове от Партия L, е 
честно тя да получи 8 пъти по-малко мандати от нея. С половин мандат не 
би трябвало да се влиза в Доларпарламента.” В такъв смисъл, още преди да 
започнат изчисленията си по метода на Д’Ондт, студентите очакваха чрез него 
да получат „по-честно разпределение на мандатите”.  
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Квота на Хеър 100 000 гласа  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Частно 
 

4.2 
 

4.0 
 

1.3 
 

0.5 
 

 

Брой места по целите части 
 

4 
 

4 
 

1 
 

0 
 

 

Остатъци 
 

0.2 
 

0.0 
 

0.3 
 

0.5 
 

 

Допълнит. места според остат. 
 

0 
 

0 
 

0 
 

1 
 

 

Окончателен брой места 
 

4 
 

4 
 

1 
 

1 
 

 

Табл. 2. Разпределение на 10-те мандата в Пример 1 по Хеър-Ниймайер 

Целта на т. Б от Пример 1 бе да покаже, от една страна, особеността на 
метода на Д’Ондт леко да толерира големите партии (Табл. 3), а от друга – да 
направи изчисленията по-привлекателни. В практиката ми на преподаване на 
метода на Д’Ондт студентите винаги са ме питали: „Защо делим началния брой 
гласове последователно на 2, 3, 4 и т.н., а не резултата от предходното 
деление?”. Сполучлива аналогия за разбиране на същността на този 
алгоритъм е на гласовете за съответната партия да се гледа като на неин 
паричен капитал, с който тя, в конкуренция с останалите партии, наддава за 
мандати ([7], с. 79). Последното частно, с което партията е взела мандат, е 
цената, която тя е „платила” за всяко от своите места в парламента. Този 
икономически подход към разпределянето на местата допадна на студентите и 
те спряха да „забравят” кой ред от таблицата трябва да делят на 3, 4 и т. н.  

 

Последоват. делител. 
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

1 
 

420 000  (1) 
 

400 000  (2) 
 

130 000  (7) 
 

50 000 
 

 

2 
 

210 000  (3) 
 

200 000  (4) 
 

 65 000 
 

 

3 
 

140 000  (5) 
 

133 334  (6) 
 

 
 

 

4 
 

105 000  (8) 
 

100 000  (9) 
 

 
 

 

5 
 

 84 000  (10) 
 

 80 000  
 

 

Брой места по Д’Ондт 
 

 

5 
 

4 
 

1 
 

0 
 

 

Бр. места по Х.-Н. 
 

 

4 
 

4 
 

1 
 

1 
 

 

Табл. 3. Разпределение на 10-те мандата в Пример 1 по Д’Ондт  
 

Сравнението на резултатите от двата метода показа на студентите, че 
методът на Хеър-Ниймайер е толерирал партията с най-малко подадени 
гласове. Това се обяснява с най-големия остатък, който тя има сред четирите 

партии. На практика се оказва, че 5% от гласоподавателите са „усвоили” 10% 
от местата в Доларпарламента. Коментарът на студентите по случая бе: „Не 
може да се отнеме мандат от Партия N, ако е нямало нарушения. При това 
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положение, за да бъдат мандатите пропорционални на вота, Партия L 
трябва да получи 8 места, поне толкова и Партия К и пр. Толкова мандати 
няма. А д’онтистите да не възразяват, резултатите са доста близки.” 

Чрез следващия пример илюстрирах на студентите ситуация, при която за 
разпределянето на мандатите се налага теглене на жребий:  

Пример 2. В щата Биг Мама се провеждат избори за 10-местен Щатски 
съвет. Обработката на резултатите се извършва по метода на Хеър-
Ниймайер. Подадени са общо 1 000 000 гласа, разпределени между четири 
политически партии, както е показано в Табл. 4: 

  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Брой подадени гласове 
 

430 000 
 

410 000 
 

130 000 
 

30 000 
 

 

Табл. 4. Данни за разпределение на подадените гласове в Пример 2 

     A. Разпределете мандатите между партиите K, L, M и N; 

     Б. Предложете начин Партия N да увеличи представителството си в 
съвета. 

Пресмятането на мандатите по метода на Хеър-Ниймайер доведе до 
резултата, показан в Табл. 5: на Партия K се гарантират 4 мандата, на Партия 
L – 4 мандата и на Партия M – 1 мандат. Остава 1 мандат за разпределяне 
между три партии с равни остатъци – K, M и N. Коя от тях ще го получи, се 
определя чрез теглене на жребий. 

 
 

Квота на Хеър 100 000 гласа  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Частно 
 

4.3 
 

4.1 
 

1.3 
 

0.3 
 

 

Брой места по целите части 
 

4 
 

4 
 

1 
 

0 
 

 

Остатъци 
 

0.3 
 

0.1 
 

0.3 
 

0.3 
 

 

Допълнит. места според остат. 
 

жребий 
 

0 
 

жребий 
 

жребий 
 

 

Табл. 5. Разпределение на 10-те мандата в Пример 2 по Хеър-Ниймайер 

Педагогическата цел на т. Б от Пример 2 бе да накара студентите да се 
абстрахират от възможността Партия N да спечели жребия и проявявайки 
креативност и политическо мислене, да предложат решение в нейна полза. 
Никой от присъстващите обаче не съобрази, че един начин интересите на 
Партия N да бъдат непосредствено представени в Щатския съвет е участието 
й в коалиция с други партии. И въпреки че политически коалиции между партии 
се създават на базата на внимателни социологически проучвания, политически  
консултации  и  компромиси,  една  хипотетична  коалиция  между партиите M 
и N би довела до следното разпределение на мандатите (Табл. 6):  
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Квота на Хеър 100 000 гласа  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Коалиция M U N  
 

 

Частно 
 

4.3 
 

4.1 
 

1.6 
 

 

Брой места по целите части 
 

4 
 

4 
 

1 
 

 

Остатъци 
 

0.3 
 

0.1 
 

0.6 
 

 

Допълнит. места според остат. 
 

0 
 

0 
 

1 
 

 

Окончателен брой места 
 

4 
 

4 
 

2 
 

 

Табл. 6. Разпределение на 10-те мандата в Пример 2 при коалиране на M и N  

Идеята за коалиции между партиите вдъхнови студентите да разгледат и 
други възможни комбинации, моделирайки по този начин ролята на малките 
партии в политическото пространство и интереса на по-големите партии към 
партньорство с тях.  

Анализът на показания в Табл. 5 математически модел поведе мислите на 
студентите и в друга посока. Те разсъждаваха, че „вероятността Партия N 
да спечели жребия е 1/3, но не бива да се игнорира и възможността да бъде 
отпуснат един допълнителен мандат. С това вероятността Партия N да 
получи мандат скача двойно: от 1/3 на 2/3. А ако бъдат отпуснати два нови 
мандата, всяка партия, участваща в жребия, ще получи по един мандат.” 

Такъв подход обаче бе в разрез с идеята за пропорционалното 
разпределяне на гласовете. Студентите бяха пропуснали да съобразят, че 
увеличаването на броя на мандатите изисква преизчисляване на 
избирателната квота. За 11 на брой мандати тя е 90 910 гласа, а не 100 000. 

Разпределението на 11-те мандата по метода на Хеър-Ниймайер е 
показано в Табл. 7. То убеди студентите, че ситуация за жребий вече няма. Те 
със съжаление отбелязаха, че няма и пропорционалност между подадените 
гласове за партиите L и M и броя на получените от тях мандати. 

 

Квота на Хеър 90 910 гласа  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Частно 
 

4.73 
 

4.51 
 

1.43 
 

0.33 
 

 

Брой места по целите части 
 

4 
 

4 
 

1 
 

0 
 

 

Остатъци 
 

0.73 
 

0.51 
 

0.43 
 

0.33 
 

 

Допълнит. места според остат. 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

 

Окончателен брой места 
 

5 
 

5 
 

1 
 

 

0 
 

 

Табл. 7. Разпределение на 11-те мандата в Пример 2 по Хеър-Ниймайер 
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5. Изборни парадокси  

В изборната практика са регистрирани случаи, когато увеличаването на 
общия брой мандати води до намаляване на броя на мандатите, получени от 
някоя от партиите-участнички. Сред тях известен е т. нар. Alabama paradox***. 
Този факт се стори толкова нелогичен на студентите, че те упорито отказваха 
да приемат истинността му. За да им дам възможност да се убедят сами в 
„лошите шеги” на метода на Хеър-Ниймайер, за вече познатите им партии K, L, 
M и N конструирах следното разпределение на гласовете: 

Пример 3. При предишните избори за 10-членния Съвет на щата Биг 
Мама също били подадени 1 000 000 гласа. Те били разпределени между 
четирите партии K, L, M и N, както е показано в Табл. 8: 

 
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Брой подадени гласове 
 

420 000 
 

340 000 
 

145 000 
 

95 000 
 

 

Табл. 8. Данни за разпределение на подадените гласове в Пример 3 

За пресмятане на мандатите се използвал методът на Хеър-Ниймайер. 
След като 10-те мандата били разпределени, политиците от Партия L 
подали възражение. Те считали, че тъй като Партия L имала около 2 пъти 
повече гласове от Партия M, толкова пъти повече трябвало да бъдат и 
мандатите й. В отговор, Конституционният съд на щата отпуснал един 
допълнителен мандат и наредил преразпределяне на подадените гласове.  

     A. Разпределете 10-те мандата за Щатския съвет и преценете 
основателно ли е било възражението на Партия L; 

     Б. Разпределете 11-те мандата за Щатския съвет и преценете 
удовлетворени ли са исканията на Партия L.  

Обработката на данните доведе до резултатите, показани в Табл. 9 и 10. 
Сравнявайки ги, студентите забелязаха, че в 11-членния съвет партиите M и N 
са ощетени. В него те имат с по 1 мандат по-малко, отколкото в 10-членния. 

 

Квота на Хеър 100 000 гласа  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Частно 
 

4.2 
 

3.4 
 

1.45 
 

0.95 
 

 

Брой места по целите части 
 

4 
 

3 
 

1 
 

0 
 

 

Остатъци 
 

0.2 
 

0.4 
 

0.45 
 

0.95 
 

 

Допълнит. места според остат. 
 

