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ПРЕДГОВОР
По установена традиция в последната седмица на месец май – в дните
около най-светлия празник на българската писменост и култура се провежда
традиционната Национална конференция „Образованието в информационното
общество”. Организатори на нейното 5-то издание са Асоциация „Развитие на
информационното общество”, Института по математика и информатика при
БАН и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Идеята за провеждане на конференция, ориентирана към проблемите на
образованието в информационното общество, дължим на нашия незабравим
учител проф. Петър Бърнев. Конференцията се провежда в рамките на два
дни, тематично ориентирани към представяне на изследвания, свързани със
създаването на иновативни софтуерни системи и методики за използване на
информационни технологии във висшето и средното образование. Участници
са изявени представители на науката, образованието и културата,
преподаватели, студенти и докторанти от всички краища на България.
Докладите в сборника на конференцията следват реда на тяхното
представяне и са групирани в 6 (шест) секции със следните тематични акценти:
 автоматизирано оценяване на качеството в образованието;
 социални мрежи;
 методика на обучение с използване на ИКТ;
 софтуерни инструменти и добри практики в електронно обучение;
 проблеми пред цифровизацията и цифровите библиотеки;
 иновативни методи на преподаване в професионалното обучение;
 технологии на семантичния Уеб и извличането на информация.
Представени са и теми, ориентирани към решаване на проблеми, свързани
със създаването на електронно правителство в България.
Включени са доклади по покана на утвърдени учени и преподаватели, а
така също и доклади, рецензирани от поне двама членове на Програмния
комитет.
На тазгодишната конференция се реализира идеята на участници в
предишни конференции – да се обособи ученическа сесия, на която да се
докладват доказани добри резултати на ученици от средни учебни заведения.
Представени са шест доклада на ученици от Образцова математическа
гимназия „Акад. Кирил Попов” и Професионалната гимназия по електротехника
и електроника – гр. Пловдив. Изказваме специална благодарност на тези
ученици и техните учители за проявения интерес и професионално
подготвените доклади.
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Признателност дължим на членовете на Програмния комитет за техните
рецензии – особено полезни за младите участници в конференцията.
Благодарим на включилите се в тазгодишния комитет колеги, които
допринесоха за утвърждаването на нашата конференция.
Както винаги, в организирането и провеждането на конференцията активно
се включиха членовете на Организационния комитет и неговия председател
Георги Врагов. Основен принос в подготовката и издаването на настоящия
сборник имат Милена Станева и Веселин Играчев.
Пожелаваме успех на участниците в 5-тата Национална конференция
„Образованието в информационното общество”. Надяваме се, че споделянето
на опит и методики за провеждане на изследвания, обсъждането на научни
резултати и участието в организираните дискусии – така характерни за всички
издания на конференцията, ще бъдат особено полезни на младите учени.
До нови срещи!
май 2012

Георги Тотков и Иван Койчев
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АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА (САМО)ОЦЕНЯВАНЕ
НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ
Гл. ас. Емил Хаджиколев, гл. ас. Станка Хаджиколева,
проф. дмн Георги Тотков, доц. д-р Росица Донева
Пловдивски университет „П. Хилендарски“, бул. „България“ №236,
e-mail: {hadjikolev, stankah, totkov, rosi} @uni-plovdiv.bg
Резюме: Дискутира се проблемът за автоматизиране на тежки академични
процедури, свързани със (само)оценка на качеството. Представени са подходи за
моделиране на методиките, обектите и дейностите, свързани с процедури от
подобен тип. Предложените модели са в основата на проект за компютърна
система за моделиране на методики и процедури за оценяване на качеството във
висшето образование, наречена КОМПАС. Създаден е прототип на КОМПАС и са
проведени експерименти с модели, методики и процедури за (само)оценяване по
новите критериални системи на НАОА. С участието на експерти от НАОА се
провежда и оценява експеримент по съпровождане с КОМПАС на реална процедура по
институционална акредитация на Пловдивския университет. Представени са и
първите обнадеждаващи резултати на експеримента.
Ключови думи: оценяване и акредитация, оценка на качеството на обучение,
осигуряване на качеството във висшето образование, автоматизиране на
процедурите по акредитация

1. Въведение
Оценяването и акредитацията на висшето образование са от съществено
значение за повишаване на неговото качество. Вътрешното оценяване
(самооценяването) и външното оценяване имат някои общи моменти. При
вътрешното оценяване в ролята на оценители са експерти от оценяваната
институция, а при външното – експерти, номинирани от специализиран
независим орган (в българския случай, Националната агенция по оценяване и
акредитация − НАОА). В общия случай, един или повече експерти попълват
въпросник, отнасящ се за характеристики на процедури и обекти, след което се
формират съответни оценки (за определени групи характеристики) по
предварително определени критерии. В по-комплицирания случай, експерти на
оценяваната институция изготвят доклад-самооценка по критерии,
предварително зададени от специализирания орган. При посещение ‘на място’
експертна група, номинирана от този орган, започва процедура за външно
оценяване на базата на доклада-самооценка, който − освен обзорноаналитична част, съдържа констатации, препоръки, оценки (по определени
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индикатори) и др. След редактиране, съгласуване и одобрение на няколко
равнища (напр. оценявана институция, постоянна комисия и акредитационен
съвет на НАОА) се стига до краен вариант на доклада-оценка, който може да
се разглежда като официален резултат на външното оценяване. По подобен
начин протичат процедурите по институционална и програмна акредитация,
провеждани в повечето европейски страни [1, стр. 347], САЩ [2] и България [3].
В работата е предложен подход за автоматизиране на процедурите по
(само)оценяване и акредитация, провеждани от НАОА – единственият
специализиран държавен орган в България, отговорен за контрола на
качеството на дейността на висшите училища и научните организации.
Проектирането и изграждането на система, предназначена за
автоматизиране на различни процедури за (само)оценяване и акредитация
предполага създаване на методика и средства за:
 моделиране на критериални системи за оценка на качеството, вкл. на
(само)оценяваните обекти – институции, професионални направления и
др.;
 съпровождане на етапи и дейности на различни процедури за
(само)оценяване и акредитация във висшето образование;
 автоматизирано и отдалечено натрупване на данни и генериране на
документи (вкл. с автоматизирана текстообработка) за съответните
процедури и обекти, и др.
Предложеният подход за автоматизирано съпровождане на процедури за
институционална акредитация предполага софтуерна среда, в която
множество от потребители, независимо един от друг, извършват
специфични дейности (вкл. с отдалечен достъп), свързани с подготовката на
доклада-самооценка като:
 инвентаризация и натрупване на документи, свързани с акредитацията
по университетски звена;
 посочване на доказателствени материали и кратки анотации по
индикаторите на съответната критериална система;
 съставяне на аналитични бележки (обобщения) по сфери, области и
индикатори на базата на натрупаните материали и бележки;
 генериране на доклад-(само)оценка с автоматизирано текстово
редактиране, включващ натрупани бележки и обобщения;
 поддържане на вътрешни и външни процедури за (само)оценяване и др.
Предложените в работата модели са в основата на проект за създаване на
софтуерна система за моделиране на методики и процедури за оценяване
на качеството във висшето образование, наречена КОМПАС. Създаден е
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прототип на КОМПАС и са проведени експерименти с модели, методики и
процедури за (само)оценяване по новите критериални системи на НАОА.
С участието на експерти от НАОА се провежда и оценява експеримент по
съпровождане с КОМПАС на процедурата по институционална акредитация на
Пловдивския университет „П. Хилендарски” (ПУ) през 2012 година.
Експериментът е резултат на провеждани в последните години научни
изследвания в областта на оценка на качеството на обучението [4, 5, 6, 7, 8].
Управлението на административния документооборот в оценяваната и
оценяващата институция, свързан с акредитацията, е извън обхвата на
КОМПАС.
Използване на специализиран софтуер за автоматизиране на дейности по
оценяване на качеството в практиката на международни агенции по
акредитация на висшето образование и университетите, не ни е известно.
2. Моделиране на методики
Процедурите по акредитация на НАОА използват добре структурирани
критериални системи, изградени от множество критерии, по които се
извършва оценяването. Критериите са групирани в сфери на дейност. От
друга страна, критериите съдържат една или повече характеристики, а всяка
характеристика се описва чрез измерители/индикатори [9]. Една критериална
система за оценяване на НАОА може да се представи като дървовидна
структура с 4 основни нива: (1) Сфери на дейност, (2) Критерии, (3)
Характеристики на критериите и (4) Индикатори.
При оценяване, конкретна оценка се задава само за индикатор.
Индикаторите имат собствено относително тегло, което се движи в определени
граници. За всеки индикатор методиката съдържа следните указания – къде се
търси необходимата информация, как се оценява, максимална оценка.
Оценките на по-горните три нива (и съответно цялостната оценка) се
получават като сума от оценките от поделементите. Мета-модел на
методиката е описан в [10].
За да се оцени даден индикатор, оценяваната институция трябва да
предостави различни данни – документи, справки, протоколи, наредби и др.,
които са част от официалните документи на университета и неговите
структурни, основни и помощни звена. Поради това, в разработения модел на
методика, освен естествено очерталата се необходимост от добавяне на
индикатор, характеристика, критерий и сфера е включена функционалност
‘добавяне на възел за материали за акредитацията’. В следващ етап, на
изпълнение на процедура, в този възел се ‘качват’ всякакви ресурси – файлове
и уеб страници, като има възможност да се опише и физическото
местоположение на ресурс, събитие, библиография и др.
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На фиг. 1 е показана
диаграма на моделиране
на методика. ‘Възел за
помощни ресурси’ е
предназначен
за
ръководства за работа със
системата,
описателни
материали за процедурите
по акредитация, справки,
работни
версии
на
доклада-самооценка и др.
Възлите
за
важни
срокове и за събития
предоставят възможност
за
споделяне
на
информация, свързана с
конкретната процедура по
акредитация.

Фигура 1. Моделиране на методика за оценяване

3. Основни роли и функционалности
Основните роли, които могат да бъдат разграничени в процеса на
оценяване са представени на фиг. 2.

Фигура 2. Основни роли и функционалности в КОМПАС
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4. Конфигуриране на процедура
Задаването на роли на потребителите се извършва от администратора на
системата в рамките на процеса по конфигуриране на процедура и включва
следните дейности (фиг. 3):
 избор на звена, които ще участват в акредитацията и ще подават
информация за съответната сфера, критерий, характеристика или
индикатор;
 дефиниране на етапи за процедурата по акредитация. За всеки етап се
задава произволно име, начална и крайна дата. По този начин е възможно
‘участник в процедура’ да има определена роля само в зададения му
период. Това е направено, за да се осигури възможност потребителите на
системата да имат различни роли в рамките на една и съща
акредитационна процедура от една страна, и от друга – да се ограничат
правата им.
 определяне на роли (администратори и отговорници по
акредитацията, оценители, председател на комисията по оценяване) –
извършва се чрез задаване на роля, номер на потребителя в КОМПАС и
етапа, за който е валидна ролята.
 ‘качване’ на помощни ресурси – ръководства за работа с КОМПАС,
документи и информация за методиките и процедурите по акредитация и
др.;
 въвеждане на информация за събития – работни срещи, семинари и др.;
 въвеждане на важни срокове – за въвеждане на информация,
провеждане на срещи, вземане на решения, изготвяне на графици и др.
5. Изпълнение на процедура
На фиг. 4 е представена UML-диаграма на последователността на
изпълнение на процедура по акредитация. След изпълнение на модули
‘моделиране на методика’ и ‘конфигуриране на процедура’ следва същинското
въвеждане на данни за индикаторите. За всеки индикатор може да се прегледа
описващата го информация и съответно да се въведат материали,
доказателства и обобщения.
Въвеждане на материал означава представяне на документ, предмет,
система, събитие и др. в система КОМПАС. За да се въведе материал е
необходимо да се укажат име и тип на материала (линк, файл или
местоположение), кратко описание и звено, за което се отнася.
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Фигура 3. Конфигуриране на процедура по оценяване

Фигура 4. Модел на процедура по оценяване

Под доказателство към индикатор се разбира материал, който трябва да
удовлетворява поне част от изискванията на индикатора. Доказателството
включва материал и описание, конкретизиращо каква точно част от материала
(раздел/абзац от файл или уеб страница или целия материал) е съответното
доказателство. Доказателствата в по-следващ етап е удачно да се използват
от оценителите за даване на конкретна оценка за конкретен индикатор.

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

15

Алтернативният вариант е използване на автоматично генериран документ
‘Доказателства и материали’, който е приложение към доклада-самооценка.
Обобщенията са текстови описания в свободен стил, които се използват
за автоматизирано генериране на доклада-самооценка и имат две цели:
а) улесняване на работата на експертите (предлагане на текст от тип
резюме, представящ постигнатите резултати в синтезирана форма,
подкрепени от убедителни доводи и доказателства – вкл. с цитиране на найважните ‘качени’ материали) и б) даване на основания за поставяне на повисока оценка за съответния индикатор. Поради това, освен цитиране на найважните и съществени елементи от доказателствената част, в обобщението
може да се представят идеи, намерения и планове и да се прогнозират
предстоящи постижения и резултати.
В КОМПАС могат да се генерират доклади-самооценки и различни справки
за доказателства и обобщения във всеки възел и за всяко университетско
звено (вкл. и за целия университет). Докладът-самооценка се генерира като
HTML-документ, който може да бъде редактиран на по-късен етап в MS Office
Word, Open Office Writer или друга текстообработваща програма.
След създаването на самооценяващ доклад, в процедурата се включват
експерти с роля ‘оценител’, които преглеждат възлите с доказателства и
обобщения, доклада-самооценка (като цяло) и поставят контролни оценки на
индикаторите с аргументирана обосновка. Отново (както и при докладасамооценка), контролните оценки и обосновки се използват за автоматизирано
генериране на оценъчна експертна карта и оценяващ доклад – чернови
вариант на окончателния доклад-оценка.
В следващите месеци предстои външно оценяване на КОМПАС от
експерти (вкл. при осъществяване на процедурата за институционална
акредитация на ПУ от НАОА – вероятно през есента на 2012 г.), които ще
ползват специализиран модул за оценяване, който позволява отдалечен
преглед на въведените доказателства и обобщения (към всеки индикатор,
критерий, област и сфера), поставяне на аргументирани (със задължителни
обосновки) оценки, автоматично генериране на експертен доклад-оценка и др.
Заключение
Основният проблем, който съпътства тежките академични процедури за
(само)оценяване и акредитация е породен от необходимостта за
едновременна работа на лица с различни знания и компетентности и
споделянето на динамично променящи се информационни ресурси. Например,
изготвянето на доклад-самооценка изисква натрупване и обработване на голям
обем документи, числови и текстови данни.
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Предмет на работата е проектиране и създаване на софтуерна система,
предназначена за автоматизирано решаване на посоченият проблем.
Софтуерен прототип, наречен КОМПАС е достъпен на адрес http://compass.uniplovdiv.bg. КОМПАС е експериментиран при подготовката и провеждането на
институционалната акредитация на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски” през 2012 г. Към момента (15.4.2012 г.) в експеримента с
КОМПАС са участвали повече от 50 потребители (администратори,
отговорници по звена, вътрешни и външни експерти) и 39 университетски
звена. Въведени са 1456 материала (998 файла с обем около 560 мегабайта,
452 препратки, 6 други описания), 1310 обобщения и 2549 доказателства към
доклада-самооценка на ПУ за периода 2007 – 2011 г. Автоматично
генерираният пълен доклад-самооценка на ПУ е с обем от 960 стандартни
машинописни страници (по 1800 знака на страница), а заедно с цитираните
повече от 1387 източника − 1007 страници. Създаденият на неговата основа
чернови вариант на официалния доклад-самооценка на ПУ е с обем от 221
страници. По наше мнение, създаване на подобен доклад-самооценка по
конвенционалният ‘ръчен’ начин не е възможно – най-малкото поради
факта, че трябва да се открият подходящи места (в текст, разположен на
повече от 1000 страници) за цитиране на ‘натрупаните’ 1500 материала. Ще
отбележим, че така генерираният автоматично текст може да се оцени като
силно ‘информативен’: отнася се до повече от 100 индикатора за качество
(оценени количествено и качествено в различни разрези – вкл. и по звена),
свързани с 4 (четири) сфери на дейност на ПУ в периода 2007 – 2011 г. –
обучение, наука, управление и конкурентоспособност; включва около 1500
многократно цитирани материали, всеки от които е достъпен за разглеждане
с Интернет-препратка от самия текст.
Възможността за разпределяне на дейности, свързани с процедури за
оценяване във висшето образование между много лица − всяко компетентно в
своята област, води до постигане на по-високо качество за по-кратко време.
Разполагането и динамичното споделяне на университетски информационни
ресурси (обща информация, нормативни документи, протоколи и решения на
катедрени и факултетни съвети, учебни планове и програми и др.) не само
спестява време на отделните участници в конкретната процедура, но и
позволява мултиплициране на вече положените усилия при всяка нова
(следваща) процедура в системата.
КОМПАС може да бъде използвана за съпровождане на процедури по
оценяване и самооценяване в различни области по методики, които могат да
се представят като множество от индикатори, обединени по групи на
йерархичен принцип. В тази посока се провеждат допълнителни експерименти
като: а) моделиране на методиката за програмна акредитация на
професионални направления и специалности (съгл. съответната критериална
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система на НАОА) и създаване на доклад-самооценка за професионално
направление в Педагогическия факултет на ПУ; б) съпровождане на доклад за
изпълнение на препоръки от програмна акредитация на ПН 3.1. Социология,
антропология и науки за културата във Философско-историческия факултет, и
др. При тяхното провеждане се тестват възможностите на КОМПАС за
многократно използване на натрупани (при предходни процедури) и
актуализирани данни и документи при провеждането на следващи процедури
за самооценка, свързани с институцията или отделни университетски звена.
В процеса на работа по системата възникнаха интересни перспективи за
приложение на КОМПАС:
 използване на модела на система КОМПАС за изграждане на
автоматизирана система за акредитация на НАОА или други институции,
специализирани в оценка на качеството;
 автоматизиране на всички процедури за оценяване и акредитация на ВУ;
 възможност за провеждане на сравнителни и статистически анализи на ВУ
и други оценявани обекти;
 създаване на публичен и прозрачен рейтинг на университетите и др.
В перспектива е възможно изграждане на разпределена национална
система, включваща НАОА (за моделиране на критериални системи за
оценяване на висшето образование и експертно оценяване) и висши училища
(за самооценяване – генериране на доклади-самооценки на базата на данни,
материали и обобщения).
Благодарности
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AUTOMATION OF THE PROCEDURES FOR (SELF) EVALUATION
OF THE QUALITY IN HIGHER EDUCATION
Emil Hadzhikolev, Stanka Hadzhikoleva,
George Totkov, Rositza Doneva
Abstract: Discussion on the problem of automating laborious academic procedures
associated with (self) evaluation of the quality. Presentation of approaches to modelling of
methodologies, objects and activities related to this type of procedures. The proposed models
are the basis of a project of a computer system for modelling of methods and procedures for
quality assessment of higher education. A prototype of the system, called COMPASS, has
been created, and experiments have been conducted with models, methods and procedures
for (self) evaluation according to the new criteria systems of NEAA. With the participation of
NEAA experts, an experiment is being conducted and evaluated on a COMPASS-assisted
actual procedure for institutional accreditation of the Plovdiv University. Presentation of the
first encouraging results of the experiment.
Keywords: evaluation and accreditation, assessment of the quality of education, quality
assurance in higher education, automation of accreditation procedures
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ВЪРХУ РЕЙТИНГ КЛАСАЦИИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА
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Резюме: Разгледани са няколко международни системи и българската система за
рейтинг класации на висши училища. Българските класации са дадени за няколко
години. За 2011 г. са представени QS, ARWU, THE и Webometrics класации с първите
13 университета в света. С помощта на клъстерния анализ първите 10 от тях са
групирани в “сходни” групи. Те са ранжирани с някои от принципи за оптималност от
многокритериалното вземане на решения. Същите техники са приложени за
наредби на българските университети по направление „Информатика и компютърни
науки” за 2012 г.
Ключови думи: рейтингови системи, висши училища, класации, дендрограма

1. Въведение
В България има 51 акредитирани висши училища (ВУ), 37 държавни и 14
частни (без Пернишкия университет), които разполагат с академичен състав от
над 18 000 преподаватели и обучават над 250 000 студенти [3, 5, 13].
Намаляването на кандидат-студентите; големият брой наши университети, с
новооткриващи се факултети и специалности; нарастващата интернационална
конкуренция и др. поставят сериозни предизвикателства пред ръководствата
на ВУ за имиджа и конкурентоспособността му. Kандидат-студентите се
затрудняват да изберат ВУ не само по субективни причини, но и поради
липсата на достатъчна и достоверна информация за рейтинга на ВУ и
предлаганите от тях образователни услуги. Работодателите се затрудняват с
набирането, обучението и преквалификацията на кадрите си. Това са някои от
основните причини, които налагат разработването на системи за сравнение и
рейтинг класации (rankings) на ВУ.
Данните за ВУ (обучение, вътрешни процеси, финанси, реализации и др.)
се събират на базата проведени акредитации от оторизираните звена, контрол
на стандартни показатели, експертни оценки, социологически проучвания и др.
Ранжирането по стойностите на показателите не винаги е еднозначно, т.к:
очевидната наредба по-големи (по-малки) количествени стойности на
индикаторите – по-добро ВУ не винаги е възможна. Всеки университет е силен
в някои направления и не чак толкова добър в други, а и самите рейтингови
системи (РС) не са достатъчно обективни, поради случаен и субективен избор
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на индикаторите; методите, на които се базират, и достоверността на
използваните данни. Това налага сравнение на класациите на няколко РС.
В работата стойностите на комплексния показател, сума по всички научни
области (НО) в %, се разглеждат като обекти (точки) от многомерно Евклидово
пространство. Тези обекти с помощта на клъстерния анализ (КА) се групират в
групи („сходни”, „близки” ВУ) и за тяхното ранжиране се прилагат някои от
принципите за оптимално вземане на решения. Окончателният избор за ВУ
всеки кандидат-студент прави, според личните си интереси, потребности,
очаквания и претенции, на базата своя индивидуална класация от „сходните”
ВУ.
2. Рейтингови системи
Рейтингът е вид класация, която подрежда разглежданите обекти по
количествени и качествени методи, базиращи се на групи от показатели [12].
По това рейтинговото ранжиране се отличава от класациите при единична
класация (състезание). Например в снукера, тениса и др. състезателите имат
класация от конкретен турнир и дългосрочен рейтинг (място в ранглистата) за
сезона, годината или друг период от време. Съществуващите РС на ВУ са на
два принципа – комплексни и професионални (стандартизирани) [2].
Най-популярните класации се поръчват и публикуват от определени
вестници, списания или държавни институции и дават единна класация на ВУ
по базовите индикатори. Web-ranking е съпроводен и с ранжиране по отделни
компоненти, като страна, научно или професионално направлениe и др.
2.1. Международни РС
В света има повече от 200 рейтингови класации. В Таблица 1 е приведена
ранглистата на първите 13 университета за 2011 г., обявена от системите QS,
ARWU (Shanghai), THE и SIR (Webometrics). Класациите са по интегрален
показател, който е равен на сумата от получените оценки (в %) по НО на РС.
QS (Quacquarelli Symonds Top Universities) [17] е международна компания,
която прави комплексни и стандартизирани международни рейтинг класации по
6 НО: изкуства и хуманитарни науки; инженерство и технологии; науки за
живите организми (life sciences) и медицина; естествени науки; мениджмънт и
има 6 групи от показатели (ГП): академична репутация 40%; репутация на
работодателите 10%, брой цитирания на академичния състав от Scopus 20%,
разпределение (отношение) на студентите по НО 20%, процент чуждестранни
студенти 5%, процент чуждестранни научни работници 5%.
ARWU (Academic Ranking of World Universities – Shanghai Ranking) [10] e РС
създадена от китайския Shanghai Jiao Tong университет за световна рейтинг
класация по 5 НО: природни науки и математика; инженерни и технически
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науки и информатика; селско стопанство; медицина и фaрмация; социални
науки с 5 ГП: качество (К) на обучението – 10%; К на академичния състав 40%
(Нобелови медалисти 20% и с награда Fields 20%); К на научната продукция:
статии публикувани в Nature и Science – 20%, статии публикувани в списания
цитирани от Science Citation Index и Social Science Citation Index – 20%;
академична реализация на постоянния преподавателски състав – 10%.
THE (Times Higher Education) [19] е британска РС за класации по 6 НО:
инженерство и технологии; изкуства и хуманитарни науки, клинични,
предклинични и здравни науки; life sciences; физични науки, социални науки с 4
ГП: обучение 30%; изследвания: обем, приходи и репутация – 30%; цитирания
– 30%; приход от индустрията 2.5%; международна перспектива – 7.5%.
Таблица 1: Световна класация на ВУ за 2011 г.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

QS
Cambridge 100
Harvard 99.34
MIT 99.21
Yale 98.84
Oxford 98
Imperial 97.64
UCL 97.33
U of C 96.08
UPenn 95.73
Columbia 95.28
Stanford 93.44
Caltech 93.02
Princeton 91.91

РС – интегрален показател
Shanghai
THE
Harvard 100
Caltech 94.8
Stanford 72.6
Harvard / Stanford 93.9
MIT 72.0
Berkeley 71.9
Oxford 93.6
Cambridge 70.0
Princeton 92.9
Caltech 64.7
Cambridge 92.4
Princeton 61.2
MIT 92.3
Colombia 60.4
Imperial 90.7
U of C 57.5
U of C 90.2
Oxford 56.4
Berkeley 89.8
Yale 54.8
Yale 89.1
UCLA 53.0
Colunbia 87.5
Cornell 51.5
UCLA 87.3

SIR output
Harvard 69.99
U Tokyo 48.95
U Toronto 45.77
Hopkins 41.40
Tsinghua 41.20
UMich 41.06
USP 40.20
Zhejiang 40.14
UW 39.43
UCLA 37.99
Stanford 37.88
Kyoto 34.81
Shanghai 34.48

Webometrics ranking (Ranking Web of World Universities) [20] е испанска РС
базираща се на данни, събирани от Majestic SEO, за линковете на web
сайтовете със следните показатели: брой линкове към web страницата на ВУ50%; брой web страници (Google) без rich files – 10%; rich files (Google) pdf,
doc+docx, ppt+ppts и ps+eps – 10%; учебни ресурси: брой статии в базата от
данни Google Scholar за 2007 – 2011 г. и брой статии за 2003 – 2010 г. събрани
от Scimago group – 30%. Тези класации са достъпни във формат pdf от Scimago
Institutions Rankings (SIR) [18].
В Таблица 1 са използвани следните съкращения за университетите:
(американски) Harvard – Harvard university (U), Yale – Yale U, MIT –
Massachusetts Institute of Technology, Princeton – Princeton U, Cornell – Cornell U,

22

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

UPenn – U of Pennsylvania, Colombia – Colombia U, UC – U of California, Caltech
– California Institute of Technology, Berkeley – Berkeley U of California, Stanford –
Stanford U, Hopkins – Johns Hopkins U, UMich – University of Michigan, UW – U of
Washington, UCLA – U of California, Los Angeles; (английски) Cambridge – U of
Cambridge, UCL – U College of London, Oxford – U of Oxford, Imperial – Imperial
College London; (китайски) Tsinghua U, Zhejiang U, Shanghai U; (японски) U
Tokyo – U of Tokyo, Kyoto U; USP е бразилския университет на Сао Паоло и
ETHZ е швейцарската висша техническа школа.
Други по известни РС са: G-factor, която се базира на търсачката Google и
оценява популярността на ВУ, тайванската HEEACT ранжира ВУ по научните
публикации, немските CHE и WiWo се отличават от другите по ранглистата и
начина на събиране на информация и др. Например CHE не подрежда ВУ в
класация, а ги отнася към 3 основни групи: високо, средно и ниско ниво.
2.2. Български класации
Идеята за рейтинг на българските ВУ е от 1999 г. [2]. През 2004 г. и
следващите 3 години в. „24 часа” публикува „Рейтингът на българските
университети”, който е съвместно изследване на вестника, асоциация „Дебати”
и фондация „БГ-шанс”. Същата година има и алтернативен рейтинг публикуван
във в. „Труд”. Класациите на българските ВУ преди 2010 г. се публикуваха в
ежедневници като „24 часа”, „Капитал”, „Пари”, „Наблюдател” и др., в интернет
пространството и на сайтовете на някои ВУ [15, 16].