0 
 

0 
 

1 
 

1 
 

 

Окончателен брой места 
 

4 
 

3 
 

2 
 

 

1 
 

 

Табл. 9. Разпределение на 10-те мандата в Пример 3 по Хеър-Ниймайер 
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Пропорционалността в представянето на партиите L и M в 11-мандатния 
съвет се оказва още по-силно изкривена, отколкото в 10-мандатния му 
вариант. Облагодетелствана е Партия L. Тя вече има 4 пъти повече мандати 
от Партия M при съотношение на гласовете им 2:1.  

 

Квота на Хеър 90 910 гласа  
 

Партия K 
 

Партия L 
 

Партия M 
 

Партия N 
 

 

Частно 
 

4.62 
 

3.74 
 

1.59 
 

1.04 
 

 

Брой места по целите части 
 

4 
 

3 
 

1 
 

1 
 

 

Остатъци 
 

0.62 
 

0.74 
 

0.59 
 

0.04 
 

 

Допълнит. места според остат. 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

 

Окончателен брой места 
 

5 
 

4 
 

1 
 

 

1 
 

 

Табл. 10. Разпределение на 11-те мандата в Пример 3 по Хеър-Ниймайер 

Изтъкнатите недостатъци на метода на Хеър-Ниймайер се проявяват, 
макар и рядко, и в реалната изборна практика. Обстойното им дискутиране в 
клас цели не да омаловажи достойнствата му, а да развие математическото 
мислене на студентите. Така те сами ще могат да преценят, че от методите за 
обработка на изборни резултати не бива да се очаква да бъдат идеални. 

6. Заключителни бележки 

Изборите в съвременното общество са тест за неговата демократичност. 
Същевременно, те са тест и за математическата грамотност на членовете му. 
Разкриването на логически връзки в поднасяната информация, критичното 
възприемане на числовите данни, умението за съставяне на елементарни 
математически модели, наред с основните математически знания, са част от 
математическата култура на обществото. Стъпка напред за нейното развитие е 
изложеният тук подход към преподаването на математически идеи в 
бакалавърската степен на обучение. Той спомага за изграждането на 
математическо мислене, знания и умения у бъдещите специалисти, с чиято 
помощ те успешно да се справят с огромния обем информация или 
компенсирането на празнините в нея. 
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Дидактическият тест е измерителен инструмент за проверка на 
степента на усвоеност на знанията и уменията на обучаемите. 
Включените в теста задачи и тестът като цяло трябва да отговарят на 
определени критерии. Предлаганият програмен продукт улеснява 
апостериорния анализ на дидактическия тест, като на базата на въведени 
отговори се изследват различни характеристики както на отделните 
тестови задачи (анализ на: трудност, дискриминативна сила, 
дистрактори), така и на теста като цяло (надеждност, валидност). 
Наличие на неприемливи стойности на показателите предполага промяна 
на съответните въпроси. 

Ключови думи: анализ на дидактически тест, индекс на трудност, 
дискриминативна сила, анализ на дистрактори. 

1. Въведение. Една от задачите на обучението е проверка и оценка на 
знанията, уменията и навиците, придобити от учещите се в двустранния 
процес на взаимодействие между преподавателя и обучаемите. Много често 
като средство за измерване на постиженията на обучаемите при усвояване на 
определено учебно съдържание се използват дидактически тестове. Чрез 
тестовете се установява: индивидуалният статус на тестирания индивид или 
група в сравнение с постиженията на други учещи се (нормативни тестове [1, с. 
295]); нивото на постигане на целите и задачите на методическата система по 
отношение на съответния етап на усвоеност на знанията и уменията 
(критериални тестове). Тестът е последователност от въпроси в определена 

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проект ИС–М–4 на поделение „Научна и 

приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
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област. Класическата класифицикация на тестовите въпроси, към която се 
придържат Торндайк, Рютер и Хербиг, е според очаквания отговор: задачи със 
структуриран отговор (закрит тип) – избира се верен отговор от ограничено 
множество алтернативи;  задачи със свободен отговор (отворен тип) – 
обучаемите сами изграждат своя отговор [2, с. 310]. Чрез задачите от закрит 
тип обучаемият оперира с една напълно определена структурирана ситуация; 
оценката е максимално обективизирана; може да се покрие напълно учебното 
съдържание и да се постигне съответствие с целите на измерването. 
Проверката е сравнително бърза, поради което се предпочита от 
преподавателите и най-често те сами разработват такива тестове. Тестовете, 
за да бъдат ефективна форма за оценяване, трябва да са стандартизирани, 
съпроводени с доказателство, че действително мерят постиженията, за които 
са предвидени. Това предполага те да притежават определени качества: 
обективност относно подготовката, провеждането на теста и анализ на 
резултатите; надеждност; валидност и др. [2, с. 285-290].  

2. Апостериорен анализ на тест. Разработените тестови задачи се 
апробират, за да се получат данни и да се изследват качествата на теста след 
неговото изпробване, преди да се подготви за измерване на постиженията на 
обучаемите. Анализът се извършва по отношение на характеристиките на 
тестовите задачи: трудност, дискриминативна сила, анализ на дистракторите.  

Анализ на трудността. Трудността на тестовата задача се определя чрез 
т. нар. индекс на трудност Р: процентът на решилите правилно задачата 
спрямо общия брой тестирани лица [2, с. 342-343]. 

 

P = 
N

NR100 ; където 

NR е броят на тестираните лица, решили вярно задачата; 

N е общият брой на всички тестирани, решавали задачата.  

Трудността се тълкува в зависимост от броя на алтернативите за избор [5, 
с. 66]. При индекс на трудност не повече от 25% на една задача с четири 
алтернативи тя се счита за много трудна, а ако не е по-малък от 85% – за 
много лесна, т. е. оптимална задача е с индекс на трудност в граници от 40% 
до 70%. Това са стойности, които в разработения програмен продукт са 
параметризирани за ползването му при тестови задачи с различен брой 
алтернативи. 

Анализ на дискриминативната сила. Тази стойност показва 
възможностите на дадена задача да разграничи силните от слабите по 
постижения лица [2, с. 339]. За целта се определят две групи – „силна” и 
„слаба”, като тестираните лица се подредят по общия бал от теста. Според 
някои автори се вземат първите 27%, получили най-висок резултат, и 
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последните 27% с най-нисък резултат, докато други автори препоръчват в 
екстремалните групи да се включат първите и последните 33% от работилите 
теста. Броят на тестираните лица, определящ двете екстремални групи, се 
пресмята на базата на параметър Xt в програмния продукт. Висока стойност на 
характеристиката показва добро разграничаване на „силните” от „слабите” 
тестирани обучаеми. Измерва се чрез т. нар. индекс на дискриминативната 
сила, който по същество представлява коефициента на корелация между 
групата на силните и групата на слабите тестирани лица и се пресмята по 
формулата [2, с. 339]: 

 

DP = 
2/T

RR LU  ; където 

RU е броят на тестираните лица от „силната” група, които са решили вярно 
задачата; 

RL е броят на тестираните лица от „слабата” група, които са решили вярно 
задачата; 

T е общият брой на тестираните лица от двете екстремални групи. 

Както е отбелязано в [3, с. 343], една стойност на индекса на 
дискриминативна сила е приемлива, ако тя е в интервала [+40; +60], а според 
Р. Ебел и др. една задача следва да се остави без внимание, ако съответният 
й индекс не е в интервала [+20;  +80]. 

Анализ на дистракторите. Терминът дистрактор се използва за 
назоваване на неправилните алтернативи [5, с. 71]. Анализът на дистракторите 
на определен въпрос или задача се извършва на базата на три критерия, 
посочени в [3, с. 344-345]: 

а) за повечето задачи посочилите даден дистрактор от слабата група са 
повече от посочилите го от силната група; 

б) всеки дистрактор е посочен и от тестиран от силната група; 

в) посочилите дистрактор от силната група не са повече от тези, посочили 
верен отговор, от същата група. 

Наличие на дистрактор, който не е посочен от тестиран както от слабата, 
така и от силната група, показва, че не е привлякъл вниманието поради 
няколко причини: почти всички учещи владеят добре материала, тъй като за 
него е отделено повече време; съществуват двойки алтернативи, за които се 
знае, че едната е вярна; използвани са невъзможни алтернативи [5, с. 72]. 
След този анализ е необходимо редактиране на алтернативите на съответните 
задачи (в примера – Табл. 1, задача 5-г). 
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Група В 1 В 2 В 3 В 4 В 5 

а б в г а б в г а б в г а б в г а б в г 

силна 2 13 1 2 0 2 16 0 1 15 2 0 5 2 3 8 14 3 1 0 

слаба 12 1 3 2 5 4 8 1 3 2 9 4 2 6 7 3 6 4 8 0 

Табл. 1 

Валидност на теста. В методиката за конструиране на дидактически 
тестове се изисква изследване на качествата надеждност и валидност. 
Надеждността на един тест показва неговата точност на измерване [2, с. 342]. 
Валидността показва степента на точност, с която измерва това, което трябва 
да измерва. Според [8, с. 98] валидността на един тест е: критериална, 
съдържателна, конструктивна. Критериалната валидност показва степента на 
съответствие на дидактическия тест с външен, предварително определен 
критерий, като в [2, с. 351] са дадени статистически методи за анализ и 
изследване на тази валидност. При метода на контрастните групи се 
обособяват: „силна” група (обучаемите, резултатите на които показват, че са 
постигнали в известна степен целта на обучението) и „слаба” група (обучаеми, 
които не са постигнали тази цел). Въз основа на тези данни се попълва 
таблицата с честотното разпределение на баловете на тестираните лица от 
двете групи (Табл. 2) (в примера обучаемите решават 18 тестови задачи, като 
всяка вярно решена задача се оценява с 1 точка): 

Балове 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Слаба група 0 1 2 2 3 4 5 6 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Силна група 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 2 1 1 0 

Табл. 2 

На Фиг. 1 са построени полигоните на разпределението за всяка от двете 
групи при една и съща координатна система. 
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Абсцисата на пресечната точка на двете графики се приема за стандарт 
на успешност. Както се вижда, това е число от интервала (8; 9). При стандарт 
за успешност осем верни задачи, тестираните от „силната” група, получили под 
8 точки, са общо 3, и ще бъдат категоризирани като „непостигнали целите”. 
Тестираните от „слабата” група, получили поне 8 точки (общо 7), се оценяват 
като „постигнали целта”. При така определеният стандарт общо 10 (3 и 7) 
тестирани няма да бъдат оценени правилно (16,67%). За приемлива стойност 
на критериалната валидност се приема резултат, по-голям от 60%.  