Фигура 1. Групи показатели в РС на МОМН, [12]

През 2010 г. за първи път в България бе изследвана РС на ВУ чрез
класация на ВУ по професионални направления, разработена от експерти към
МОМН и института „Отворено общество” – София, социологическа агенция
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МБМД и Сирма Груп. Класациите в рейтинговата система на МОМН са
стандартизирани и собствени [14]. Стандартизираните класации са готови
класации по всяко едно професионално направление, които включват
предварително селектирани индикатори с тегла избрани от експерти. Тези
класации могат да се видят, но не могат да се променят като се изключват
показатели или променят техните тегла, както е при собствените класации.
РС на ВУ в България [12, 14] е по професионални направления и сравнява
51 легитимни ВУ в България (без Пернишкия университет) по 52
професионални направления и 49 критерия, които са събрани от статистическа
информация, социологически проучвания между студенти, преподаватели,
работодатели и др. Те са подредени в 6 ГП с тегла, определени от експерти,
виж Фигура 1. За ВУ, в които се изучават различни видове изкуства, групата от
индикатори за научноизследователски процес с тегло 20% е прехвърлено към
групата "реализация".
В Таблица 2 са дадени първите 10 места от класации на българските ВУ за
годините 2007, 2008/09, 2010/11, които са взети съответно от сайтовете [16, 15,
11]. В четвъртата колонка е ранжирането от Webometrics за 2012 г. [20], а в
последната колонка е класацията на университетите в България по
професионалното направление „Информатика и компютърни науки” („И&КН”)
МОМН [14], която е от 19.03.2012 г.
Таблица 2: Класации на българските ВУ
2007 в. „24 ч.”

2008/09 ИНП

2010/11 ИНП

2012 Webometrics

2012 „И&КН”

1

УНСС

МУ-С

МУ-С

СУ

СУ

2

НСА

СУ

УНСС

ТУ-С

АУБ

3

МУ-С

СВУ БИТ

УниБИТ

ХТМУ-С

НБУ

4

МУ-В

ВТУ

СУ

НБУ

ПУ

5

СА

УНСС

ВТУ

МУ-С

ЮЗУ

6

ТУ-С

НБУ/ВСУ

ВСУ

АУБ

ИУ-В

7

ТрУ

СА

РУ

ПУ

ВТУ

8

ИУ-В

ХТМУ

НХА

ЮЗУ

БСУ

9

ЮЗУ

ЛТУ

НАТФИЗ

ТрУ

ВСУ

10

ВСУ

УХТ-П

СА

СА

РУ и ШУ

В тази таблица са използвани общоизвестни съкращения, по-нетрадиционни са:
ИНП – Институт за национална политика; НСА – Национална спортна академия (А); МУС – Медицински университет (У) – София; МУ-В – МУ – Варна; СА – Стопанска А –
Свищов; ТУ-С – Технически У – София; ТрУ – Тракийски У – Стара Загора; ЮЗУ –
Югозападен У Благоевград; ВСУ – Варненски свободен У; СВУБИТ – Специализирано
ВУ по библиотекознание и информационни технологии (БИТ); УниБИТ – У по БИТ –
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София; ВТУ – Великотърновски У; ХТМУ – Химикитехнологичен и металургичен У –
София; ЛТУ – Лесотехнически У – София; УХТ-П – У по хранителни технологии –
Пловдив; РУ – Русенски У; НХА – Национална художествена А; НАТФИЗ – Национална
А за театрално и филмово изкуство; АУБ – Американски У в България – Благоевград,
ШУ – Шуменски У.

Всички РС по различен начин обхващат НО, по които сравняват ВУ; ГП не
са едни и същи, а дори и някои от индикаторите да съвпадат, то не са с
еднаква тежест; базите от експертни оценки са също различни. Следователно,
потребителите: студенти, други ВУ, фирми и др. си съставят мнение на базата
няколко рейтинг класации, като техните резултати трябва да се подредят по
някакво правило/правила.
3. Приложение на КА и някои от принципите за оптималност
Реалните задачи като: покупка на стоки (минимум пари за максимум
качество), назначаване на персонал и неговото обучение, преквалификации и
др.; избор на ВУ за обучение и много други се решават в зависимост от
спецификата на задачата и правилата за избор на най-предпочитано решение
[1, 6, 7]. С помощта на КА университетите, ранжирани по един глобален
показател с няколко РС, групираме в клъстери. Наредби на ВУ получаваме с
някои от принципите за оптималност за ранжиране на Парето решения на
многокритериални оптимизационни задачи.
Данните от Таблица 1, могат да се представят като m университета с един
интегрален показател, получен от n рейтинг класации, n=2,3,...,
n
u j  (u1 j , u2 j , .. . , unj )  R n , j=1,2,…,m (m точки от R ), виж Таблица 3.
3.1. КА
КА е технология за групиране на обезразмерени обекти в групи (клъстери),
като броят на клъстерите и техните характеристики не са известни. Този
анализ се състои от множество процедури и алгоритми за класификация, като
графови алгоритми, йерархична клъстеризация и др. Най-често използвани
процедури са йерархичните. При йерархичните агломеративни процедури се
започва с брой клъстери равен на броя на обектите, след последователни
сливания се стига до един клъстер, накрая се построява дендрограма
(дървовидна диаграма) [4], виж Фигура 2, и по нея се прави визуален анализ,
като се определя желаният брой клъстери.
Обектите се разглеждат като точки от многомерно пространство,
x, y,...  R n , и сходството между тях се оценява с разстоянието между тях,
d(x,y). Разстоянието се дефинира чрез използваната метрика, която е най-
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често Евклидова d ( x, y )  x  y 2 , x

p

n

   | xi | p 
 i 1
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1/ p

, p е цяло положително

число. Колкото е по-малко разстоянието, толкова са „по-близки” обектите.
Съществуват различни стратегии за обединяване на елементите в групи и на
самите клъстери, като единична връзка (Single Linkage), пълна връзка
(Complete Linkage) и др., [8, 9].
3.2. Принципи за оптималност
При многокритериалните задачи, Парето оптималните решения са
несравними и се подреждат като се използват определени принципи за
оптималност. Някои от тях ще префразираме в контекста на класациите на ВУ.
Принципът на справедливата отстъпка (П1) твърди, че ВУ u1 е за
предпочитане („по-добро”) от u2, u1  u2 , ако wu1 p  wu2 p , където теглата
w  ( w1 , w2 , .. . , wn )  R n , wi  [0 , 1] , показват претенциите на потребителя към

i-та рейтинг класация.
Принципът на относителната отстъпка (П2) се редуцира до следното
n

твърдение: u1  u2 , ако  (u j1 )
j 1

wj

n

 ( u j 2 )

wj

, където w е теглови вектор.

j 1

Принципът на „идеалната” точка (най-добрите стойности на показателя по
всички класации – u*) (П3), j=1,2,…,m, твърди u1  u2 , ако
wu1  wu*

p

 wu2  wu*

p

, u *   max u1 j , max u2 j ,..., max unj  .


j

j

j



Аналогично принципът на „анти-идеалната” точка (П4) дава, че u1  u2 , ако
wu1  wu*

p

 wu2  wu*

p

,

u*   min u1 j , min u2 j ,..., min unj  .
j
j
 j


4. Примери
Ще разгледаме някои наредби на ВУ по няколко РС с един интегрален
показател и с една РС по едно професионално направление по всички ГП
4.1. Rankings на международни университети
Ще групираме и ранжираме без тегла първите 10 университета от Таблица
1, които ги има в класациите QS, ARWU, THE. В Таблица 3 всички
университети са означени с първите им букви, като за 4-те У с еднаква първа
буква са използвани означенията: C – Cambridge; U – UC; Co – Columbia; Ca –
Caltech.
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Таблица 3: Интегрални показатели на университетите
РС
QS
ARWU
THE

C
100
70
92.4

H
99.34
100
93.9

M
99.21
72
92.3

Университети – интегрален показател
Y
O
U
Co
S
98.84
98
96.08 95.28 93.44
54.8
56.4
57.5
60.4
72.6
89.1
93.6
90.2
87.5
93.9

Ca
93.02
64.7
94.8

P
91.91
61.2
92.9

Пресмятат се разстоянията d ij  d (ui , u j )  ui  u j между всички У, i и j; i,
2

j=1,2,…, 10. Например d35=d53=d(M,O)= 1.21  15.6  1.32  15.7. От всички
разстояния избираме минималното и обединяваме тези два обекта. На първа
стъпка се обединяват C и M, т.к. разстоянието между тях d(C,M)=2.2 е наймалкото от всичките. Получават се 9 клъстера CM, H, Y O, U, Co, S, Ca и P (CM
и всички останали университети). Отново се пресмятат всичките разстояния
между новите 9 обекта, пак се избира най-малкото разстояние и т.н. Например,
d(CM,O)=min{d(M,O), d(C,O)}=min{15.7, 13.8}=13.8.
На Фигура 2 по метода на най-близкия съсед и начин на сливане –
единична връзка са дадени клъстерите и разстоянията между тях. Тази
дендрограма показва, че ВУ могат да се разделят на 2 групи – Harvard и всички
други, 3 – H, PCaOCoUY и SMC или 5 – H, PCa, OCoUY, S, MC и т.н.; където:
примерно OCoUY означава клъстер, състоящ се от университетите Oxford,
Columbia, UC и Yale.
2

Клъстеризации на международни ВУ

2

Клъстеризации на български ВУ по И&КН

Фигура 2. Клъстеризации
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Ранжирания на университетите могат да се получат с принципите П1-П4,
виж Таблица 4. Например по правило П4, с норма p=1 и анти-идеална точка
u * =(91.91, 54.8, 87.5) имаме:  *2 1  u2  u* 1  59>  *3 1  29.3>
 *1 1  28.2>  *8 1  25.7>  *9 1  18.3>  *5 1  13.8>  *10 1  11.8>
 *6 1  9.6 >  *7 1  9>  *4 1  8.5 . Следователно получаваме наредбата
u 2  u 3  u1  u8  u9  u5  u10  u6  u7  u 4 ,

където ВУ са означени по реда от Таблица 3, u1 =C, u 2 =H,…, u10 =P.
Таблица 4: Ранглиста на университетите с принципите П1-П4
Принцип

Норма

П1

p=1
p=2

П2
П3
П4

p=1
p=2
p=1
p=2

1
H
H
H
H
H
H
H

2
M
M
M
M
M
M
M

3
C
C
C
C
S
C
S

4
S
S
S
S
C
S
C

Място
5
6
Ca O
Ca O
Ca P
Ca O
Ca P
Ca O
Ca O

7
P
P
O
P
Co
P
P

8
U
Y
Co
U
U
U
Y

9
Co
U
U
Co
O
Co
Co

10
Y
Co
Y
Y
Y
Y
U

По всички наредби, и то с голяма разлика в стойностите, Harvard е на 1-во
място след това върви групата на MIT, Cambridge, Stanford, защото
стойностите, по които ги сравняваме са доста близки, но определено MIT
лидира в тази група. Същият клъстер го има и на дендрограмата. На 5-та
позиция е Caltech. Стойностите, по които се нареждат UC и Columbia също не
се различават значително, но всички останали У се намират на различни места
в ранглистата по различни принципи на оптималност, затова изглежда разумно
университетите да се групират в три групи.

4.2. Rankings на български ВУ по професионално направление „И&КН”
На 22 март 2012 г. се обяви рейтинг класацията на българските ВУ по
професионални направления. ГП са номерирани съгласно Фигура 1. В Таблица
5 са дадени комплексните оценки и обобщените индикатори по ГП на
университетите по професионално направление „И&КН”.
За тази година теглата на ГП са: ГП1 (учебен процес) 25 %; ГП2 – 5 %; ГП3
– 20%; ГП4 – 5%; ГП5 – 10%; ГП6 – 35%. Комплексната оценка е по скала от 0
до 100 и ВУ са ранжирани по нея. От [14] с детайлно сравнение по данните
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(индикатори pij с тегла wij, i=1,2,...,6) сме получили обобщен показател
p i   wij pij за i-та ГП.
j

Таблица 5: Обобщени групови показатели за „И&КН”
Обобщeн
пок. pi
p1
p2
p3
p4
p5
p6

СУ 74
4.37
13.29
14.53
8.32
2.6
210.1

АУБ
62
5.31
11.14
20.15
81.64
2.01
192.3

НБУ
56
3.97
6.78
4.22
1.44
1.53
166.8

Университет – комплексна оценка
ВТУ ЮЗУ БСУ
ПУ 52 РУ 50 48
48
47
4.16 4.32 4.57 3.83 4.06
3.74 6.75 1.48 2.64 7.66
3.86 5.61 4.63 2.07 2.97
2.81 3.93 2.37 2.39 11.80
1.28 1.17 1.02 1.06 1.11
125.1 101.2 106.3 100.4 100.5

ВСУ
45
3.55
1.67
2.97
5.19
0.85
106.2

ИУ-В
44
4.01
2.47
0.84
0.21
1.21
110.6

ШУ 38
3.70
2.58
4.01
3.21
0.82
85.3

Таблица 6: Ранглиста на университетите по „И&КН” с принципите П1-П4
Място

Принцип

Норма

П1

p=1

АУБ СУ НБУ ПУ

p=2

АУБ СУ НБУ ПУ ВТУ РУ ИУ-В БСУ ЮЗУ ВСУ ШУ

p=5

СУ АУБ НБУ ПУ ВТУ РУ ИУ-В БСУ ЮЗУ ВСУ ШУ

П2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

РУ ВТУ БСУ ИУ-В ЮЗУ ВСУ ШУ

АУБ СУ НБУ РУ

ПУ БСУ ВТУ ВСУ ШУ ЮЗУ ИУВ
РУ ВТУ БСУ ВСУ ИУ-В ЮЗУ ШУ

П3

p=2

СУ АУБ НБУ ПУ

П4

p=2

АУБ СУ НБУ ПУ ВТУ РУ ИУ-В БСУ ВСУ ЮЗУ ШУ

Някои наредби на ВУ с принципите П1-П4 са приведени в Таблица 6.
Очевидно е, че: на 3-то място е НБУ, 4-то е за ПУ и 11-то за ШУ, за
групирането на останалите ВУ трябва да се приложат някои от процедурите на
КА. Дендрограмата на Фигура 2 показва „подобните” ВУ: ЮЗУ и ВСУ; ИУ-В и
БСУ; РУ и ВТУ, СУ и АУБ. За повече информация трябва да се изследват
всички възможни групирания на на тези ВУ в зависимост от близостта между
клъстерите (distance linkage) и на самите елементи вътре в тях..
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Заключение
ВУ са различни, имат специфични силни и слаби страни и не може да се
излъчи най-добро по всички РС. Разнобоят в класациите, различните
методологии, НО, ГП и техните тегла налагат тяхното усъвършенстване.
По-реални и правдоподобни ще са рейтинг класациите в еднородни групи
ВУ, по стандартизирани международни направления и показатели.
Потребителите: студентите, преподавателите, фирмите и др., на базата
няколко РС с помощта на принципите за оптимално вземане на решение
правят собствена ранжировка на ВУ.
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ON RANKINGS OF HIGHER SCHOOLS
Jordanka Angelova, Valentina Radeva, Petar Halachev
Abstract: Some international university ranking systems and the only Bulgarian one are
considered. Bulgarian rankings are given for few years. For 2011 QS, ARWU, THE and
Webometrics rankings of top 13 international universities are presented. Using cluster
analysis the first 10 of them are merged in similar groups. They are ordered by several
optimality principles by multi-objective decision making Same techniques are applied to rank
Bulgarian universities by subject “Informatics & Computer Sciences”.
Keywords: rankings, ranking systems, higher schools, dendrogram
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СТАНДАРТИЗИРАНА УНИВЕРСИТЕТСКА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА
Росица Донева, Николай Касъклиев
ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, Ул. „Цар Асен“ 24
rosi@uni-plovdiv.bg, kasakliev@uni-plovdiv.bg
Резюме: В работата се представя модел на интегрирана и стандартизирана
университетска информационна система (ИСУИС). Системата осигурява пълната
гама информационни услуги за всички сфери от дейности в рамките на едно висше
училище и е съобразена с институционални, националните и европейски стандарти,
спецификации и нормативни изисквания, които засягат висшето образование,
дейността на образователните институции, информацията, софтуерните
технологии и др. Моделът е апробиран при изграждане на университетска система
за администриране на обучението.
Ключови думи: университетски информационни системи, образователни
стандарти, нормативни изисквания за висшето образование, стандарти за
обучение, стандарти за е-обучение, стандарти за информационни и софтуерни
технологии.