3. Възможности на програмния продукт. Програмният продукт 
подпомага разработчика на тестови задачи в извършването на апостериорния 
анализ, за да може тестът да се прилага за измерване на постиженията на 
обучаеми. На базата на въведените отговори от тестовите задачи се 
изследват измерителните качества на теста.  

Необходимо е въвеждане на изработени тестове, като за всеки тест се 
въвеждат: брой задачи в теста; брой алтернативи (възможни отговори) на 
задачите; верните отговори на задачите; отговорите, дадени от тестираните 
лица. 

Програмният продукт позволява изработване на различни справки, като: 

 Пресмятане на броя на верните отговори на всеки тестиран и 
подреждане на резултатите по общ бал; 

 Селектиране на първите (с най-висок бал) Xt и последните (с най-нисък 
бал) Xt тестирани лица за определяне на двете екстремални групи 
(”силна” и ”слаба”); 

 Пресмятане ”индекс на трудност” – броят на решилите вярно 
задачата, разделен на общия брой тестирани лица; по-висок процент 
означава по-лесна задача; 

 Пресмятане на ”дискриминативна сила” – разликата от процента на 
броят на тестираните лица от „силната” група, които са решили вярно 
задачата и процента на вярно решилите теста от слабата група; 

 Оценка на дистрактори – програмният продукт предоставя 
информация за тестовите задачи с неприемливи дистрактори и 
съставителят на теста да коригира съответните алтернативи. 

 Валидност на теста – специализираният софтуер визуализира 
таблицата за честотното разпределение на баловете на тестираните 
лица от двете екстремални групи, изчертава полигоните на 
разпределението за броя на верните отговори и посочва стандарта за 
успешност на теста. 
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4. Заключение. Стандартизирането на теста го прави ефективна 
форма за оценяване с предимство пред другите методи, които не подлежат на 
стандартизация. Тестът е широко разпространен и добре разработен 
инструмент за измерване на постиженията на обучаемите както в училище, 
така и във висшето образование [6]. Разработеният програмен продукт може 
да се използва от: учители, които сами разработват тестове; групи за 
разработка на тестове за входно и изходно ниво в училище; специалисти, 
занимаващи се с педагогически изследвания. Възможностите на 
информационните и комуникационни технологии позволяват създаване и на 
подходящ програмен инструментариум за електронно тестово изпитване и 
оценяване. Нуждата и някои плюсове от автоматизирани системи за тестово 
изпитване са дискутирани в [10], в [9] е направен опит да се даде архитектурно 
решение за разширяеми изчислителни и в частност някои тестови системи. В 
[7] е описан разпределен клъстер за електронно тестване – DeTC, снабден с 
възможности за създаване и оценяване на статични и динамични тестови 
задачи, за генериране на тестове, за провеждане на групово изпитване и 
оценяване, което е обективно и експресно [4].  
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НА РАДИАЛНИ КАРТИ ЗА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ  

В СТРУКТУРИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЯ1 
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Целта на описания експеримент е оценяване на ефективността и 
използваемостта на един анимиран и иновационен интерфейс за интерактивно 
разглеждане и търсене на информация – SpicyNodes. С оглед на практическата 
проверка на неговите предимства, както и на възприемането на метода от 
различни потребители с различни стилове на учене, извършихме изследване, което 
да ги оцени с предложения метод. Резултатите от това изследване са изложени в 
представената статия. Основен резултат е по-ефективното, по-бързото и по-
точното навигиране в уеб-страници, което в сравнение със стандартни техники 
запазва високо равнище на вътрешна удовлетвореност. Изложени са някои 
препоръки и предложения за бъдещо развитие и подобрение, които се очертаха при 
анализа на резултатите от експеримента и споделените мнения на анкетираните 
участници. 

Ключови думи: търсене на информация, организиране, изучаване, 
използваемост, откриваемост при търсене, потребителски интерфейс, уеб дизайн, 
препоръки за дизайн, дизайнери. 

Въведение. SpicyNodes [1] е иновационен, анимиран интерфейс за 
интерактивно разглеждане и търсене на информация, който позволява на 
потребителите улеснено намиране и възприемане на структура на знания и 
информация по един интуитивен и органичен начин. Вместо представяне на 
информация чрез традиционните йерархии, представения и подложен на 
оценка на използваемостта модел, използва разширено радиално 
картографиране, за да създаде визуално пресъздаване известно още като 
радиални карти на възли. Това е технология, която Google скоро представи 
като основна алтернатива за разглеждането на резултатите и подобните 
търсения в търсещата си машина. Главна цел е да организира структурирани 

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проекти ИС-М-4/2008, РС09-ФМИ-014/17.04.2009 и МУ-

6/2008 на поделение „Научна и приложна дейност” при Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски”. 
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данни, илюстрирайки графично взаимовръзките между отделните категории, 
концепции и единици знания. 

Процесът на търсене на информация може да бъде разглеждан в 
контекста на три основни, по-общи категории: търсене по ключови думи, 
разглеждане на категории и подкатегории и навигация по карти. 

Хората избират да търсят по ключови думи, когато не са сигурни къде може 
да се намира търсената информация. Типичен пример за такова поведение е 
използването на заявки за търсене в Google. Търсенето по ключови думи 
работи най-добре когато потребителите знаят предварително точните ключови 
думи, които идентифицират целите на тяхното търсене. 

Когато потребителите не могат да локализират информацията, която 
търсят, те обикновено прибягват до разглеждане на наличните категории и 
понятия. Те избират дали да „задълбаят” във все по-конкретизирани 
концепции. В този случай най-добрият подход е да се разглеждат йерархии, 
или да продължат да обхождат и разглеждат по един по-малко „насочен” начин 
прилагайки подход често наричан обхождане на мрежи и графи. Картите и 
картографирането добавят просто още един начин за търсене на информация 
давайки допълнителното предимство да се запазва „усещане” за контекст и 
общ план.  

Темата относно използваемостта и нейните измерения е широка. В 
допълнение на академичните проучвания, една добра отправна точка за 
коментари и дискусии относно използваемост и откриваемостта при търсене 
може да бъде намерена в трудовете на Morville [2], Nielsen [3] и Krug [4]. 
Съвременни технологични и концептуални подходи при изграждане на бизнес 
информационни системи са дискутирани в [10]. Тук ще споменем само още две 
отличаващи се характеристики, които са и по-специално застъпени в 
SpicyNodes: 

 Прогресивно предоставяне на информацията – прогресивното 
предлагане е техника дизайн на взаимодействието с изчислителни 
устройства. Тя цели да подобри използваемостта чрез представяне 
на минимума информация необходима, за да се извърши текущата 
задача. Докато потребителят конкретизира, използваният интерфейс 
позволява все по-сложни действия, допълвайки нужната 
информация. SpicyNodes прилага тази техника още по своя дизайн и 
архитектура. Неговите подредби на възлите се генерират от 
алгоритми, които калкулират ъглите между разклоненията на дървото 
базирано на относителната тежест на всяко разклонение. По-тежките, 
тези с повече възли-наследници, разклонения се разделят визуално 
и разстоянието между тях е пропорционално на сумарната тежест на 
всички възли в дървото. Поради това потребителят може да види 
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само възли от близката околност и интерес, докато все още запазва 
достъп и до подобни, потенциално полезни, свързани понятия.  

 Съзидателна нагласа [5] – SpicyNodes позволява на потребителя да 
търси ефективно информация, дори когато той не е сигурен дали 
такава информация е налична. Потребителят може да се фокусира 
на конкретно понятия чрез обхождане на свързаните понятия по един 
интерактивен начин. Правейки това, потребителят може 
същевременно да получи представа за относителната плътност на 
информация, забелязвайки и пропуснати преди това връзки. 

Постановка на експеримента 

1. Дизайн на задачата 

• Очаквания – Теоретичните изследвания предполагат потребителите 
или обучаемите да намират по-бързо и по-ефикасно специфична или 
обща информация в дадена уеб-страница, или аналогично знания в 
справочник, и да са в състояние да ги локализират по-точно, когато 
използват SpicyNodes, помагайки им същевременно да не губят 
представа и изглед на по-общия контекст, в който тези знания са 
описани и актуални, в сравнение с традиционната употреба на HTML-
свързано съдържание. Също така се очаква самият процес на работа 
с SpicyNodes да запазва, и като вътрешно усещане, високо ниво на 
удовлетвореност за разлика от обикновеното следване на връзки в 
уеб-страници [6]. 

• Цели – За да проверим предположенията организирахме 
провеждането на тест, с който да проверим и сравним ефективността, 
точността и нивото на удовлетвореност при преглеждане съдържание 
представено с SpicyNodes и такова с HTML. Наблюдаваме скоростта, 
правилността на намерената информация и предизвикания 
емоционална реакция при изпълнението на задачата, 
последователно с SpicyNodes и аналогично HTML съдържание. 

• Задача – Тя е построена, така че да позволи измерване на 
производителността на участниците при търсенето на конкретна 
информация. Също така е наблегнато на използването на 
количествени мерки, като време за отговор на въпрос с наличен 
конкретен отговор и точността на дадения отговор. Опитахме да 
наблюдаваме нивото на удовлетвореност по време на изпълнението. 
Участниците имат за задача да локализират информация в системата 
от порталите на Wikipedia, започвайки от главния, чрез следване на 
свързани секции от HTML страници. 
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Фигура 1. Главна страница на Wikipedia порталите и структурата на 

техните подпортали 

И от друга страна съответно, аналогичното представяне на същата 
информация и структура чрез интерактивна радиална карта. 

 
Фигура 2. Визуализиране на структурата на Wikipedia порталите в 

SpicyNodes 

Ето и някои примерни въпроса: 

o Намерете портала за измисления свят „Средната Земя”! 

o Намерете страниците посветени на генеалогията! 

o Извлечете дефиницията за „алкохол” от портала за химия! 
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2. Участници 

Това проучване покрива 20 студента от Пловдивски Университет, специалност 
Информатика, III курс, „Курсов проект - 3”. 