Увод
Висшите образователни институции, като водещ фактор в търсенето на
иновационни подходи, отдавна се стремят към автоматизиране на своите
дейности. Първоначално, се внедряват софтуерни системи, които засягат
преди всичко техни спомагателни дейности като документооборот,
счетоводство, поща, представяне в уеб среда на институцията и др.
Съвременните висши училища (ВУ) все повече търсят помощта на
информационните технологии, не само за нуждите на администрацията и
управлението, а и за да привлекат качествени студенти, да постигнат високи
резултати в обучението и да се представят най-добре пред широката
аудитория. За нуждите на обучението се използват системи за
виртуално/електронно обучение и се усъвършенстват възможностите за
комуникация и съвместна работа (видео и аудио чат, форуми и социални
мрежи). Така, в българските ВУ в момента, функционират голям брой
софтуерни решения с разнотипни приложения и от различни поколения, което
е свързано с редица проблеми. Хаотичното събиране на информация и
съхраняване на данните в различните бази на отделните подсистеми води до
дублиране на данните, тъй като подсистемите нямат връзка помежду си.
Актуализирането на информацията е затруднено, а автоматизираното
изготвяне на обобщени справки от различни подсистеми е невъзможно.
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Без преувеличение може да се каже, че подобряването на софтуерните
решения за управление на информацията е на преден план за всички ВУ, тъй
като не може да се посочи пример на ВУ в страната [3] с цялостно изградена
информационна система (ИС).
Добри перспективи за решаване на посочените проблеми дава подхода за
изграждане на интегрирана и стандартизирана университетска ИС (ИСУИС) [1,
4], който се основава на две съществени идеи:
 интегрирано информационно осигуряване на всички университетски
дейности (с обединяване вкл. и на многото съществуващи вече системи и
ресурси), която да отговоря на огромната гама изисквания, свързани с
предлаганите университетски образователни услуги и на сложните
организационни и културни въпроси, които ВУ трябва да решават;
 спазване на разнообразните свързани регламенти (стандарти,
спецификации, споразумения, насоки, препоръки, нормативни изисквания)
с цел намаляване на грешките и риска, подобряване на качеството на
услугите, оперативна съвместимост, спазване на законодателството и
много др.
Комбинирането на тези две идеи има редица много важни предимства:
 избягва се многократното въвеждане на едни и същи данни и дублирането
при тяхното съхранение;
 решава се проблема с изготвяне на обобщени справки от различни
подсистеми;
 улеснява се провеждането на единна политика по отношение на
управление на информацията във ВУ (достъпност, свързаност, пълнота,
защита и сигурност на информацията и др.);
 осигурява се отвореност, качество, надеждност, намаляване на разходите,
улесняване на планирането, висока степен на използване на ИС и др.
В статията са представени резултатите от приложението на споменатия
подход за разработване на модел на ИСУИС и неговото апробиране при
изграждане на един от най-важните компоненти на такава система, а именно
системата за администриране на обучението.
Модел на ИСУИС
Много и разнообразни са сферите от дейности в рамките на едно ВУ, за
които ИСУИС трябва да предлага автоматизирани услуги, например самото
обучение, поддържане на портфолия и досиета, счетоводство, библиотечна
дейност, настаняване в общежития и много др. След проучване на
действащите ИС във ВУ [3] и анализ на известните добри практики, както и на
изискванията към интегрирано информационно осигуряване на ВУ, са
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определени основните групи от информационни услуги [1], които ИСУИС
трябва да предлага за различните сфери от дейности на ВУ:
кандидатстудентски прием, обучение, преподаване, изследвания, управление,
образователен маркетинг, външни ИС, управление на качеството и общи
дейности.
От друга страна, ИСУИС трябва да е съобразена с голям брой
институционални, национални и европейски стандарти, спецификации и
нормативни изисквания, които се отнасят до характерните за нея:
 област на приложение – висшето образование;
 предмет на приложение – образователни услуги;
 ползвател (доставчик на услугите) – неправителствена образователна
институция;
 обект на обработка – информация;
 използвани технологии – софтуерни и информационни технологии и др.
Тези нормативни изисквания и стандарти са систематизирани в Таблица 1.
от гледна точка на основните сфери от дейности на ВУ.
ИСУИС: нормативни изисквания и стандарти
(Е)-европейско ниво, (Н)-национално ниво,(И)-институционални)
В областта на обучението
О.1(Е)
Резолюции и проекти за подобряване на структурата и
ефикасността на ВО (напр. Болонската декларация, 1999 г.;
Лисабонската стратегия, 2000 г.; Дневен ред за модернизация
в областта на висшето образование, 2007 г. и др.)
О.2(Н)
Закон за висшето образование
О.С.1(Е)
Учебни планове в различни професионални направления,
разработени от международно-признати организации (напр. за
компютърни технологии на IEEE Computer Society и ACM)
О.С.2(Н)
Класификатор на областите на ВО и професионалните
направления
О.С.3(Н)
Наредби за държавните изисквания за придобиване на ВО по
специалностите от регулираните професии
О.С.4(И)
Правилник за организация на учебния процес
О.У&П.1(Е) Европейска система за натрупване и трансфер на кредити
(ЕСТК)
О.У&П.2(Н) Наредба за прилагане на ЕСТК във ВУ
О.У.1(Е)
Каталог на курсовете от информационния пакет на ЕСТК
О.У.2(Н)
Наредби за държавните изисквания, за приемане и обучение
на студенти и докторанти
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ИСУИС: нормативни изисквания и стандарти
(Е)-европейско ниво, (Н)-национално ниво,(И)-институционални)
О.У.3(Н)
Наредби
за
държавните
изисквания
за
придобиване/признаване на ВО
О.У.4(Н)
Наредба за държавните изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите училища
О.У.5(Н)
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
О.У.6(И)
Правилник за приемане на студенти във ВУ
О.П.1(Е)
Европейска квалификационна рамка за перманентно обучение
и дескрипторите на образователния цикъл
О.П.2(Е)
Европейска рамка за прозрачност при описание на
квалификации и компетенции – Europass
О.Е.1.1(Е)
LOM
О.Е.1.2(Е)
Метаданни на SCORM
О.Е.1.3(Е)
Dublin Core
О.Е.2.1(Е)
IMS Content Packaging
О.Е.2.2(Е)
SCORM Content Packaging
О.Е.3.1(Е)
IMS Learning Tools Interoperability
О.Е.3.2(Е)
IMS Learning Information Services
О.Е.4(Е)
IMS Learning Design
О.Е.5(Е)
IMS Question and Test Interoperability
О.Е.6(Е)
IMS Learner Information Package
О.Е.7.1(Е)
CEN CWA 16133:2010 European Learner Mobility
О.Е.7.2(Е)
CEN EN 15981:2011 European Learner Mobility – Achievement
information
О.Е.7.3(Е)
CEN EN 15943:2011 Curriculum Exchange Format Data Model
В областта на изследванията
И.1(Н)
Закон за развитие на академичния състав в Република
България и съответния Правилник
И.2(Н)
Критерии и показатели за наблюдение и оценка на
научноизследователската дейност
И.3(И)
Правилник за прилагане на Закон за развитие на академичния
състав във ВУ
И.4(И)
Вътрешни правила за оценка на качеството на научната
дейност на преподавателите
В областта на управлението на ВУ
У.1(Н)
Наредба за държавните изисквания към съдържанието на
основните документи, издавани от ВУ
У.2(Н)
Ред за достъп до публичните регистри на МОМН
У.3(Н)
Закон за електронното управление
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ИСУИС: нормативни изисквания и стандарти
(Е)-европейско ниво, (Н)-национално ниво,(И)-институционални)
У.4(Н)
Закон за достъп до обществена информация
У.5(Н)
Закон за защита на личните данни
У.6(Н)
Закон за интеграция на хората с увреждания
У.7(Н)
Закон за статистиката
У.8(Н)
Закон за авторското право и сродните му права
У.9(Н)
Кодекс на труда
У.10(Н)
Закона за администрацията
У.11(И)
Правилник за дейността на ВУ
У.12(И)
Изискванията към учебната документация (специалностите и
техните учебни планове)
В областта на разработка на Уеб-среда
С.1(Е)
Серия стандарти ISO/IEC 2700х
С.2.1(Н)
Серията стандарти БДС ISO/IEC 2700х
С.2.2(Н)
Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност към Закона за електронното
управление
С.3.1(Е)
Стандарти на W3C за достъпност
С.3.2(Е)
Стандарти на W3C за мобилен уеб
В областта на осигуряване и оценяване на качеството
К.1.1(Е)
ISO/IEC 19796-1:2005 – Информационни технологии.
Образование, учене и обучение. Управление на качеството,
осигуряване и метрики
К.1.2(Е)
ECTS Label
К.1.3(Е)
DS Label
К.1.4(Е)
Стандарти и насоки ISO 9000 за качеството
К.1.5(Е)
ISO/IEC 90003:2004 за приложение на стандарта ISO 9001 по
отношение на качеството на компютърен софтуер
К.2(Н)
Критериална система за институционална акредитация на
висшите училища на НАОА
К.3(И)
Системата за качество на съответното ВУ
Таблица 1. Нормативни изисквания и стандарти на национално европейско и
институционално ниво.

На базата на направените проучвания е разработен общ модел на ИСУИС
(Фигура 1), който представя връзките от тип ‘съобразен с’ между основните
сфери от дейности на ВУ (и свързаните информационни услуги, които ИСУИС
предоставя) и съответните регламенти от различно ниво и тип (колона 1 на
Таблица 1), които е предвидено да бъдат спазвани.
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Фигура 1. Общ модел на ИСУИС

Система за администриране на обучението
Един от най-важните компоненти на ИСУИС от гледна точка на обучение и
преподаване е подсистемата за ‘Администриране на обучението’ (ПАО), която
поддържа данни за организационната структура, административния и
техническия персонал, студентите (в т.ч. докторантите) и преподавателите,
резултатите от обучението и предоставя информационни услуги, свързани с
финансиране, комуникации, средства за обучение (напр. за е-обучение),
връзки с други институции (напр. Министерство на образованието, младежта и
науката или Националния статистически институт) [2] и др. Общият модел на
ИСУИС (Фигура 1) е апробиран при изграждане на уеб-базирана ПАО за
нуждите на Пловдивския университет „П. Хилендарски”.
Проектът на ПАО e разработен в съответствие с общия модел на ИСУИС,
като са конкретизирани актьорите, които взаимодействат със системата,
случаите на употреба, в които те участват и необходимите за спазване
стандарти и нормативни изисквания при изграждане и функциониране на
отделните й елементи. Фигура 2 представя общата UML диаграма на случаите
на употреба на ПАО, където по-детайлно са разработени само случаите на
употреба, изобразени в по-светъл цвят (за по-добра нагледност).

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

37

38

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Така проектираната ПАО интегрира основните информационни услуги в три
от сферите на дейност на ВУ, а именно обучение, преподаване и връзка с
външни ИС:
 обучение – създаване на учебни разписания, планове, програми;
поддържане на студентско досие, докторантско досие, портфолио на
преподавател; диаграма на специалност; протоколи; организиране на
изпитни сесии и др.;
 преподаване – разработване на учебни планове за студенти/докторанти,
програми, разписания, портфолиа, индивидуални планове, отчети,
обобщена информация, справки за оценки и др.;
 връзка с външни ИС – експорт на данни към националните регистри на
студенти и докторанти (поддържани от Министерство на образованието,
младежта и науката [2]), генериране на справки към Национална агенция за
приходите и др.
Разбира се, за обезпечаване на високо съвременно ниво на предлаганите
информационни услуги, проектът на системата предвижда осигуряване и на
необходимите общи услуги, като идентификация; достъп и управление на
права на потребителите; управление на документи и съдържание; новини;
комуникации; напомняния и др.
Това, кои стандарти и норми от различно ниво и тип (кол. 1 на Таблица 1) е
предвидено да бъдат спазвани при програмната реализация на съответните
случаи на употреба е представено на UML диаграмата (Фигура 2) чрез
коментари към всеки от тях.
Като пример в това отношение, ще представим какво означава спазването
на наложилият се вече в почти цяла Европа стандарт ЕСТК, който има за цел
да осигури в общоевропейски план взаимно академично признаване на
постиженията и компетенциите на студентите [5]. Каталогът на курсовете,
включен в информационния пакет на ЕСТК определя изисквания към
съдържанието на учебните програми и курсове. Спазването на тези изисквания
означава, че ПАО трябва да поддържа следните данни за учебните програми и
курсове от различните степени на образование (бакалавърска, магистърска и
докторантска):
 Обща информация: получавана квалификация, ниво на квалификация,
специфични изисквания за прием, специфични разпоредби за признаване
на предходно обучение (формално, неформално и неофициално),
квалификационните изисквания и наредби, профил на програмата
(анотация), ключови резултати от обучението, професионални профили на
завършилите (с примери), достъп до по-нататъшно обучение, структура на
програмата с кредити, правила за изпитване и поставяне на оценки,
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изисквания за завършване на програмата, форма на обучение (редовна,
задочна, дистанционна), отговорник за програмата.
 Описание на учебните курсове (дисциплини): наименование на курса, код
на курса, вид на курса (задължителен, избираем), ниво на курса (напр.
първи, втори или трети цикъл), учебна година, семестър/триместър, брой
ЕСТК кредити, име на лектора/лекторите, резултати от обучението, начин
на преподаване (присъствено, дистанционно), предварителни изисквания,
препоръчителни опционални компоненти на програмата, съдържание на
курса, препоръчителна или задължителна литература, планирани учебни
дейности и методи на преподаване, методи и критерии за оценяване, език
на преподаване и обучителна практика.
Програмна реализация. ПАО е реализирана на модулен принцип за по
лесното изграждане, тестване и развитие на системата с нова
функционалност. Предложената тук система е реализирана чрез 3 модула:
 Административен – предоставящ услуги за студенти и докторанти
(кандидатстване, прием, обучение и дипломиране), преподаватели и
инспектори от учебен отдел;
 Документи – генериране на типови документи (напр. необходимите
документи по процедурите за обучение на докторанти, съгласно вътрешния
правилник за прилагане на закона за развитие на академичния състав;
 Справки – услуги за генериране на всякакъв вид справочна информация.
За интегриране на различните групи от услуги са следвани следните общи
подходи: сигурност и защита на информацията; достъпност на информацията;
поддържане на съвместимост между компонентите с цел обмен на данни и
услуги; достъп, съобразен с нуждите на потребителя, с различни нива на
сигурност и чрез разнообразни устройства и технологии (настолни, преносими,
мобилни, мрежови).
Заключение
Промените по отношение на подходите за учене и преподаване;
необходимостта от подобряване на достъпа до информационните ресурси за
персонала и за студентите; нуждата, ВУ да бъде атрактивно място за учене,
работа и научни изследвания; интернационализацията на образованието и
засилване на конкуренцията; развитието на електронното обучение и
виртуалните среди за обучение, на новите медийни, безжични и облачни
технологии; и т.н., налагат големи изисквания към характеристиките на
университетските ИС.
Представеният модел на ИСУИС и подхода за неговото прилагане при
изграждане на ПАО с акцент върху спазването на утвърдени стандарти и
нормативни изисквания е крачка напред по посока на задоволяване на
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споменатите изисквания. Разработването на цялостна ИСУИС (в съответствие
с разработения модел) позволява значително да се повиши качеството на
образователните услуги и повишаване на конкурентоспособността на ВУ в
европейски и световен мащаб.
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STANDARDISED UNIVERSITY INFORMATION SYSTEM
Rositza Doneva, Nikolay Kasakliev
Abstract: This paper presents a model of integrated and standardized university information
system (ISUIS). The system provides full range of information services for all areas of
activities within a university and is conformable to institutional, national and European
standards, specifications and regulatory requirements affecting higher education, the activities
of educational institutions, information, software technology and more. The model is
approbated in building a university system for administration of education.
Keywords: university information systems, educational standards, regulations for higher
education, training standards, standards for e-learning, standards for information technology
and software.
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ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ
Христо Манев, Светослав Енков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Факултет по математика и информатика, катедра „Компютърна информатика”
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Резюме: В тази разработка се използва системата за електронно обучение Moodle,
чрез която се реализира образователен сайт за една учебна дисциплина с основна
учебна дейност тестово изпитване. С осъществяването на този проект се създава
модел, който да може да се използва и за други учебни дисциплини, както на
университетско, така и на гимназиално ниво.
Ключови думи: интерактивност, достъпност, е-обучение, образователен курс,
Moodle

1. Въведение
Нарасналото използване на информационни технологии в образованието и
всекидневният живот дава възможност за провеждане на образователни
курсове чрез образователни сайтове. В конкретния случай се разработва сайт
по учебната дисциплина „Теория на графите” [1, 2, 3, 5]. Графите се срещат в
различни области на науката и практиката. Тяхната роля нараства рязко с
бурното развитие на математическата логика, машинната математика,
автоматиката, кибернетиката, теорията на информацията, математическата
икономика, теорията на игрите, изследването на операциите, математическата
лингвистика и други области, където на преден план излизат разсъжденията и
построенията от дискретно-комбинаторен характер. Единственият начин за
справяне с огромното количество възникнали важни практически и теоретични
задачи, свеждащи се към задачи от теорията на графите, е да се учим да
решаваме тези задачи на едро, използвайки от една страна най-новите
постижения на теоретичната математика, а от друга – съвременната
компютърна техника. Усвояването и владеенето на теорията на графите в
нашата съвременност става решаващо за справяне с множество съвременни
проблеми, възникващи в информационните и комуникационни технологии,
мениджмънта и редица други актуални предизвикателства. Това мотивира
насочването ни именно към тази област на математическото познание.
2. Цели на разработката
Тази разработка има за цел да създаде възможност за провеждане на
образователни курсове с помощта на съвременни среди за електронно
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обучение. Развива се една система за хибридно провеждане на обучението,
т.е. присъствени часове за лекции и упражнения, съчетани с дистанционно и
интерактивно реализиране на изпитването, конкретно по учебната дисциплина
„Теория на графите”. Системата позволява, при желание на лектора, и целият
курс да се проведе дистанционно и интерактивно.
Дистанционното обучение представлява организация на учебния процес,
при която студентът и преподавателят са разделени по местоположение, но не
непременно и по време. Отдалечеността се компенсира с технологични
средства – уеб-базирана система за „Интерактивно обучение по Теория на
графите”. Както е известно, дистанционното обучение има проблеми с
коректността на оценяването. Трудността се обуславя от идентификацията на
студента при изпълнение на изпитния тест.
В разработката използваме средата Moodle за електронно обучение с
отворен код, посредством която ще се реализира оценяването. Тази система
ще позволи на преподавателя да дава права на определени потребители
записани в неговия курс, така както и да постави тест за оценяване на
знанията.
Реализацията на проекта „Интерактивно обучение по Теория на графите”
се осъществява посредством: мета-езика за форматиране на документи HTML
[8, 10] и системата за електронно обучение Moodle [9].
Освен разработването на конкретния сайт, с реализирането на проекта се
цели създаване на модел, който да може да се използва и за други учебни
дисциплини, както на университетско, така и на гимназиално ниво.
3. Използвани технологии
3.1. Мета-езикът за форматиране на документи HTML
Много интернет приложения съдържат статично съдържание, като научни
доклади и статии. Те представляват документи, съдържащи обикновен текст,
изображения и препратки към други документи. Най-често използваното
средство за разработване на такива интернет сайтове е HTML (т.е. HyperText
Markup Language).
Софтуерните пакети за редактиране на HTML биват разделяни на две
основни категории – текстови редактори и WYSIWYG редактори (What You See
Is What You Get).
Много интернет разработчици предпочитат използването на текстовите
пред WYSIWYG редакторите на HTML, поради следните няколко причини:
 по-добър контрол;
 по-бързи страници;
 по-бързо редактиране.
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3.2. Системата за електронно обучение Moodle
Moodle е софтуерен пакет за разработване на интернет базирани
образователни курсове и уеб сайтове. Думата Moodle е съкращение на Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment, т.е. буквално изменяща се
динамична обектно-ориентирана среда за обучение.
Moodle е иновативна софтуерна платформа, притежаваща потенциала за
високо-технологично реализиране на широко достъпно, адаптивно, качествено
и високоефективно електронно образование за потребителите си, а също така
и за хора с увреждания, давайки по този начин равен интелектуален старт на
всички с цел най-пълно отговаряне на нуждите на съвременния промишленотехнологичен свят от висококвалифицирани специалисти.
Въпреки, че първоначално е проектиран за приложение във висшето
образование (университетите), Moodle бързо започва да се използва от поширок кръг от организации по света за да провежда курсове напълно онлайн и
да спомогне за по-добрата връзка между преподаващите и обучаващите се.
Неговите гъвкавост и сигурност са получили различни приложения, вариращи
от сайтове за основното училище до курсове за големи университети, фирми,
министерства.
Интерфейсът е прост и олекотен откъм технически детайли. Инсталира се
лесно на която и да е платформа, поддържаща PHP. Необходима е само една
база данни (за предпочитане MySQL), която може да се споделя. Една
инсталация на Moodle може да поддържа хиляди курсове, които могат да
бъдат категоризирани и търсени по различни критерии.
Проектът Moodle е динамично развиващ се. Той е с отворен код, което
означава, че продуктът има авторски права, но дава и допълнителна свобода
на потребителите.
Само някои от възможните области на приложение на проекта са за
електронно образование на студенти и докторанти посредством управление на
общодостъпното учебно съдържание и управление на учебния процес в
рамките на разнообразните формати на онлайн базираните учебни
дисциплини и курсове, както и като допълнение на обучението в реална учебна
среда.
Друго от множеството възможни приложения на иновативната платформа е
оказването на техническа и методическа помощ на университетите, колежите и
всички останали обучаващи организации при прехода им към електронно
образование.
Основна идея е създаването на работещ виртуален модел на реалните
образователни институции и електронно управление на решаваните от тях
задачи и процесите свързани с тях. Важно е създаването на единно свързващо
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звено между разнообразните, вече съществуващи платформи за електронно
обучение на университетите.
Moodle притежава изключително мощен модул на виртуална библиотека с
множество инстанции и гарантирана съвместимост.
Уеб сайтът се управлява от администратор (admin user), който се определя
при първоначалните настройки на системата. Администраторът има
възможност да прилага различни допълнителни „теми“ за настройка на
цветовата схема и общият вид на сайта според предпочитанията на
конкретния потребител. Той може да добавя и допълнителни модули към вече
съществуващи инсталации на Moodle. Езикови пакети позволяват локализация
към различни езици и могат да се редактират посредством вграден редактор. В
момента има налични пакети за над 43 езика. Кодът за платформата е писан
на PHP под GPL лиценз и може да бъде модифициран според нуждите на
потребителя.
При администрирането на потребителските регистрации целта е да се
намали до минимум намесата на администратора като същевременно се
поддържа високо ниво на сигурност.
Moodle предлага различни начини за идентификация, които се поддържат
от допълнителни модули и по този начин улесняват интеграцията във вече
съществуващи инсталации на системата.
Всеки потребител се нуждае само от една регистрация за целия сървър –
всеки акаунт може да има различни права за достъп. Чрез администраторския
акаунт се създават курсове и се задава статус на „преподаватели“ на
определени потребители.
Преподавателите могат да създават курсове и да преподават в тях. Могат
да създават филтър „за записване“ (enrolment key) на курсовете, за да
ограничат достъпа до него. Те могат и сами да отписват студенти от курса. Ако
преподавателите не направят това, студентите биват отписвани автоматично
след определен период на неактивност, който се задава от администратора.
Студентите също биват насърчавани да създават собствени онлайн
профил със снимка и данни за самите тях. По желание адресите на техните
електронни пощи могат да не бъдат показвани. Всеки студент може да зададе
предпочитан език, както и локална часова зона. Всички дати в Moodle се
настройват според локалното време (напр. дати за предаване на курсови
работи и др.).
Добре съставените тестове помагат на преподавателите да определят до
какво ниво студентите са усвоили преподавания им материал.
Тестовете в Moodle се създават от преподавателите, но въпросите могат
да бъдат въведени и от външен източник. Преподавателите могат да създадат
база данни от въпроси, които да се използват многократно в различни тестове.
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Те могат да се съхраняват в отделни категории и тези категории могат да
бъдат публикувани, за да са достъпни за всеки курс на сайта.
Тестовете се оценяват автоматично и могат да бъдат оценени повторно,
ако въпросите бъдат променени. Те могат да бъдат достъпни само за
определен период от време, след изтичането на което студентите вече нямат
достъп до тях. По преценка на преподавателя, тестовете могат да бъдат
правени по повече от веднъж, да бъдат с прогресираща трудност и към
въпросите могат да се изписват коментари или да се показват верните
отговори.
Въпросите и отговорите всеки път могат да бъдат показвани в различен
ред, за да се избегне преписване. Въпросите биват следните видове:
 въпроси с няколко варианта за отговор (Multiple-choice questions) с един
или повече верни отговори;
 въпроси, изискващи кратък отговор – дума или фраза (Short аnswer
questions);
 въпроси за избор между вярно и грешно (True-False questions);
 въпроси за откриване на двойки верни отговори;
 въпроси с произволно разбъркани отговори (Random questions);
 въпроси, изискващи отговори с цифри (Numerical questions with allowable
ranges);
 въпроси, чиито отговори се съдържат в параграфи с текст (Cloze style).
В заключение, основната идея на Moodle е концепцията, че човек активно
конструира знание посредством досега си с околната среда, а не го приема
просто чрез слушане и четене. В процеса на реализация на един такъв
образователен курс могат да се променят както съдържанието, така и задачите
за самостоятелна работа, за групова работа или критериите за оценяване, т.е.
да се усъвършенстват всички компоненти на дистанционната форма на
обучение. Пряката и постоянна връзка на преподавателя със студентите е
гаранция за намирането на оптималния вариант за осъществяването на
ефективен учебен процес. Ключовите предимства на Moоdlе като една от найпопулярните платформи за електронно обучение са:
 лесен за работа потребителски интерфейс, преведен и на български език;
 голямо разнообразие от варианти за публикуване на курсове, тестове,
новини и т.н.;
 реализирана е чрез използване на двата най-популярни днес инструмента
за интернет програмиране – PНP и MуSQL. Това осигурява възможности на
администраторите на системата за промени както на интерфейса, така и на
базата данни;
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 възможно е добавянето на нови и изключването (и/или модифицирането)
на съществуващи модули;
 осигуряване на онлайн връзка между потребители на системата;
 разпространява се безплатно.
4. Реализация на разработката
Основната част от разработения проект е създаването на система за
тестово изпитване – една от най-прилаганите форми за проверка знанията на
обучаемите. Тази форма се използва не само с цел изпитно оценяване, но и за
обучение чрез упражняване на знанията и уменията на курсистите.
Предимство на уеб базираното преподаване и оценяване е, че може да се
провежда асинхронно. Освен това е възможно студентът да се оцени чрез тест
с голяма точност според показаните резултати, обаче дистанционното
обучение има проблем при обективното поставяне на оценка на обучаемите.
Доставката на тестови материали е процедура, която гарантира, че
информацията е на разположение на студентите и те могат да я прочетат в
удобно за тях време. Проблемът възниква, когато студентът е длъжен да
изпълнява задачи и тестове. Онлайн курсовете имат трудности при контрола
за измами върху тестове и изпити именно поради липсата на преподавателски
надзор. Задаването на определен ден и час за активност на теста, допринася
за обективността на оценяването. Дори ако студентът проверява отговори на
въпроси в учебник или онлайн, може да бъде ограничено времето, така че ако
няма достатъчно придобити знания в подготовката си, да не успее да свърши
навреме. Тук в помощ на преподавателите идва системата Moodle [4, 6, 7, 11].
В настоящата разработка създаваме интерактивен тест за обучение и
оценяване на студентите, изучаващи учебната дисциплина „Теория на
графите” във Факултета по математика и информатика и другите факултети на
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (ПУ). Интернет адресът, който
е приспособен за платформата Moodle за студентите от ПУ е:
http://students.uni-plovdiv.bg/moodle/
За да бъде създаден тест или какъвто и да е друг учебен ресурс в
системата Moodle е необходимо потребителят да има права за редактиране и
създаване в конкретния курс, дадени му от администратор.
Добавянето на ресурси е основна част от оформянето на курс в системата.
Те в по-голямата си част са текстова информация. Поддържат се следните
ресурси:
 Създаване на текст;
 Преглед на директория;
 Създаване на уеб страница;
 Добавяне на етикет.
 Връзка към файл/уеб сайт;
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Освен добавяне на ресурси, системата Moodle има възможност и за
добавяне на учебна дейност. Модулите за учебна дейност са многобройни и
разнообразни като постоянно се добавят нови. Те дават много широки
възможности и могат да се използват за създаването на всякакви типове
курсове. Ето някои от основните учебни дейности:
 Scorm;
 Задания;
 Чат;
 Wikis;
 Речник;
 Урок;
 Анкета;
 Форум;
 Тест.