• Брой – Събрани бяха данни от 20 участника, съставени от две групи, 
А и Б, по 10 участника всяка. 

• Характеристика – Участниците в експеримента включват активни 
студенти от двата пола на средна възраст 23 години. Нивото на 
владеене на английски език варира между много добро (3 и повече 
години изучаване) и слабо (по-малко от 6 месеца). 

• Набор – Участниците бяха избрани случайно сред доброволно 
изявилите желание за участие пред автора и включваха студенти, 
които той обучава в споменатият университет. 

• Инициатива – Експериментът бе внимателно обяснен на участниците 
и те бяха поканени да вземат участие. Повечето с желание проявиха 
интерес, тъй като видяха в това добра възможност за тях да 
разширят познанията си в областта на визуализацията на 
информация и да опитат една нова и интересна алтернатива. 

3. Методология 

• Общи положения – Участниците образуваха две групи, А и Б. На 
всяка група бе зададено да отговорят на шест въпроса с наличен в 
съдържанието конкретен отговор. Отговорите бяха оценени, съгласно 
тяхната точност, по шестобална система. Група А отговори 
използвайки HTML варианта, а група Б използвайки SpicyNodes 
представяне. Всеки участник имаше до 7 минути, за да отговори на 
всеки въпрос. 

• Събиране на базова информация за участниците – Преди началото 
на задачата беше събрана обща информация за участниците, като: 
име, възраст, пол и т.н. 

• Тестова среда – Участниците бяха тествани независимо един от друг 
в компютърна зала на Пловдивския Университет. Тестовото 
оборудване бе от Intel-базирани компютри с двуядрени процесори с 
тактова честота 2 GHz и 2 GB RAM, браузър Firefox с Flash Player 10. 

• Кратко въведение – На участниците бе представено кратко 
въведение в SpicyNodes. Бе им позволено 5 минутно предварително 
запознаване с него, след което ръководителят демонстрира работата 
с интерфейса и обясни задачата, която трябва да бъде изпълнена. 

• Производителност – Бе отбелязвана и производителността на 
участника, с която той изпълнява задачата като време за отговор и 
точност, както и броя грешки и техническите затруднения. 
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• Споделени мнения – Поддържахме обратна връзка предлагайки на 
участника да „мисли на глас” по време на изпълнение на задачата, а 
след нейното изпълнение се задаваха 3–4 въпроса, за да опитаме да 
определим нивото на удовлетвореност и на запомняне. 

• Стилове на учене – При анализирането на резултатите бяха взети 
също предвид закономерности свързани със стила на учене [7] на 
участниците изведени от едно по-ранно специализирано проучване. 
Като работно приближение ние използвахме три основни стила: 

o Аудиторно (учат най-добре чрез слушане); 

o Визуално (учат най-добре чрез виждане); 

o Кинетично (учат най-добре чрез докосване или практика). 

4. Метрики 

 Производителност  

o Време за изпълнение на задачата – Сравнение на средното 
време за отговор на всеки въпрос ни даде измерение за 
ефективност. 

o Брой на отговорените въпроси / брой на не отговорените – 
Отношението на горните даде още едно измерение на 
ефективността. 

o Точност на отговора – Състави средна оценка на точността. 

o Брой навигирани възли / брой на отворени HTML страници – 
Отношението на горните се прие също за допълнителна 
оценка за ефективност. 

 Ефективност 

o Трудност на обучение – Описа се субективно възприетата 
сложност за участника да изпълни задачата и бе отбелязано 
времето за отговор на първия въпрос, което сравнено със 
следващите ни дава база да оценим колко бързо 
участниците могат да се учат да използват радиални карти. 

o Брой на грешките – Отбелязани бяха броя и типа на 
грешките, които правеха участниците. Също така бе 
обърнато внимание и на това как и колко бързо участниците 
преодоляваха грешките. 

o Предпочитане на търсене – Следено бе дали участника 
клони към използване на търсене вместо навигация, какъв 
резултат са получили и дали според тях той е по-полезен. 

o Запомняне – Взе се предвид и до каква степен участниците 
са запомнили техните задачи. Очакването беше тази степен 
да е висока поради интуитивната работа с SpicyNodes и 
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неговата ниска сложност за обучение. Очерта се като извод, 
че SpicyNodes позволява по-скоро „разпознаване” отколкото 
„запомняне”, което е и един от десетте принципа на 
евристичната използваемост постулирани от Nielsen [3]. 
Когато този принцип е в сила се наблюдава минимизирано 
натоварване на паметта на потребителя поради видимостта 
и достъпността на всички елементи на интерфейса през 
цялото време. Така потребителя не се налага да пази 
информация и да е пренася от една част на интерфейса към 
друга. 

 Емоционална реакция 

o Поведение и отношение на тестовите субекти – Обръща се 
внимание на първоначалната реакция на участниците към 
прототипа и после се наблюдава как се развива 
отношението им по време на работа с него. 

o Възприятие за полезност и интуитивност – За целта се 
обръща внимание на това дали участниците намират 
прототипа полезен и интуитивен. Предполага се, че 
изявяването на предпочитание към него показва усещането 
на потребителя, че той може да му помогне да постигне 
успех със задачата по-бързо и по-удобно от познатите 
начини. 

o Удовлетворение от функциите и възможностите на 
SpicyNodes – Отбелязват се също и нивата на 
удовлетвореност която остава след успешна работа с 
SpicyNodes. Предполагаме, че високите такива показват 
мнението на участника, че радиалните дървета са по-
харесвани във визуално и естетическо отношение в 
сравнение с HTML страниците. Също така, внимателно се 
отбелязва всеки случай на изразено недоволство или дори 
раздразнение. 

Предварително се извърши анализ на задачата, за да се определят 
точните стъпки, които един участник трябва да премине, така че да завърши по 
един оптимален начин. 

Резултати. Очаквано, участници, които харесват прототипа споделят, че те 
по-скоро учат чрез практическо упражняване и запомнят визуално, докато 
участници, които не го харесват по-скоро учат и запомнят аудиторно. 
Важността на факта, че участниците харесват визуалните метафори 
потвърждава и наблюденията на Ziemkiewicz и Kosara [8], че ефективността на 
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един интерфейс зависи от това как потребителят концептуализира 
използваната метафора. 

1. Производителност 

Производителността е възлов фактор за определяне на използваемостта и 
одобрението към SpicyNodes. Ако производителността е ниска, потребителите 
ще отхвърлят интерфейса. Анализирайки субективни коментари, споделени от 
участници в оценяването забелязахме, че около 4% споменават „бавно” в 
техните отзиви (например „твърде бавно”, „бавно зареждане” и т.н.) 

От тези, които се оплакват от бавен интерфейс, средната оценка на 
мненията е негативна. Големината на дървото или картата от своя страна 
също се отразява в голяма степен на производителността на прототипа. На 
тестовата система с приложени прости визуални стилове, анимацията е бърза 
и откликваща при до около 5 хиляди възли, докато при сложни стилове – до 
около 2 хиляди. 

2. Грешки и технически затруднения 

Забелязахме и броят на грешките, които участниците направиха и 
дискутирахме причините за това. На тази база бяха изказани предложения за 
подобряване и опростяване на технологията с оглед предотвратяване на 
получаването на такива грешки. Описаните технически проблеми, които 
участниците забелязаха и обясниха причините за тях, бяха отчетени и на тяхна 
база се обсъдиха мерки за минимизирането на тези, както и други подобни 
проблеми. 

Анализ на резултатите и изводи. На база на сравнение на 
навигационните стратегии на участниците, когато използват SpicyNodes или 
разглеждат уеб-страници, както и на броят на избраните възли, отнесен към 
последваните линкове и разгледаните страници, заедно с отношението на 
успелите и провалилите се подзадачи и честотата на предпочитаното от 
участника локално търсене, се стигна до няколко извода: 

 Дизайнът, което се предполага и от работите на Шотлеков и Рахнев 
[9], е критичен за използваемостта, а поради това и за възприемането 
на технологията за визуализация като подходяща. Интерфейсът за 
радиално разположение на SpicyNodes комбинира изложения подход 
за визуализация, достъпността, привлекателната и балансирана 
подредба на елементите, очевидните и интуитивни елементи на 
потребителския интерфейс, гладкото и подканящо взаимодействие с 
интереса на потребителите към съдържанието. 

 В случай че потребителят не оцени съдържанието като нужно или 
интересно, само най-целенасочените и задълбочени участници биха 
открили привлекателността и предимствата на подхода. Не е 
изненада, че съдържанието е жизнено важно дори за приемането на 
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концепцията за радиални карти от възлите. Така както хората искат 
да четат статии на теми които харесват, така и обикновено харесват 
картите, само ако сметнат съдържанието им за полезно или 
интересно. Например, забелязва се рязко повишаване на 
привлекателността, когато се използва реално съдържание. Още 
повече, създаването на привлекателни и ангажиращи вниманието 
„портали от съдържание” е само по себе си едно писмено изкуство, 
така че непрофесионални редактори по-често създават безинтересни 
карти. 

 SpicyNodes може да се използва също за концептуални карти и е по-
интерактивен от настолните продукти за ментални карти.  

Едно ограничение е например, че броят на видимите възли трябва да бъде 
по-малък от около 25 – 60 на една типична компютърна система, за да се 
запази гладката анимация и приемлив брой понятия и теми за едновременно 
възприемане. Друго ограничение е, че може да е предизвикателство за 
потребителите да запазят ментално карта на цялата околна структура. 

Заключение. Препоръчва се добавянето в бъдеще на аналитична 
информация за възлите и разклоненията, такава че да помага на 
организациите да определят каква структура на разклоненията би отговорила 
най-добре на интересите и нуждите на техните потребители. 

Препоръчва се също и подобрение на алгоритъма за преместване на 
фокуса, така че да ни предпази от рязкото преобръщане на подредбата на 
елементите или от ненужни премествания на възли. По-нататък, добре е да се 
запазва подредбата на елементите, когато потребителят се премества „назад” 
по обходения вече път, така че изгледът на дървото да остава константен и да 
помага на потребителите да запазват ориентация. 