Фигура 1. Създаване на тест

Фигура 2. Създаване на въпроси

Създаването на тест в системата Moodle изисква параметризирането на
редица опции, свързани с предназначението на теста – дали се създава с
изпитна цел или с цел упражнение на студентите (Фиг. 1). Избират се:
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Тема, в която да бъде поместен;
 Метод на оценяване;
Заглавие, описание;
 Обратна връзка;
Времетраене;
 Сигурност;
Брой опити;
 Достъп;
Брой и разбъркване на въпросите;
 Общи модулни настройки.
Брой и разбъркване на отговорите;
При вече създаден и конфигуриран тест е необходимо да се създаде база
данни от въпроси, които ще бъдат избирани за теста. С помощта на редица
опционални менюта се параметризират и въпросите (категории, видове, брой
възможни отговори и т.н.) (Фиг. 2).
Очевидно е, че колкото по-голяма база от въпроси се направи, толкова поразнообразни тестове ще се получават. В резултат на това оценката по-точно
ще отговаря на придобитите знания от обучаемия.
На практика настоящата разработка беше успешно приложена през първия
триместър на учебната 2011/2012 година в Факултета по математика и
информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.
Образователният курс беше част от обучението на 18 студенти избрали
учебната дисциплина „Теория на графите”. Оценяването се осъществява
посредством процентна скала (0-100%) отговаряща на оценки по
шестобалната система (Слаб(2)-Отличен(6)).

Студент
Студент №1
Студент №2
Студент №3
Студент №4
Студент №5
Студент №6
Студент №7
Студент №8
Студент №9
Студент №10
Студент №11
Студент №12
Студент №13
Студент №14
Студент №15
Студент №16
Студент №17
Студент №18
Среден успех

Тест по Теория на графите
Проценти
60,00
73,33
70,00
80,00
63,33
70,00
90,00
80,00
73,33
83,33
50,00
63,33
90,00
80,00
83,33
86,67
63,33
70,00

Оценка

Мн. Добър (4,50)
Отличен (5,50)
Отличен (5,50)
Отличен (6,00)
Мн. Добър (4,50)
Отличен (5,50)
Отличен (6,00)
Отличен (6,00)
Отличен (5,50)
Отличен (6,00)
Добър (4,00)
Мн. Добър (4,50)
Отличен (6,00)
Отличен (6,00)
Отличен (6,00)
Отличен (6,00)
Мн. Добър (4,50)
Отличен (5,50)
73,89 – Отличен (5,50)

Таблица 3. Статистика на резултатите от проведения тест
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Успешното интегриране на електронното обучение, показаните добри
резултати и положителните отзиви от студентите са предпоставки за
продължаването на тази форма на обучение занапред.
Заключение
Чрез реализацията на конкретната разработка е създаден модел за сайт на
учебна математическа дисциплина, който може да се използва и за други
дисциплини. Актуалността на електронното обучение и необходимостта от
осъвременяване на образователните курсове са причини за използването и
интегрирането на тази форма на обучение на повече места, както на
университетско, така и на училищно ниво.
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INTERACTIVE EDUCATION IN GRAPH THEORY
Hristo Manev, Svetoslav Enkov
Abstract: In this work the e-education system Moodle is used for realization of an educational
site of a subject with a basic activity of test assessment. With this project aims at creating a
model that can be used for other subjects, both the university and the secondary level.
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АКУМУЛАТИВНИ УЧЕБНИ Е-ДЕЙНОСТИ ПО БЛУМ
(с експеримент за персонализирано обучение в Moodle)
Христина Костадинова, Георги Тотков, Христо Инджов
ЮЗУ „Неофит Рилски”, ПУ „Паисий Хилендарски”
kostadinova@swu.bg; totkov@uni-plovdiv.bg; h.indzhov@pastelstudios.com
Резюме: Адаптивните системи за е-обучение предоставят възможност за
създаване на е-курсове със съдържание, определено съобразно предпочитанията и
постиженията на конкретния обучаван, и представено с различни учебни дейности.
В работата е представен подход за проектиране на адаптивни системи, основан на
т. нар. „акумулативни учебни е-дейности“, класифицирани според подобрената
таксономия на Блум. Експеримент по реализация на предложения подход е
осъществен в Moodle, като се предоставят средства за създаване на
персонализирани е-курсове, съставени от различни учебни е-дейности, адаптиращи
се към постиженията и резултатите на обучаваните.

Ключови думи: адаптивни системи за е-обучение, е-курсове, учебни е-дейности,
таксономия на Блум

1. Въведение
Адаптивните системи за електронно обучение (АСеО) осигуряват гъвкаво
обучение и индивидуален подход към всеки обучаван съобразно неговия
профил, предпочитания и постигнати резултати [3, 8]. Създаването на АСеО
предполага наличие на стратегии за подбор на подходящи учебни обекти и
дейности и определяне на тяхната последователност в процеса на виртуално
обучение в зависимост от нуждите на обучаваните и поставените
образователни цели.
Таксономията на Блум [2] представлява йерархичен модел на целите в
обучението с три основни области – познавателна, емоционална и
психомоторна. Познавателната област е разделена на шест когнитивни
равнища – знание, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка, като се
счита, че при усвояването на знания последователно трябва да се обходят
всичките шест нива, започвайки от първото.
В 2001 г. е предложено разширение на таксономията на Блум [1], при което
са променени реда и наименованията на когнитивните равнища, а именно:
запаметяване, разбиране, приложение, анализ, оценяване и създаване.
Добавено е и второ измерение на знанията, свързано с типа на обектите, за
които се отнасят - факти, понятия, процедури и метазнания. Подобрената
таксономия на Блум (ПТБ) се представя като двумерна таблица (6 х 4), в която
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редовете представляват различните когнитивни равнища, а стълбовете –
четирите типа обекти на знанието.
2. Акумулативни учебни е-дейности и ПТБ
Учебните дейности са свързани с три основни елемента [5]: контекст –
тема, равнище на трудност, желани резултати и средата, в която дейността
ще се извършва; педагогически подход – възприети модели и стратегии и
задание – конкретната задача, представена на обучаваните (вкл.
спецификации за използвани техники и инструменти и роли на участниците).
Системите за е-обучение (СеО) предлагат голямо разнообразие от виртуални
учебни дейности (е-дейности1) - участие в семинари, форуми и блогове,
създаване на wiki, работа по проекти, решаване на тестови задачи, четене и
конспектиране на материали и др. [9, 10]. Е-дейностите не само подпомагат
обучаваните при усвояването на учебния материал, но са и естествена среда
за оценяване на техните знания. Анализът на спецификата на учебните едейности от гледна точка на нуждите на всеки отделен обучаван е
предпоставка за създаване на адаптивни е-курсове. Определен проблем при
проектирането на АСеО е създаването на подходяща класификационна схема
на е-дейностите, която да подпомага техния избор, настройка и включване на
подходящо място в създаваните е-курсове. В работата се предлага решение
на проблема с въвеждане на т. нар. „акумулативни учебни е-дейности“,
класифицирани според ПТБ. В този случай, създаването на адаптивни
персонализирани е-курсове се свежда до избор между подходящи учебни едейности от съответната класификационна схема в зависимост от
постиженията на обучавания и информацията, натрупана при неговите
изпълнения на предходни е-дейности.
За една конкретна е-дейност – тестовото изпитване, подобен подход
успешно е реализиран за проектиране и създаване на адаптивна тестова
система [7], базирана на т. нар. ‘акумулативни тестови единици’ (АТЕ),
класифицирани в рамките на ПТБ. Използването на АТЕ предоставя
възможност за натрупване на информация за отговори на обучавани,
получавани в процеса на виртуално тестово изпитване. При това,
акумулираните и оценени отговори се използват за създаване на нови едейности, в случая – нови тестови въпроси. Редът на предоставяне на АТЕ в
процеса на виртуално обучение се задава с помощта на ориентиран граф,
възли на който са АТЕ от съответната класификационна схема, а ребрата
представят смисловите и логически връзки между тях. Различните стратегии за
обхождане на графа осигуряват възможност за динамично отчитане на
равнището на знания на обучавания и неговите постижения, съобразно
1
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предварително заложените цели. Адаптивността се осигурява от алгоритъм за
обхождане, който динамично избира поредния въпрос според равнището на
трудност, подходящо за конкретния обучаван.
Ключов момент за разпространяване на подобен адаптивен метод в случая
на произволна е-дейност е – на какво основание да се избере поредната едейност в процеса на виртуално обучение, подходяща за конкретния обучаван.
Един възможен подход, използващ учебни е-дейности от определен тип,
подредени по когнитивните равнища на таксономията на Блум е представен в
[11]. Подобна схема дава възможност да се определят различните равнища на
трудност на осъществяваните е-дейности (в зависимост от тяхната сложност и
цели на обучението) [4] и позволява прилагане на различни стратегии за
динамично обхождане на е-дейностите (в зависимост от предходни резултати
на обучаваните). Трудността пред реализацията се заключава в
обстоятелството, че в общия случай, съответните е-дейности не са запълнени
с конкретно съдържание (свързано с изучаваната тема, например).
Таблица 1. Учебни е-дейности (класически) и тяхната реализация (Moodle)
Учебни е-дейности
Съставяне на списъци
Подчертаване на части от текст
Търсене
Поставяне на етикети
Посочване на определение
Тестиране
Водене на записки
Коментиране и анотиране
Очертаване, скициране
‘Качване’ и споделяне
Редактиране
Интервюиране
Съставяне на отчет
Създаване на диаграми
Създаване на анкета
Коментиране
‘Постване’
Ръководене
Публикуване и видео блогиране
Създаване на wiki
Създаване на бази от данни
Резюме

Е-дейности в Moodle
Задания
Задания
Търсене във форуми
Поставяне на етикети, Задания
Създаване на речник, Задания
Тестиране, Избиране, избор
Блог, Задания
Семинар, Форум, Коментиране
Задания
Форум, Семинар, Задания
Задания, Създаване на wiki
Форум, Чат, Семинар
Задания, Създаване на wiki
Задания
Създаване на анкети
Блог, Форум, Семинар, Коментиране
Семинар, Форум
Семинар, Форум, Блог
Блог, Форум
Създаване на wiki
Създаване на бази от данни
Задания, Форум, Семинар

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

53

С оглед на преодоляване на посочената трудност и реализация на
представения подход, са създадени задания, подходящи за всяка е-дейност от
първата колона на табл. 1., като всяко от заданията за конкретна е-дейност, в
зависимост от нейната специфика, се подрежда спрямо когнитивните равнища
и типа на обектите (факти, понятия, процедури и метазнания) в подобрената
таксономия на Блум. Например, при е-дейност ‘създаване на списъци’, всяко
задание започва с ключовата фраза ‘избройте/посочете’. В табл. 2. са
представени част от заданията, подходящи за две учебни едейности - ‘създаване на списъци’ и ‘форум’, като всяко от тях се използва
както като основна тема на форума, така и под формата на следващи въпроси
в дискусията. Съществуват и задания, подходящи само за е-дейност ‘форум’,
при които акумулирането на информация се получава в резултат на
разискванията през Интернет, и не са подходящи за ‘съставяне на списъци’.
Такива задачи са поставени в специално означени клетки на таблицата.
Таблицата подлежи на коригиране и разширяване, като за всяка нова задача
трябва да се определи в коя клетка (когнитивно равнище и тип на обекта на
знание) се намира.
Следващата стъпка в посока на осигуряване на адаптивност включва
създаване на работен поток от е-дейности на табл. 2., който да моделира
смисловите и логически връзки между тях с цел осигуряване на различни
възможности за обхождане на възлите в зависимост от избрана стратегия
и/или постижения и резултати на обучаваните. Тъй като във всяка клетка на
табл. 2. се съдържат учебни дейности от различен тип, при създаване на
конкретен е-курс, на всяка стъпка се открива многообразие от възможности за
постигане на целите на обучение. Например, в клетка ‘разбиране на факти’
заданието ‘Избройте/Посочете категориите (групите), в които попадат фактите
в изучавания материал’ може да се реализира чрез е-дейности ‘създаване на
списъци’, ‘подчертаване на части от текст’ и ‘форум’. Изборът на подходяща едейност в този случай зависи от модела на обучавания, вкл. неговите
предпочитания и предходни резултати. След оценяване на тези резултати се
определя равнището на трудност на следващите е-дейности и задачи, които
ще се представят в процеса на виртуално обучение.
Натрупаната информация за постиженията на обучавания, вкл. техните
оценки, получена в резултат на предходни е-дейности, се използват за
конкретизиране на заданията в съответните е-дейности на следващите стъпки.
Например, отговори на обучавани, получени при разискване във форум с
основна тема ‘Опишете (или дайте определение) за всяко основно понятие’,
ще се използват при уточняване на задание от по-високо равнище (напр.
‘Сравнете понятията от темата с такива от други области’).
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Таблица 2. Задания за е-дейности ‘създаване на списъци’ и ‘форум’, според
ПТБ (извадка)
Процедури

Метазнания

Избройте /
Посочете фактите (нови думи,
събития, и т.н.),
които научихте

Избройте /
Посочете
основните
понятия, описани в
материала
Опишете
(или дайте
определен
ие) за
всяко
основно
понятие

Избройте / Посочете
основните проблеми
– предмет на темата

Избройте /
Посочете с какво
още са известни
личностите в
материала.
За какво се
отнася
материала
(основна
тема)

Избройте/Посочете
групите/
категориите, в които
попадат
процедурите, описани в материала
Опишете
основния
проблем,
представен в
материала, и
решението му
Избройте / Посочете
ситуациите (и
начините), при които
наученото се
прилага на практика

Избройте/Посочет
е областите, към
които се отнасят
понятията в изучавания материал.

Посочете
проблемите
(до 3), които
могат да
възникнат, ако
се приложат
процедурите

форум

Представет
е със свои
думи
понятията

Избройте /
Посочете
ситуациите, в
които би се
наложило да
приложите
наученото
Какви
изводи си
вадите от
материала?
Какви ползи
могат да се
извлекат от
материала
форум

форум

форум

Кое е
основното
понятие,
свързано с
темата, и
защо?
Избройте /
Посочете за какво
могат да се
използват
понятията,
описани в
материала
По какъв
начин
влияе
състояниет
о на
понятията
на тяхното
приложени
е

форум

Избройте/Посочет
е състоянията, в
които може да се
намира всяко от
понятията

форум

Избройте/Посоче
те категориите
(групите), в които
попадат фактите
в изучавания
материал.
Избройте/Посоче
те фактите във
всяка от
посочените
категории
(групи).
Избройте /
Посочете
ситуациите, при
които могат да
бъдат полезни
съответните
факти
Формулира
йте тези,
при
доказателс
твото, на
които може
да
използвате
научените
факти.

форум

Понятия

форум

Факти

форум

Приложение

Разбиране

Запаметяване

Е-дейности: Създаване на списъци, Форум

форум

Създаване
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Оценете
процедурите
от различни
(до 3) гледни
точки и цели

Избройте /
Посочете
грешките в
представените
процедури

форум

Опишете по
какъв начин
едно понятие
преминава от
едно състояние в друго

Избройте /
Посочете други
връзки между
понятията, освен
посочените в
материала
Сравнете
понятията
от темата с
такива от
други
области

Анализирай
те
заглавията
на темата,
посочете –
кои от тях
не са
подходящи,
и се
обосновете
Избройте /
Посочете други
възможни начини
за решаване на
даден проблем
форум

Избройте /
Посочете
понятията,
подредени по
значимост за
темата
Изберете
едно
понятие от
материала
и го
представет
е.
Обосновет
е своя
избор
Избройте /
Посочете
понятията, които е
необходимо да
бъдат доизяснени
и развити

форум

Опишете
структурата на
съставните
понятия.

Избройте / Посочете
отделните
стъпки/действия във
всяка процедура

форум

Избройте /
Посочете
съставните
понятия

форум

Избройте /
Посочете
фактите
подредени в
хронологичен
ред.
Избройте /
Посочете какво
се случва преди
факт F1
Избройте /
Посочете какво
се случва след
факт F1
Избройте /
Посочете найважните факти
Подредете ги по
значимост.
Посочете
последствията
от даден факт /
твърдение.

форум

Оценяване

Анализ
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Избройте /
Посочете
процедурите,
които имат
нужда от
промяна, и
защо?
Представете
свои варианти

3. Експеримент за персонализирано обучение в Moodle
Описаният подход, основан на акумулативни е-дейности, подредени по
когнитивните равнища на ПТБ е експериментиран в Moodle 2.2.1 Основание за
този избор е обстоятелството, че Moodle е широко разпространена платформа
за е-обучение с отворен код, която предлага широк спектър от различни учебни
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е-дейности. Сравнителен анализ между разпространени платформи за еобучение с отворен код показва, че Moodle предоставя подходящи базови
функционалности за подобна реализация [6].

Фигура 1. Избор на задание в съответно равнище на ПТБ (експеримент в Moodle)

За осъществяване на експеримента са разширени функционалностите на
модулите за създаване и редактиране на е-дейности в Moodle 2.2.1, като за
всяка е-дейност е осигурена възможност за избор на предварително въведени
задания от различно когнитивно равнище и обект на знания. Поддържа се
таблица със задания (е-дейности), която може да бъде редактирана и
обогатявана и графа, който описва смисловите и логически връзки между тях,
т.е. поредността на представянето им в е-курса. На преподавателя са
осигурени възможности за избор на акумулативни е-дейности от всяка клетка
на таблицата, съответстваща на ПТБ. При избрано когнитивно равнище и тип
на обекта, за който се отнася знанието (факти, понятия, процедури и
метазнания), преподавателят може да избира от списък с е-дейности, които да
бъдат включени в процеса на обучение. Изборът на тези е-дейности се
определя от поредността им в горепосочения граф (следват се различни
пътища в графа, в зависимост от конкретно избрана стратегия).
Създаден е модул, който осигурява съхраняването на оценената
информация получена в следствие на извършване на е-дейност Assignment от
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обучаваните. Добавеният модул обогатява функционалността на модул
Assignment, като са направени промени в базата данни - разширена е с
допълнителни таблици, в които се поддържат заданията за е-дейностите,
графа с връзките между тях и оценените резултати от тези е-дейности.
Направеното разширение позволява да се създава съдържанието на всеки
е-курс спрямо поставените цели в обучението, а равнището на трудност на
представените е-дейности динамично да се определя в зависимост от
конкретните резултати на обучаваните.
Заключение
В работата е представен подход за създаване на персонализирани екурсове, основан на ползване на акумулативни задания за е-дейности,
подредени по когнитивни равнища и обекти на знанието (за факти, понятия,
процедури и метазнания) на ПТБ. Създадена е таблица от акумулативни
задачи с определено равнище на трудност, които осигуряват рамка за
реализация на персонализирано виртуално обучение в зависимост от профила
на обучавания (предпочитания и постигнати резултати) и целите на обучение.
Описаният подход е експериментиран в система Moodle 2.2.1, разширена с
допълнителен модул за поддържане на таблицата със задания. Поредността
на представяне на е-дейностите в е-курс се моделира от ориентиран граф с
възли е-дейности, и ребра, представящи смислови и логически връзки между
тях. В зависимост от съответната стратегия за динамично обхождане на графа
и текущите резултати на обучаваните се осъществява персонализирано
обучение по е-курсове с различно учебно съдържание. Адаптивният подход
повишава ефективността на обучението чрез по-пълно отчитане на
индивидуалните особености на всеки обучаван и целите на провежданото
обучение.
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ACCUMULATIVE DIGITAL ACTIVITIES BASED ON BLOOM’S TAXONOMY
(with experiments for personalized learning in Moodle)
Hristina Kostadinova, George Totkov, Hristo Indzhov
South-West University “Neofit Rilski”, Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
Abstract: Adaptive e-learning systems provide means for creating e-courses, which content is
determined by the preferences and achievements of each learner and presented in different
educational activities. An approach for developing adaptive e-learning systems, based on the
so called “accumulative learning digital activities”, classified by the Revised Bloom’s
Taxonomy is presented in this study. An experiment for the realization of the described
approach is implemented in Moodle, by providing means for creating personalized e-courses,
composed of different learning digital activities, adaptable to the achievements and the results
of the learners.
Keywords: adaptive
Bloom’s Taxonomy
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УЧЕБЕН КУРС ПО ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ И
ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО
Вихър Кискинов
СУ „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет
kiskinov@law.uni-sofia.bg
Ключови думи: електронно управление, електронно правителство, право

Резюме: Проблематиката е с национален приоритет и заема съществено
място в европейския интеграционен процес. У нас материята се свързва
предимно с информационни технологии за обслужването на гражданите и
бизнеса, с антикорупционни мерки, а напоследък и с демократичното участие в
управлението.
Учебният курс има за цел да представи възможно най-широка картина на
електронното управление и правителство – от общественото предназначение,
цели и задачи, през специализираните правни, организационни и технологични
аспекти до социалните последици от масовото им внедряване и използване.
История на преподаването у нас започва още през 70-те и 80-те години
на миналия век под различни наименования и като част от по-специализирани
курсове.
Съвременният курс обхваща както правни и обществени, така и приложни
теми. Планът включва няколко основни рубрики – понятие; история и
перспективи на електронното правителство и електронното управление;
практически постижения у нас и в чужбина; юридически, организационни и
технологични основи; методи за създаване на е-правителство и е-управление;
организационно и правно проектиране; индикатори за развитие и сравнения с
постижения в други държави. Наред с тези теми особено внимание се обръща
на целите, задачите и предпоставките за развитие на електронното
правосъдие.
Правните и организационните аспекти определят основното съдържание
на явлението. Изучава се правната същност на е-управлението и неговата
правна регламентация. Във функционална връзка се разглеждат теми като
електронна идентификация и електронен подпис; електронни изявления,
електронни юридически актове и документи; защитата на личните данни;
достъпа до обществена информация и повторно използване на информация от
обществения сектор.
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Особено внимание се обръща на методите за създаване на електронно
правителство. Изтъкват се преимущества и недостатъци на методите,
основани върху организационното проектиране, технологиите и правото.
Технологичните аспекти на темата имат няколко измерения. Курсът
въвежда в общите средства за организиране и обмен на информация със
специализираните възможности спрямо дейностите в електронното
управление. Обучаваните се запознават със съвременните средства за
проектиране на организационни структури и процеси. Подчертава се връзката
между правни, организационни и технологични качества на електронното
управление.
Приложните аспекти онагледяват теорията и показват смисъла от
приложението на технологиите. Практиката у нас и в чужбина е източник на
съдържание в тази рубрика на учебния план. Колкото повече примери се
предоставят към всеки въпрос от горната проблематика, толкова поубедителни са теоретичните и приложни изводи.
Индикаторите за развитие на електронното управление и електронното
правителство осигуряват измерване на напредъка в количествен и донякъде в
качествен аспект. Студентите се запознават с международно приети и
прилагани индекси на електронното правителство, добри практики и други
подобни.
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ПРОЕКТ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОКУМЕНТИ И НОРМИ ЗА СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА
ПРОДУКТИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Пеньо Георгиев1, Минчо Сандалски1, Бранимир Сандалски2
1 Пловдивски

университет, ул. „Цар Асен” 24, Пловдив 4000
{penyo,sandim}@uni-plovdiv.bg}
2 Технически университет, бул. „Кл. Охридски” 8, София 1630
bsan@tu-sofia.bg
Резюме: Българският производител /предприемач, мениджър/ не познава в
необходимата степен и за сега не спазва условията и изискванията на Единния
Европейски пазар /ЕЕП/ за свободно движение на продуктите, особено с промишлен
и битов профил. Главни причини за това са:
 Липсата на задълбочено обучение във висшите икономически и технически
училища по тази тематика;
 Липсата на пълна информационна система, базирана върху Интернет портал,
за нормативните актове, стандарти, документи и норми, които определят
изискванията за свободното движение на различните видове продукти.
В резултат след студентската скамейка българският производител (и
производителите от Балканските страни), трябва да се самообучава по тази
проблематика, която е сложна и многообхватна. На Балканите няма условия за
това и секторите в икономиките им, произвеждащи промишлени, битови и други
стоки, са пред “закриване".
Докладът представя проекта на авторите и колектив за преодоляване на
посочените проблеми чрез последователното изграждане на “Интернет Портал с
информационна система за Документи и Норми за Свободно Движение”.
Ключови думи: свободно движение на продукти, директиви, стандарти, електронно
обучение, пазарна безопасност, образователен портал.