Друго, по-дългосрочно разширено примерно приложение, би поставило 
изискване за пренаписване и разширяване на ядрото на прототипа, с цел 
добавянето на поддръжка на мобилни устройства с мулти-сензорни екрани и 
акселерометри.  
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„Добрият” графичен интерфейс е този, който „не се забелязва”. Той помага на 
потребителя да се съсредоточи върху информацията, която иска да получи от 
сайта или върху задачата, която трябва да изпълни с помощта на софтуера. 
Механизмите, които стоят в основата на софтуерната реализация остават като 
че ли на по-заден план. В настоящия доклад се разглеждат практическите принципи, 
процеси и технологии, помагащи на GUI разработчика да постигне изграждането на 
ефективен потребителски интерфейс. Принципите са комбинация от човешки 
навици, научни изследвания и изкуство, подчинени на контекста на дизайна на 
интерфейси. 

Ключови думи: графичен потребителски интерфейс, технологии, уеб, 
настолен софтуер, мултимедия, UX дизайн, анимация 

Въведение. Значителното подобрение и развитие на технологиите за 
изграждане на графичен потребителски интерфейс, накратко произнасящ се 
‘ГУИ’ (oт GUI – Graphical User Interface) през последните години премахна 
много ограничения при разработването му, както за Уеб, така и за настолни 
(десктоп) приложения. В момента повечето графични платформи предлагат 
различни вградени механизми, подпомагащи дизайна на софтуерния продукт. 
Те позволиха навлизането на така нареченият UX (User Experience) дизайн [6] 
съсредоточен върху потребителя. При него се набляга върху  
човешката/клиентската страна на взаимодействието с компютъра и 
ефективните резултати от него, а не само на чистата използваемост на 
системата (по-точно изпълнението), което традиционно се свързва с полето на 
ергономията. При изграждането на дизайна трябва да имаме предвид някои 
основни принципи и стъпки, които е необходимо да се спазват при процеса на 
разработка. 

                                                 
1 Тази работа е подпомогната по проект ИС–М–4 на поделение „Научна и 

приложна дейност” при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
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Цели. Конкретните цели на доклада са: 

1. Кратко запознаване с новите технологии за разработка на графичен 
интерфейсен и Уеб UX дизайн; 

2. Запознаване с основните принципи и множеството фактори, които трябва 
да се вземат предвид при реализацията на интерфейсния и графичен 
дизайн; 

3. Кои са стъпките в процеса на разработка интерфейсния дизайн. 

Съвременни технологии и средства за разработка на интерфейси. В 
началото компютърните програми бяха с много ограничен потребителски 
интерфейс. Към 1975 комуникацията между потребител-приложение се 
осъществяваше чрез текстов команден ред. В последните години хардуера се 
подобри значително. Това даде възможност за появата на по-гъвкави средства 
за разработка на интерфейси, вече с графичен интерфейс, позволяващ 
използването на прозорци, мишки, клавиатура и улесняващ интерактивността. 
Така познатите от години GDI и Win Forms се заместиха и разшириха с една от 
водещите технологии за изграждане на Windows-базирани интерфейси –  
Windows Presentation Foundation (WPF), кодово наименование – Avalon[1]. 
Microsoft  WPF е отговор на нуждите на софтуерните и графични дизайнери от 
средство, за лесно създаване на модерни и професионално изглеждащи 
приложения. Позволява лесното разделяне на визуализацията и 
функционалната реализация по начин, непознат преди години или достижим 
частично с разход на значително количество време при имплементация, 
изпълнение и на памет за съхранение. За това помага и XAML (eXtensible 
Application Markup Language – специализираният език за описание на 
приложения, създаден като част от WPF). Софтуерът, изграден с WPF може да 
съдържа 2D и 3D графика, мултимедия, независим е от резолюцията на 
визуализиращия екран. Тъй като графичните елементи се обработват от 
графичния, а не от централния, процесор е налице хардуерно ускорение [6].  

От своя страна дизайнът на уеб сайтове и уеб приложения също еволюира, 
появява се Microsoft Silverlight като уеб-базирано подмножество на WPF. То 
позволява създаването на Flash-подобни уеб и мобилни приложения с .NET 
програмния модел. Microsoft® Silverlight™ е платформено независима 
технология. Основно нейно предимство е възможността да се създават 
атрактивни уеб приложения, които се визуализират на различни браузъри като 
Internet Explorer, Firefox и Safari по един и същ начин, и работят в среди на най-
популярните операционни системи – Windows, Mac OS и Linux. 

Microsoft Silverlight, заедно с Adobe Flash, Flex навлизат бързо в употреба. 
Те дават възможност нашите уеб приложения да изглеждат еднакво под 
различните браузъри и да имат свойства и функции на десктоп приложения, 
познати под името RIA (Rich Internet Applications) [3,4]. 
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Чистият HTML, комбиниран със CSS също набира скорост. На хоризонта се 
задава HTML 5. Той поправя пропуските, които Flash, Silverlight и JavaFX се 
опитват да запълнят. 

Спецификацията на HTML 5 увеличава способностите, покриващи видеото 
и графичните изображения в Интернет. Навлизането на HTML 5 технологии 
като Canvas, за 2-D рисуване на уеб страница, се поощрява в интернет 
пространството от компании като Apple, Google и Mozilla. 

Основни принципи при разработката на интерфейси. Принципите за 
разработка на дизайн са направени въз основа на редица разработки и 
изследвания, направени от Галиц (1992), IBM (1991, 2001), Мейхю (1992), 
Майкрософт (1992, 1995, 2001, 2010), Фондацията за софтуер с отворен код 
(Open Software Foundation – 1993), както и през годините нашата практика [2]. 

Интерфейсът трябва да е естетически издържан. Предоставяне на 
добър и изразителен контраст между екранните елементи. 

1. Групиране на функционално обособени елементи; 
2. Подравняване на всички елементи и групи от дизайна. Спазване на 

правилото за консистентни отстъпи (margins) с нечетни стойности. 

Използването на цветова схема и графики трябва да е умерено и 
опростено, без да натоварва окото. Посланията, които те изпращат трябва да 
са ясни и бързо разбираеми. Една неправилна композиция може да обърка 
потребителя и да подейства дезориентиращо [7]. 

Прозрачност. Интерфейсът трябва да бъде визуално, концептуално и 
лингвистично ясен и разбираем, включително: 

1. Визуалните елементи; 
2. Функциите; 
3. Метафорите или аналогиите, които използваме; 
4. Думите и текстовете. 

Съгласуваност. Интерфейсът е съгласуван, ако е налице: 

1. Съгласуваност с потребителските нужди: дизайнът трябва да отговаря 
на изискванията на клиентите. Ефективният интерфейс започва с 
осъзнаването какво е нужно на потребителя, как той вижда нещата. Една 
от често срещаните грешки от страна на дизайнерите е, че смятат всички 
клиенти за еднакви. Друга обичайна грешка, която се допуска – 
потребителят мисли, чувства, действа като програмиста, но това не е така. 
Нашите клиенти имат собствени разбирания и предпочитания. Ако един 
интерфейс отразява само вижданията на дизайнера, той няма да е 
успешен. „Познавай клиента” е фундаментален принцип при този тип. 

2. Съгласуваност със задачите: Организацията на системата трябва да 
отговаря на работата, която ще се изпълнява. Структурата на 
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функционалния поток трябва да позволява лесно преминаване през 
задачите. Екраните, през които трябва да мине потребителя, особено за 
често повтарящи се задачи, трябва да се редуцират максимално. 

3. Съгласуваност с версиите на един продукт / сайт: Потребителят на една 
нова система често е използвал преди това и подобни такива. Навиците и 
очакванията, които той има са да е налице съвместимост (поне частична за 
подобните действия). Така няма да се налага да учи всичко наново и да се 
отегчи или „уплаши” от нововъведенията. 

Достъпност. Интерфейсът трябва да позволява лесно научаване и 
разбиране на системата. Потребителят лесно трябва да разпознае следното:  

1. Какво да направи? 
2. Кога да го направи? 
3. Къде да го направи? 
4. Защо да го направи? 
5. Как да го направи? 

Последователността от действия, отговори, визуални представяния и 
информация трябва да са внимателно подбрани и поставени в правилния 
контекст.  

Конфигуриране. Дайте възможност за лесно персонализиране, 
конфигуриране и реконфигуриране на настройките. 

Лесната персонализация чрез конфигуриране на настройките дава на 
потребителя чувство за по-голям контрол върху система. Позволяват му да 
участва по-активно и така по-лесно да я разучи. Разбира се за потребителите, 
които не са привърженици на многото настройки, трябва да сме осигурили 
настройки по подразбиране. 

Последователност. Системата да изглежда, че работи консистентно. 
Подобните компоненти трябва да: 

1. Имат подобна визуализация; 
2. Имат подобна употреба; 
3. Оперират по подобен начин; 
4. Едно и също действие винаги трябва да връща един и същ резултат; 
5. Функцията на елементите не трябва да се променя; 
6. Позицията на стандартните елементи трябва да е една и съща във всички 

екрани/страници. 

Контрол. Потребителят трябва да контролира взаимодействието: 

1. Действията трябва да дават резултат при всяка изрична заявка от 
потребителя; 

2. Действията трябва да се изпълняват без забавяне; 
3. Действията трябва да имат възможност да се отменят от потребителя.  
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Управление. Задачите трябва да се изпълняват директно. Наличните 
възможности трябва да са лесно видими. 

Експедитивност. Свеждане на движенията на ръката и на очите до 
минимум: 

1. Преходите между различните системи за контрол трябва да е плавно и 
лесно; 

2. Пътя до дадена функционалност трябва да е колкото възможно по-
съкратена; 

3. Движението на окото през екраните трябва да е еднопосочно и 
последователно, а да не прескача из екрана; 

4. Предвиждайте желанията и нуждите на потребителите винаги, когато е 
възможно. 

Осведоменост. Изграждайте интерфейса на база на вече съществуващи 
потребителски знания, върху интерфейсни концепции, терминология познати 
на клиента. Операциите е добре да подражават на едни и същи поведенчески 
шаблони. Познатите концепции позволяват на хората да започнат работа и 
бързо да станат продуктивни. 

Гъвкавост. Системата трябва да е чувствителна към различните нужди на 
нейните потребители. Така ще има възможност да отговори на 
индивидуалните им изисквания. 

Снизхождение. Толерирайте и прощавайте обичайните и неизбежните 
човешки грешки. 

1. Предотвратявайте възникването на грешка винаги, когато е възможно; 
2. Защитете се от възможни сривове в системата; 
3. При възникване на грешка, осигурете „говорещо” съобщение. 

Предвидимост. Задачите, екраните и движенията през системата трябва 
да са предвидими въз основа на предишен опит и знания. Всички действия 
трябва да водят до резултат, очакван от потребителя. Елементите от 
интерфейса трябва да са различими и лесно разпознаваеми. Текущите 
операции трябва да подсказват какво ще следва след изпълнението им. 

Възстановяване. Потребителят трябва да има възможност да върне 
назад действие чрез командата „отмени”. Да знаеш, че можеш да откажеш 
дадена операция спестява доста притеснения, особено на новите 
потребители. Целта е по-голяма стабилност на системата или лесна отмяна на 
грешно действие в приложението. 

Отговор. Системата трябва да отговаря незабавно на заявка от 
потребителя. Осигурете бърз отговор за всяко потребителско действие: 

1. Визуално; 
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2. Текстово; 
3. Мултимедийно (по възможност). 

Никога не оставяйте празен екран за повече от момент, защото потребителя 
може да си помисли, че системата е пропаднала. Може да изпишете текст, да 
сложите анимация, показваща, че се извършва операция в момента [6]. 

Простота. Старайте се интерфейсът ви да е максимално опростен. Някои 
от начините, за да постигнете това са: 

1. Използвайте прогресивно изложение – скривайте и показвайте части от 
интерфейса само, когато са нужни; 

2. Представяйте първо само необходимите и обичайни функции; 
3. Скрийте по-рядко използваните и сложните функционалности; 
4. Предоставяйте винаги стойности по подразбиране; 
5. Направете често срещаните действия простички. 

Компромиси. Крайният дизайн винаги е резултат от редица компромиси. 
Те водят до друго кардинално правило в графичния дизайн: Клиентските 
изисквания като правило взимат превес над техническите условия [2]. Винаги е 
по-лесно дизайнерът да не се съобрази с потребителя, но тогава финалният 
интерфейс няма да отговаря на неговите нужди. За да постигнем максимален 
резултат трябва да познаваме добре всички принципи и да решим внимателно 
с кое можем да направим компромис и доколко. Този процес на разработка и 
вземане на решение може да се раздели на няколко стъпки, описани по-долу. 

Стъпки при процеса на интерфейсния дизайн. 

Стъпка 1: Запознаване с потребителя или клиента  

Когато започнем проектирането на интерфейса, задължително трябва да 
се запознаем с най-важната част от компютърната система: нашия потребител. 
Той е този, който ще използва нашия продукт. Това изследване е трудно и 
често недооценено като важен фактор, но е критично за успеха на нашия 
софтуер или уеб сайт. 

Стъпка 2: Определяне на Бизнес функциите и типа на приложението 

На тази стъпка се проучват и формулират бизнес функциите, които ще 
изпълнява бъдещият софтуер. Какви са изискванията. Анализират се и се 
описват задачите, които ще се извършват от потребителите. Определят се 
стандартите за дизайн, които ще се спазват и типа на приложението. На тяхна 
база се дефинира по-късно концептуалния модел на системата. 

Характеристики на някои основни типове програми [6]: 

1. Приложения за офиса, промишлеността:  

Целеви потребители: служители в научна и административна среда. 

Цели: продуктивност, намаляване на цената. 
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Употреба: честа употреба за дълъг период, напр. през целия работен ден. 

Потребителски очаквания: запознатост, последователност, бърза 
продуктивност. 
Подходяща употреба на WPF технология: да. 

2. Клиентски приложения 

Целеви потребители: клиенти. 

Цели: за потребители, изпълняващи специфични задачи. 

Употреба: употреба за къс период (седмично, напр.). 

Потребителски очаквания: лесна употреба и добро изпълнение на 
поставените към системата задачи. 

Подходяща употреба на WPF технология: да. 

Примери: мултимедийни приложения, медия плейъри, инструменти за 
защита на данните. 

3. Игри 

Целеви потребители: геймъри. 

Цели: за забавление. 

Употреба: от време на време, за уплътняване на времето. 

Подходяща употреба на WPF технология: да, възможност за лесна и 
атрактивна персонализация на интерфейса, както и интерактивност. 

Примери: настолни и интернет игри. 

Някои основни начини на този етап да подобрим UX дизайна на 
приложението [6]: моделирайте реалния свят; показвайте, вместо да 
обяснявате – използвайте интерактивни похвати пред текстови; подобрете 
значението на използваните обекти в приложението – ако е текстово поле в 
настолно приложение, сложете етикет, ако е картинка в уеб, поставете “title” и  
“alt” таг; използвайте интуитивни икони; редуцирайте нуждата от предишни 
познания на потребителите за подобни системи; подобрете средствата за 
обратна връзка; направете обектите по-лесни за работа; фокусирайте 
вниманието на потребители върху важните елементи от дизайна. 

Стъпка 3: Определяне на принципите на добрия компютърен дизайн 

Тук следват описаната по-горе компилация от основни принципи, които 
трябва да следваме при дизайна на интерфейса. Започва обсъждане с 
клиента на различните части и елементи, навигации, екрани, типография, 
четене, браузване, търсене в Уеб, (ако е сайт/уеб-приложение). 

Стъпка 4: Разработка на системните менюта и схеми за навигация 

Независимо дали е настолно или уеб приложение, то съдържа някаква 
информация и изпълнява някакви функции. На тази стъпка трябва да 
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предоставим на потребителите някакъв механизъм, който да им съобщава за 
какво точно могат да използват нашата система. Това може да стане чрез 
списъци с възможности и/или избор на определено действие на дадена стъпка, 
представени от менюта. 

Стъпка 5: Избор на подходящи прозорци (Windows)  

Стъпка 6: Избор на подходящите контроли за вход и изход  

Тук се определя механизма, през който потребителя взаимодейства с 
приложението. Последните години графичната система претърпя бурно 
развитие и в момента има цяло ново семейство контроли и устройства, 
подпомагащи комуникацията между потребител и приложение. 

Стъпка 7: Предоставяне на система за ефективна обратна връзка и 
поддръжка 

Стъпка 8: Създаване на значещи и лесноразпознаващи се графики, икони, 
картинки, мултимедия 

Стъпка 9: Избор на подходящите цветове/цветови схеми  

В последните години поради развитието на хардуера и технологиите стана 
възможно по-ефективното използване на цветовете в екранния дизайн. Преди 
това бе възможно визуализацията само на няколко на брой цветове. Но тази 
еволюция не елиминира някои от цветовите проблеми. Ето защо е добре да се 
съобразяваме със следните препоръки, когато избираме цветови схеми за 
приложенията при: 

1. Интерфейс за статистически програми: не повече от шест цвята 
едновременно.  

2. Интерфейс за Уеб страници: палитрата с 216-те цвята [7]. 

Стъпка 10: Организиране и разполагане на прозорците/страниците  

Това позициониране е много важно първо заради бързото и точно 
определяне къде е информацията и как може да я използваме, и второ заради 
изпълнението на приложението. Например, ако имаме един софтуер, в който 
са вградени един е друг много панели, това може да доведе до неправилното 
му функциониране или даже срив.  

Добре е да се спазва подравняването и баланса на контролите за по-добро 
зрително възприемане. Също така да се избягва използването на нечетни 
стойности за отстъпи (margins), например 25 вместо 22. 

Стъпка 11: Тестване 

Тестването е много важен елемент за дизайна на интерфейса. То ни 
позволява още на ранен етап да открием неточности, размествания, 
наслагвания на елементи, които биха могли да доведат до загуба на 
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функционалности, а оттам и на потребители. За един настолен продукт това 
може да се окажат неправилно позиционирани контроли, за Уеб приложение – 
грешно написани CSS стилове, вградени анимации, водещи до проблеми при 
визуализацията под различните браузъри. 

Заключение. Ефективният дизайн на графичния интерфейс за Уеб и 
настолни приложения е сложен процес, който минава през редица стъпки. 
Съществено е използването на „добри” интерфейси при изграждането на 
Бизнес информационни системи [8]. При неговата разработка трябва да се 
вземат в предвид множество принципи, ограничения и фактори [2]. Когато 
става въпрос за десктоп софтуер това са многото дизайн елементи, видове 
екрани/прозорци, които се използват, начинът по който са организирани 
елементите, кои контроли са избрани за извличане или обработка на 
определени данни, съвместимост с операционни системи и бази. Ако е Уеб 
дизайн, факторите включват избор на подходяща интеграция на текст, 
графики, хипервръзки, размери на Уеб страницата, мултимедия, 
характеристики на браузъри и мониторинг на данни [4, 7]. 
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Представен е един интуитивен уеб-базиран редактор на съдържание, който е 
подходящ за интерактивно описание на йерархично структурирани и семантично 
свързани знания и информация. Редакторът предоставя многоезичен 
потребителски интерфейс за въвеждане, форматиране и структуриране на 
многоезични данни. Заради своя XML-базиран изходен формат той е подходящ за 
удобно преобразуване на информация. Преобразуването се извършва чрез прости 
XSL трансформации, към входния работен формат на различни съществуващи 
продукти, базирани на широк клас представяния. Например: интерактивни радиални 
карти, хиперболични дървета, карти на сайта и мрежи. Такива биват най-често 
продукти за графична визуализация на взаимовръзките между отделни категории, 
концепции или единици знания; уеб-услуги за визуализация или управление на 
съдържание; продукти за търсене и навигация в структурирана информация и др. 

Ключови думи: многоезичност, потребителски интерфейс, 
интернационализация, локализация, превод, персонализиране 

Въведение. Всеизвестен факт е, че за разбирането и удобната работа на 
потребителите на софтуерни продукти от съществена важност е 
потребителския интерфейс да използва познат, а по възможност и майчин език 
за описание на текстовите полета, менюта, системни съобщения, изскачащите 
при преминаване под показалеца на мишката подсказващи текстове, помощна 
информация, синхронизация [7] и т.н.  

                                                 
1Тази работа е подпомогната по проекти ИС-М-4/2008, РС09-ФМИ-

014/17.04.2009 и МУ-6/2008 на поделение „Научна и приложна дейност” при 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. 
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Фигура 1. Изглед от уеб-редактора на съдържание на SpicyNodes [1] 

илюстриращ един съвременен, в случая Flash-базиран, потребителски 
интерфейс от високо равнище. 

 
Фигура 2. Локализиран на български фрагмент от потребителския 

интерфейс на редактора. 

От друга страна, разбира се стои и въпросът с многоезичното съдържание, 
което най-често този интерфейс има за цел да представя и обработва, затова 
ще се опитаме да насочим тук предлагания подход към многоезичността, както 
на интерфейса, така и на съдържанието. 

Многоезичен потребителски интерфейс. В практиката обаче, често се 
оказва не съвсем достатъчно да локализираме един интерфейс с даден език 
или негова географска разновидност, както понастоящем разпространените 
подходи най-често се ограничават да правят. Широк кръг потребители могат да 
използват различни терминологии, понякога дори и жаргон, за означаване на 
семантично еднакви понятия или просто бидейки с различен образователен 
профил или обучени по различни учебни и фирмени програми, да подразбират 
различни значения или контекст. 

С оглед подобряването на потребителския интерфейс в това отношение, 
целящо максимално интуитивна работа на потребителите с интерфейса, се 
оказва целесъобразно да преминем отвъд границата на локализирането и 
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интернационализирането на софтуерните продукти, и да погледнем също към 
профилирането и персонализирането на потребителския им интерфейс. В 
практиката това би означавало изграждане и предоставяне на възможности в 
продукта, или на неговия потребителски интерфейс в частност, потребителите 
самостоятелно да променят, превеждат или дописват текстовите етикети, 
менюта и помощна информация. 

На базово ниво това може да бъде специализиран подход предназначен за 
обучени потребители, супер-потребители отговарящи например за група от 
потребители или администратори на конкретната интеграция на продукта. 

Ще покажем два основни подхода за реализиране на такава 
функционалност, единият по-консервативен и използващ гъвкав и стандартен 
формат; и другият по-нестандартен, но и по-мощен като възможности и 
реализация, макар и базиран на прост текстов формат, което от своя страна 
предполага още едно предимство: позволява по-лесна редакция от самия 
потребител със стандартни и достъпни средства. 

Най-честата реализация на така описаната функционална поддръжка на 
многоезичност включва употребата на хеш-ключове, обикновено именувани на 
основния език, или още познат като език по подразбиране, на интерфейса. 
Тези хеш-ключове впоследствие се използват за намиране на локализирания 
аналог на желаното съдържание, тъй като аналогични съдържания в различни 
локализации имат еднакъв ключ. Конкретното съдържание от тези кандидати с 
търсения ключ се определя в зависимост от текущите регионални настройки на 
операционната система, програмния продукт, потребителските предпочитания 
или комбинация от трите. 

 XML използващ CDATA за локализирани текстове 

Пример: 

<label id=”Culture and the arts”> 

 <![CDATA[ Culture and the arts ]]> 

</label> 

Употребата на CDATA секцията в XML носи допълнителното 
предимство от улеснена интеграция и реализация на евентуална 
защита на съдържанието [2] чрез шифриране, подписване или друга 
DRM [3] имплементация, поради предоставяната възможност за 
вмъкване на двоични, а не само на текстови данни в съдържанието. 

Основното предимство на този подход е неговата висока 
стандартизираност и широката му употреба и поддръжка в множество 
понастоящем разпространени продукти за локализация или среди за 
разработка на потребителски интерфейси. За съжаление обаче, XML 
не ни дава възможност да задаваме тагове като: 

 <Culture and the arts> 
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което би ни позволило да използваме XML формата за реализиране 
на подобна гъвкавост, както при следващия предлаган подход, а 
именно възможността ключ към локализация на съдържанието да 
бъде самото съдържание по подразбиране. 

 Текстови файлове базирани на Unicode [4] таблици на символите 
Пример: 
файл Default.properties: 

 Test=Test 
 month.1=Jan 
 Demo=Demo 
 Trial=”a test iteration” 
 ................... 

файл bg_BG.properties: 
 Test=Тест 
 Demo=Демо 

  month.1=Януари 
  .................... 
файл username.properties: 

 Test=Пробване на промените 
  month.1=Ян. 
  .................... 

В горния пример използваме три текстови файла с име Default (по 
подразбиране), bg_BG (класификационен код на локализацията) и 
потребителското име. 

Употребата на Unicode кодиране на текстовия файл е обикновено 
стандартно и включено по подразбиране в съвременните 
операционни системи. То осигурява възможността в един файл да 
бъдат употребявани различни езици и ориентации без последваща 
загуба на локализираща информация. 

При нужда на потребителския интерфейс за изобразяване на 
конкретно локализирано съдържание или подсказваща информация, 
той се обръща към често наричания „преводач на съдържание”. 
Преводачът от своя страна започва обхождане на файловете, които 
по същество представляват именувано множество от двойки „ключ-
съдържание”, в ред от най-конкретните локализации към най-общите. 
В нашия случай това са username.properties -> bg_BG.properties -> 
Default.properties. Двойките стойности в тези файлове съдържат 
примери за типични ключове(month.1) и за съдържание като ключ 
(Тест, Демо, Trial, ..).  
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Така при заявка за: „month.1” ще се избере „Ян.” като най-
специфичен, в случая зададен като предпочитание от активния 
потребител, примерно за краткост или по-малко място на екрана. 
За „Demo” -> “Демо” 
За „Trial” -> “a test iteration” 
За „Experiment” -> “Experiment” (самият ключ се подразбира за 
съдържание, когато не се намери съвпадение, в противен случай се 
избира най-специфичното, т.е. първото открито съответствие). 

Важно за отбелязване е също и илюстрираната възможност 
потребителя сам да конкретизира, разяснява или допълва понятия, 
който имат неясен или двусмислен за него контекст (Вж. Test). 

Многоезично съдържание. В повечето продукти използващи 
потребителски интерфейс, очаквано намираме и възможност за задаване, 
обработка или друга употреба на дефинирано от потребителя съдържание 
като текстови полета за набор или изграждане на структурирани документи за 
по-нататъшна обработка и с различно предназначение. Това съдържание и 
тези документи, задавани или въвеждани от широк кръг потребители, от своя 
страна също подлежат на локализиране, превод и/ или интернационализация.  

 
Фигура 3. Визуализация от уеб-услугата SpicyNodes на един примерен 

изходен документ, описан и локализиран от редактора. 

За да демонстрираме по-пълно подхода в неговата цялост разглеждаме 
една примерна реализация на редактор на съдържание, при това с технически 
по-предизвикателния, уеб-базиран потребителски интерфейс. Фактът, че 
редактора използва потребителски интерфейс от високо равнище, неговото 
предназначение за работа с глобален кръг потребители, и поради това силно 
интернационализирано, съдържание преценихме, че това е един изчерпателен 
пример на разглеждания подход за референтна имплементация. Пълнотата и 
изчерпателността на примерната практическа реализация се обуславя 
допълнително и от избора на самия редактор, на който се спряхме, а именно 
уеб-редактора на SpicyNodes, позволяващ въвеждане, редактиране, подредба 
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и структуриране на семантично свързано съдържание, при това с изход в един 
отворен и гъвкав формат приложим за обработка и визуализация от различни 
други софтуерни продукти, от различни външни разработчици на програмно 
осигуряване. 

Възможностите за форматиран изход на този редактор, с цел обработката 
на редактираното съдържание с други програмни продукти или архивирането 
му, са три: 

1. Собствен вътрешен текстово-базиран формат; 

2. XML-базиран собствен формат за обмен на съдържание предимно с 
модула за визуализация и разглеждане на SpicyNodes 

Пример: 
<node propagate="true" imgalign="center"> 

 <label><![CDATA[ Culture and the arts ]]></label> 

 <node propagate="true" imgalign="center"> 

  <label><![CDATA[ Language  ]]></label> 

 </node> 

</node> 

3. XML-базиран формат съвместим с получилия разпространение 
формат на FreeMind, софтуер за изграждане и визуализация на ментални 
карти [5]. 

Първият от горните, вътрешен текстов формат е удобен и предназначен за 
потребители без познания за XML или не разполагащи с удобен за целта 
редактор, но същевременно желаещи или имащи нужда от фина настройка на 
атрибутите на визуализация и представяне на информацията, включително 
нейната структура, да сторят това без специални знания или софтуерни 
инструменти, редактирайки един обикновен текстов файл. 

Другите два, по същество XML-базирани формати, имат предимството да 
бъдат лесно разчитани и разпознавани от софтуерни продукти на други 
разработчици или от човешки потребители и редактори с познания по XML. Те 
са също така лесни за преобразуване към други несъвместими, но все пак 
структурирани предимно йерархично, формати чрез например употребата на 
прости XSL трансформации [6]. 

Заключение. Нашето мнение е, че е целесъобразно да се реализира тази 
функционалност и да се насочи към още по-широк кръг от потенциални 
потребители, т.е. на всеки един потребител да бъде предоставена 
възможността да си превежда, или дописва, един по-общ превод, или пък да 
преименува непознато звучащи му термини с познати и интуитивни такива. 
Още по-добре би било, тази функционалност да бъде предоставена по време 
на самата работа на потребителя с продукта или неговия интерфейс, 
например закачането на контекстно меню или събитие генерирано от мишката, 
клавишна комбинация или друго устройство за взаимодействие с човешки 
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потребител, на специализиран диалог предоставящ възможност за превод, 
промяна или преименуване на текущия, или друг указан, елемент от 
потребителския интерфейс и неговите текстови атрибути. 

Всичко това може да се случва динамично, в реално време и с резултат в 
сила веднага след въвеждането на промените в специализирания диалог. 
Понякога, а може би по-скоро често, с оглед на по-висока безопасност и 
защита от случайна промяна от потребителите, това се препоръчва да се 
прави само в специален тестов режим на работа на продукта. В същото време 
промените ще бъдат и постоянно запазени в настройките или постоянната 
памет на устройството или конкретния продукт за подразбиращата им се 
употреба в следващите сесии на потребителя с интерфейса. 

Желателно, и силно препоръчително, е така описаните мерки и подходи да 
бъдат реализирани, прилагани и употребявани в среди за описание и 
управление на потребителски интерфейси, които предлагат и поддържат 
мениджъри за гъвкаво и динамично разполагане на елементите на 
потребителския интерфейс, или да бъде обърнато специално внимание на 
тези изисквания, с оглед запазването на неговата цялост, общ изглед и 
последователен вид, за да не бъдат те нарушавани най-вече от динамична 
промяна в дължината и/или височината на елемента, или дори неговата 
ориентация по време на работа на продукта, например при поискване по 
гореописания начин на една евентуална незабавна локализация. 
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Абстракт: В доклада се разглежда въвеждането на предмета информатика и 
учебните планове от въвеждането му до сега. Прави се ретроспекция на това през 
различните периоди, какви програмни езици са се използвали при преподаване на 
предмета информатика.   

Ключови думи: учебни планове по информатика, програмни езици използвани в 
средното образование. 

Основен текст: 

Проблемът за внедряването на предмета Информатика в средното 
училище има няколко относително самостоятелни аспекти, сред които особено 
място заемат учебните програми по които е минала системата и езика на които 
се програмира като средство за практическо усвояване на алгоритмичното 
мислене. Безспорна е ефективността от въвеждането на информатиката в 
учебния процес и включването й като елемент на общообразователната 
подготовка. 

Нашето училище вече има определен опит при решаване на поставените 
проблеми, особено при изучаване на елементи на програмирането и 
изчислителната техника във учебните занятия, в класовете със задълбочено 
изучаване на математиката, в учебно-производствените комплекси. Опит за 
прилагането на компютрите като предмет на обучение у нас имаше само в 
професионалното обучение, но от 1986 г. и в общообразователните 
паралелки. 

В съответствие със задачите за реформа в средното образование, се 
разработи методика за изучаването на програмиране в средните училища. 
Даде се и научно обоснован отговор на въпроса за възможността и 
ефективността от използуването на информатиката. 

Учебните планове: От учебната 1987/1988 г. в Образцова математическа 
гимназия ,,Акад. Кирил Попов” гр. Пловдив и в математическа гимназия гр. 
Варна  започна за първи път в страната експериментално обучение по нов 
профил ,,Математика, информатика с английски език”. [1] 
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В 10 клас положението е следното: 1 час седмично – 32 часа годишно, като 
13 часа- нови знания, 16 часа упражнение, 3 часа преговор. Като имам в 
предвид, че основната задача  на 10 клас е да създаде трайни умения и 
навици, то считам за целесъобразно 3-те часа да се разпределят така: 2 часа в 
10 клас и 1 час в 11 клас. В подкрепа на следното, мога да посоча и 
необходимостта от прилагане на повече знания и навици по програмиране по 
време на учебната практика в 10 клас, която се провежда в края на годината в 
продължение на 12 дни. В 11 клас такава практика сега се поставя изкуствено 
в продължение на 10 дни, което разкъсва и усложнява учебния процес. От 
1989 г. се въведе изучване на предмета информатика във всички училища, 
като се взаимства иновативния подход на ОМГ.  

Ако погледнем другите страни, виждаме, че всички признават, че най-
подходяща за начало на системно запознаване с програмирането, е възрастта 
11—12 години (в Нидерландия — 14 години). Единни учебни планове и 
програми за обучението по информатика и програмиране във всяка от тях е 
различна. Предлаганите на учащите се курсове, в много от училищата не са 
задължителни. За изучаването на курсовете, свързани с програмиране, в 
училищата на западна Европа се отделят 2—3 часа седмично в продължение 
от 1 до 3 години, а за специализираните класове —до 6 часа седмично. 

У нас информатика се изучава 2 часа седмично в 10 клас от 1986 г., а 
учебния предмет Информационни технологии от 1994 г. Поради много бързото 
развитие на технологиите учебната дисциплина “Информационни технологии” 
вече се изучава в прогимназията.   

Езиците за програмиране като средство на прилагане на 
алгоритмичното начало на математиката и информатиката. 

Какво трябва да се изучава в часовете по програмиране - машинен, 
алгоритмичен или някой учебен символичен език. Колко езика трябва да се 
изучават – 1, 2  или повече. Първите години се изучаваха по два езика, Минск- 
2, Алгол 60; Минск 22, Алгол 60; Туфак ; Фортан IV; а от 1972 год. насам само 
Фортан IV в математическите гимназии.  Известен е опитът за обучаване на 
учениците на АЛГОЛ, ФОРТРАН, КОБОЛ, АЛМИР, ПЛ/1 и др., а освен тях в  
училища се изучават също БЕЙСИК, ЛОГО, ПАСКАЛ и др. Изборът на езика 
обаче е бил определен обикновено от това какъв език е владеел 
преподавателят и какъв език се е използувал от ЕИМ, предназначена за 
обучение. По същество никакви специални педагогически изследвания, 
свързани с избора на език, подходящ за обучението и с разработване на мето-
дически указания към езика, не са били направени до 1985 г. Сега е ясно само 
това, че алгоритмичният език за изучаване в училище трябва да бъде диалогов 
език на високо равнище и да бъде насочен към решаване на широк кръг от 
задачи. 
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Като се има предвид перспективата  да се използуват в обучението по 
други предмети (например по геометрия), желателно е езикът да притежава 
средства за получаване на графични построения върху екрана на дисплея. За 
построяването на геометрични фигури и за техните преобразования (пре-
местване, въртене, симетрично отражение) определен интерес представлява 
език от типа ЛОГО. Вероятно езикът за програмиране, подходящ за изучаване 
в училище трябва да съчетава в себе си изчислителни и графични средства, 
както например АПЛ, който по графическите си възможности не отстъпва на 
ЛОГО, а по изчислителните — на БЕЙСИК. При това той има важното (от 
гледна точка на изискванията към учебния език) предимство, че в него са 
предвидени случаите, когато данните не са зададени точно от потребителя, 
със следващо указание, къде и защо е станала грешка. 

По такъв начин към алгоритмичния език, който ще се изучава в училище, 
се поставят технически, методически и психологически изисквания, чието 
научно обосновано определение, точно формулиране и конкретизация е една 
от актуалните задачи на методиката на обучението но програмиране. Вероятно 
е, че нито един от съществуващите езици за програмиране няма да 
удовлетвори целия комплекс от посочените изисквания и възниква въпросът 
да се създаде специален учебен алгоритмичен език. 

През 1983 се заложи на Бейсик, който за времето си бе най-лекия и 
подходящ за въвеждане на персоналните компютри, лек за усвояване, прост и 
удобен при експлоатация. От деведесетте години се премина плавно на 
Паскал който даваше по-големи възможности за работа с 
шестнадесетбитовите компютри. От 1991 се заложи масово на турбо Паскал и 
от 1995/96 се появи обектно ориентирания език С++, които за две-три години 
се наложи особено чрез системата на националните и международните 
олимпиади. На дневен ред винаги ще е стой въпроса: кой е най добър за 
преподаване. Днес е необходимо да се ориентираме към съвременни обектно 
ориентирани езици .    

Изводи: Предмета информатика е доказал своята сила във времето. 
Всякакви трансформации и обезличаването му ще е грешка. Той трябва да се 
счита за основен предмет, както българския език и математиката. 
Информатиката и информационните технологии през последните години се 
развиха до такава степен, че вече предмета информатика не може да се счита 
като част от математиката. Той има своя логика и допълва математическите 
структури, но вече не е дял от нея.   

Относно въпроса какви програмни езици е неоходимо да се изучават? – 
верен отговор може би няма, но все пак трябва да се придържаме към нуждите 
на пазара. Моето мнение е, че трябва да се залага на новостите.  
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ИНФОРМАЦИОННИ 
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Асоциация  

““РРааззввииттииее  ннаа  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо””  

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 Институт 
по математика и информатика - БАН, Институт по информационни технологии 
– БАН, Университети, 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 месторабата 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 
ежемесечни заседания на Национален семинар.  

Асоциацията участва в изпълнението на проучвателни и образователни 
проекти, провеждането на курсове и др.  

За членовете си Асоциацията издава ежемесечен 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.  

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. 329, тел. (02) 979-3819, тел./факс: (02) 873-9808 
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. Като правило семинарът заседава всеки 
месец, като се обсъждат различни теми.  

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 изследвания” на Института по 
математика и информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и 
други съорганизатори. Заседанията на семинара се провеждат най-често в 
София в сградата на Института, но понякога и на други места. 

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”;  
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 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”; 

 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 с Дружество “Информационно 
общество” – Пловдив и 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 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”; 
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 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., съвместно със Съюза на учените в България - Пловдив 
семинар на тема “Неправителствените организации в 
информационното общество”; 

 20 октомври 2004 г., 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., съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема “Социоматика” и възпоменателна среща за проф. дтн 
Иван П. Недялков.   

 16 февруари 2005 г., 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., 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., 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., съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема “Духовността и информационното общество”; 

 10 януари 2006 г., съвместно с Академията на МВР “Дискусия по 
проблемите на обучението за противодействие на информационната 
престъпност”; 
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 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., 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, ИМИ, заседание на тема: “Науката в 
информационното общество”. 

 14 ноември 2006, София, съвместно с ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив 
семинар на тема: „Електронни уроци по математика, информатика и 
информационни технологии”; 

 12 декември 2006, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: „Телекомуникациите и 
информационното общество”; 

 9 януари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: “Българите в информационното общество”; 

 20 февруари 2007, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: “Електронното правителство и групите с 
нисък икономически статус”; 

 13 март 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика 
семинар на тема: "Културното наследство в информационното 
общество"; 

 10 април 2007, София , съвместно с Институт по математика и 
информатика семинар на тема: "Информационното общество и 
религията"; 

 15 май 2007, София, съвместно с Център „Академичната общност в 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"; 



ННааццииооннааллннаа  ккооннффееррееннцциияя  „„ООббррааззооввааннииееттоо  вв  ииннффооррммааццииооннннооттоо  ооббщщеессттввоо”” 335 

 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”; 

 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"; 
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 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 –
 БАН семинар на тема: „Изявата в информационното общество”; 

 13 октомври 2009, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика – БАН 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 – БАН семинар на тема: „Представяне на културно-
историческото наследство в информационното общество”; 

 08 декември 2009, София, съвместно с Институт по математика и 
информатика – БАН 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 – БАН 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"; 

 
За предстoящите заседания на семинара може да се следи на 

Интернет-страницата на Асоциацията: e-mail: ario@math.bas.bg. 