1. Въведение
Ръководните органи на Европейския съюз /ЕС/ от 1957 г. и досега
продължават да решават проблемите за постигане на Принципа за свободно
движение на продуктите /стоки и услуги/ в Европейското икономическо
пространство или Единния Европейски пазар /ЕЕП/. За тази цел са
формулирани правила, условия и изисквания, които подробно са разгледани в
[1]. Тук те се представят синтезирано.
Главно правило на свободното движение (безопасност по
предназначение) – един продукт има право на свободно движение в ЕЕП,
когато е доказано, че е безопасен по своето предназначение [2].
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Основно пазарно правило за пазарната безопасност – Един продукт
има право на свободно движение във вътрешните пазари, образуващи ЕЕП,
само когато е оценено и доказано съответствието му с изискванията на
Европейското пазарно (техническо) законодателство /ЕТЗ/ [3].
“Пазарната” безопасност се различава от “действителната”, защото:
 нормативните актове на ЕТЗ може да не са достатъчно пълни и точни;
 Органите, които оценяват съответствието /ОС/, може да нямат
необходимата и достатъчна компетентност или да не работят по
достатъчно коректни Процедури.
Регулирана продуктова зона на ЕЕП – включва “регулираните“
продукти. Техните характеристики за безопасност по предназначение са обект
на един или повече нормативни акта на ЕТЗ.
Главно изискване: Всеки “регулиран” продукт, преди да се пусне на
пазарите в ЕЕП, трябва да се оцени и да се документира
съответствието му с изискванията на ЕТЗ.
Хармонизирана регулирана зона на ЕЕП – включва всички технически,
промишлени, строителни, битови и други продукти /стоки, материали и
суровини/. Те са обхванати от важната група актове на ЕТЗ, наречени ЕС
Законодателство за Хармонизация /ЕСЗХ/. Имат обобщен режим за ОС, а
правото за свободно движение се доказва със следните четири важни
технически средства:
а) Сертификат за съответствие – документ, който удостоверява, че
реалните характеристики на произведените екземпляри на един
продукт са оценени и съответстват на определените за него изисквания
в един и ли повече нормативни документи.
б) Маркировка “СЄ” – единствен видим знак, удостоверяващ, че
маркираният екземпляр на продукт е с оценено съответствие по
Модулния подход с изискванията на всички актове на ЕСЗХ, които са
приложими за продукта. Правилата на маркиране с “СЄ” са узаконени с
Регламент 765/2008 и Решение 768/2008.
в) “ЕС Декларация за съответствие”- задължителен документ, който се
издава от всеки производител на продукт, регулиран с акт на ЕСЗХ.
Чрез него производителят поема отговорност пред потребителите и
надзора над пазара за безопасността на продукта. Съдържанието е
узаконено с Регламент 765/2008 и Решение 768/2008.
г) “Техническо досие” – обемен комплект от чертежи, текстови документи
с данни и протоколи от вътрешен или външен контрол. Чрез тях
производителят доказва как е осигурил съответствието на свой продукт
с изискванията на един или повече актове на ЕСЗХ и на
хармонизираните с тях стандарти.
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Четирите доказателства се представят на Органите за надзор над
вътрешните пазари на страните-членки на ЕС. При липсата или при
некоректното им изпълнение регулираните продукти се изтеглят от ЕЕП.
ЕСЗХ е основано върху Новия и Глобалния /Модулния/ подход на ЕТЗ.
Правила на Новия подход. Една продуктова Директива определя
съществените изисквания за безопасност на група еднородни продукти.
Конкретните норми за всеки вид продукт в една група се задават с европейски
стандарти, наречени “хармонизирани” с тази Директива от ЕСЗХ. Когато
производителят произвежда според нормите на хармонизирания стандарт, той
създава “презумпция” за съответствие на произведените екземпляри на
регулирания продукт с изискванията на Директивата.
Правила на Модулния подход: ЕСЗХ определя 16 модула, чрез които се
ОС на продуктите, регулирани с актове на ЕСЗХ. Всеки от тези актове
(продуктова Директива) определя един или повече приложими модула. От тях
производителят може да избере този модул, който е най-подходящ за неговата
фирма и съответно да оцени продукта си, регулиран с този акт. Правило:
Всеки производител трябва добре да познава спецификата на тези модули,
които може да приложи за ОС на регулирания си продукт.
Регулирана не хармонизирана зона на ЕЕП – включва така наречените
“Продукти за пряко потребление” – храни за хора и животни, лекарства,
козметика, химически и почистващи вещества при храните и фуражите и др.
Правила: Тези продукти са регулирани с конкретни за всеки продукт Директиви
и Регламенти на Отрасловия подход. Имат индивидуален режим за ОС и за
признаване на Сертификати за съответствие от специализирани държавни
органи на страните-членки на ЕС.
Главно правило: Всеки производител (предприемач, мениджър) трябва
сам да узнае кои актове от ЕЗСХ и хармонизираните с тях стандарти или
актове от не хармонизираната зона регулират продуктите му, както и кои са
начините за ОС им. За съжаление голямата част от българските
производители не познават Директивите, регулиращи техните продукти, и
хармонизираните стандарти, които производителите трябва да прилагат.
Доброволна продуктова зона на ЕЕП – от нерегулирани продукти, не са
обект на ЕТЗ. Правило: Нерегулираните продукти, заедно с регулираните
продукти с доказано право на свободно движение, се конкурират лоялно и
доброволно на пазарите на ЕЕП.
Ръководните и законодателните органи на ЕС се стремят последователно
ЕЕП да се превърне в регулирана хармонизирана зона на продуктите. Затова
докладът по-нататък се насочва към реализиране на изискванията на тази
зона.
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2. Същност, цели и задачи на Интернет портала
Процесът по доказване на съответствието на продуктите в регулираната
хармонизирана зона е особено труден за малки и средни предприятия, когато
продуктите им са регулирани с различни Директиви “Нов подход”. Както се
посочи, една продуктова Директива определя важните изисквания за
безопасност на група еднородни продукти. Директивите се прилагат чрез
огромно количество /над 8000/ “хармонизирани” европейски стандарти, а
предприятията нямат кадрови ресурси, за да изпълнят сами, със свои знания
този процес.
От друга страна студентите от различни специалности, когато завършат и
станат предприемачи и мениджъри, не са изучавали тези директиви и
хармонизираните с тях стандарти, което със сигурност ще затрудни спазването
на изискванията на тази зона на ЕЕП към произвежданите под тяхно
ръководство продукти.
Особено големи трудности създават така наречените “хоризонтални”
Директиви “Нов подход”, които съдържат съществени изисквания за големи
групи продукти. Такива например са:
 Директива 2006/95/ЕС “Безопасност на Нисковолтови съоръжения”,
обхващаща работещите с електричество продукти, като нормите са дадени
в над 800 хармонизирани стандарти,
 Директива 2006/42/ЕС “Безопасност на Машини” – чрез норми в над 600
отделни хармонизирани стандарти;
 Директива 2004/108/ЕС “Ел. магнитна съвместимост” – над 900 харм.
стандарта;
 Директива 1995/5/ЕС “Радиотелевизионни устройства – над 900 харм.
стандарта;
 Директива 97/24/ЕС “Съоръжения под налягане” – над 450 харм. стандарта
и др.
Дадените примери показват колко е трудно производителите на продукти,
обхванати от такива Директиви, да определят кои норми от голямото
количество хармонизирани стандарти се отнасят за техния конкретен вид
продукт.
За да се избегнат тези наистина тежки проблеми за българския
производител /предприемач, мениджър/ авторите в доклада предлагат
обобщеното решение:
Да се изгради функционален „Интернет Портал” на База данни и на
Програмна система за въвеждане, комуникация, обучение. Тя следва да
притежава Приложните Изходи:
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 визуализация на Директиви и норми от хармонизирани стандарти за
конкретни видове продукти;
 създаване и оформяне на документите – „Сертификат за съответствие”,”ЕС
Декларация за съответствие”;
 систематизирани елементи на „Техническо досие на регулиран продукт”.
Тези документи показват изискванията и нормите за безопасност, които са
спазени при производството на продукта. Както се посочи по-горе, те се
изпълняват задължително за регулирани продукти в хармонизираната зона на
ЕЕП. Те се предоставят на Органите за надзор над пазара в страните-членки
на ЕС.
Порталът се създава от сътрудниците на Центъра за средното съсловие
на Балканите, разкрит към Факултета по икономически и социални науки като
съвместен проект на Пловдивския университет и Занаятчийската Камара в гр.
Кобленц, Германия. Неговото приложение е насочено към студенти и
потребители от страни – членки на ЕС, от Балканите и от Югоизточна Европа,
като основните му цели са свързани главно с България и Германия.
Порталът ще представлява съвкупност от 15 обособени подбази данни с
йерархични структури за всяка от сега действащите 15 Директиви “Нов
подход”. В отделните равнища на йерархията на една подбаза данни се
подрежда информацията за:
1) отделните видове и подвидове продукти, които са обхванати от
конкретна Директива ”Нов подход”, като се определя наименованието й,
номерът на наредбата при въвеждане в България/Германия и други
информации.
2) означенията на хармонизираните стандарти, които се отнасят за всеки
отделен вид или подвид продукт.
3) адаптирани и обработени изисквания на Директивата/ите.
4) адаптирани норми за безопасност на всеки хармонизиран стандарт към
отделния вид или подвид продукт, които осигуряват съответното изискване.
5) връзките между различни хармонизирани стандарти, когато продуктът е
регулиран с две и повече Директиви.
6) обработена цифрово-текстова и графична информация за всички
изисквания и норми, която е необходима за Приложните Изходи:
6.1) Визуализация/монитор или разпечатка/принтер на получените
резултати с данни за изисквания и норми за безопасност с цел:
а) експертна проверка на резултатите;
б) информация на клиента;
в) обучение на клиента или студента.
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6.2) Изпълнение на документите:
а) Сертификат за съответствие;
б) ЕС декларация за съответствие;
в) унифицираните елементи на Записка с изисквания и норми за
безопасност с текстово и графично съдържание – към Техническо досие на
продукта;
г) Протоколи от изпитване с предварително унифицирана форма и
съдържание.
3. Програмна система
Тя трябва да изпълнява задачите:
1. Въвеждане в отделната подбаза на всяка Директива на информацията,
която е предназначена за отделните й йерархични равнища.
2. Определяне на връзките между отделните подбази, когато един продукт е
регулиран с повече от една Директива.
3. Управление на средствата и менютата за комуникация с цялата База на
потребители (осигуряване на защита при регистриране) с различен аспект
на интереси и дейности:
а. административни – въвеждане, корекция на въвеждането,
актуализация на данните;
б. проверка на резултатите или обучение на производители /клиенти/
или студенти.
4. Автоматизирано изпълнение на посочените три вида графично-текстови
документи с участие на всички потребители – експерти, възложители,
клиенти или студенти.
4. Пълна йерархия на базата данни
1. Директива „Нов Подход” – наименование, кога е въведена в България с
Наредба № на ДВ №, съотв. в Германия.
2. Обработени, адаптирани и преведени на два езика (български и немски)
съществени изисквания и норми на Директивата (разбити за група и видове в
групата).
3. Наименование на групата продукти, обхванати от Директивата, с бар
кодове и др.
4. Видове продукти в групата, когато Директивата има отделни изисквания
и норми за вида (в някои Директиви липсва точка 4).
5. Отделни продукти във вида продукти, когато те имат различни
хармонизирани европейски стандарти.
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6. Означение на Хармонизиран стандарт на конкретния продукт от
Директивата – означение, език, Национален орган по стандартизация:
България, Германия.
7. Адаптирани, обработени и готови норми от Хармонизиран стандарт за
Приложен Изход „Визуализация” и „Разпечатка”.
8. Подготвени норми и изисквания за включване в „ЕС Декларация за
съответствие”.
9. Подготвени норми и изисквания за включване в документи „Протоколи от
вътрешни за фирмата изпитания”.
10. Подготвени норми и изисквания за включване в текстови и графични
документи на „Записки за норми на безопасност” към Техническо досие на
продукта.
Забележка 1: Точки 6, 7, 8, 9 и 10 се повтарят, когато Продуктът е обхванат
и от друга/и Директива/и.
Забележка 2: Използване на програмната система чрез:
а/ Възложител – помага за определяне на изискванията към Приложните
Изходи за оформяне на документите;
б/ Документи – Протокол от изпитване и особено „Записка за норми за
безопасност” се създават в диалог с потребителя.
11. Приложен Изход за графично-текстови документи – изпълняват се с
данните от точки 8, 9 и 10 в диалогов режим.
Забележка 3: Най-сложният момент настъпва, ако трябва да се обединят
данните от точка 10 за два или повече хармонизирани стандарта, когато
продуктът е обхванат от повече от една Директива.
Особеност: Съществуват Директиви, които имат малко хармонизирани
стандарти– тогава някои от равнищата няма да се запълват с данни.
5. Участници в изграждането и работата на Портала
Web-базираната система ще има 7 вида потребители, които ще се
регистрират със съответните права и задължения:
1/ Администратор – има правото и задълженията да:
1) въвежда предварително подготвени данни в конкретна подбаза на
Портала;
2) регистрира различните потребители;
3) води отчетност за тях вкл. за техните права, оценки и категории на
продуктите им;
4) изпълни и да отговаря за коректната работа на програмните продукти по
Базата данни и към обслужващата я Програмна система.
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2/ Експерт – има правото и задълженията да:
определя и обработва цялата информация, предназначена за въвеждане в
отделните йерархични равнища на подбазата за всяка Директива Нов
подход;
следи и обработва данните за промени в Директивите и хармонизираните
стандарти;
разработва принципната алгоритмизация на оформянето и съдържанието
на посочените три графично-текстови документи в единия Приложен Изход
на системата;
извършва експертна проверка на резултатите от работата на системата.

3/ Първи Заявител – немските участници от Кобленц или Занаятчийската
камара, които ще финансират разработването на първите две подбази
данни в Портала за две най-важни за тях Директиви “Нов подход”. Тези,
наречени Примерни подбази на Портала, ще служат за реализация на
постановките за изграждане, проверка и реклама на системата.
4/ Клиент-Заявител /втори Възложител/ – производител или друг вид
доставчик на регулиран продукт, който има правото и задълженията да:
1) поръча и финансира разработването на една конкретна или повече
подбази в Портала, определена/и за една или повече Директиви “Нов подход”;
2) подпомага с информация Експерта по практическото прилагане на тази
Директива за своите регулирани продукти;
3) участва в уточняване на формата и съдържанието на трите текстови–
графични документи, които се разработват автоматизирано, с негово участие;
4) ползва визуализацията и резултатите от работата на системата.
5/ Клиент (Комерсиален потребител) – ще подава заявление по
определена форма чрез Интернет за използване на системата само за
предварително въведени и готови подбази на Портала по
Директива/Директиви, регулиращи продукта му, като си заплаща за това. След
получаване на резултатите има право на обжалване.
6/ Арбитър – при обжалвания от страна на клиента-човек автоматизирано
ще преглежда материалите и получените резултати на клиента, след което ще
извежда експертно мнение с експертиза, която също се съхранява в базата
данни. Крайната експертна оценка ще се публикува, изпраща се на клиента и
се съхранява в базата данни.
7/ Студент – ще изучава документите за Примерните подбази на
системата, съответните изисквания за регулирани продукти и ще си прави
самоконтрол с помощта на администратора и на обучаващите за
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съвместимостта на избран продукт. Ще работи като клиент (ще изготвя и
изпраща заявка чрез Интернет и т.н.). Ще изучава възможности за обжалвания
след прочитане на изпратената му тест-оценка.
6. Технологични средства за реализация
Web-базираната Програмна система ще се реализира с езиците HTML,
DHTML, XHTML, XML, JavaScript, CSS, PHP, Web-базирани системи за
управляване на съдържанието и др., като се управлява релационна база данни
MySQL, а софтуерният продукт за сървърно приложение е Apache [4].
Изгражда се първият прототип на Портала, който ще реализира представените
цели и задачи за два избрани продукта. Подготвя се неговата съвместна
работа с Разпределения център за електронно обучение (DeLC), който се
разработва от колектив към Факултета по математика и информатика [5].
Отделните потребители ще се реализират като интелигентни „агенти” към
специализиран възел на DeLC и ще осигуряват необходимите електронни
услуги като Образователен портал на DeLC [6].
За управление на съдържанието на портала ще се прилагат Open Source
Web-базирани системи като: Joomla, Moodle, Simple Machines Forum и други.
7. Етапи за реализация на Портала
Първи етап: Определяне на първи възложители за първите два
продукта, за които ще се създават две подбази данни в Портала за две найважни за участниците от Кобленц Директиви “Нов подход”.
Втори етап: Изследователски дейности: проучване, анализ, синтез,
систематизация, класификация, адаптация за избраните две директиви „Нов
подход”.
Трети етап: Създаване на програмни продукти. Обхваща дейностите от
Втори етап, като се добавят новите видове: проектиране, програмиране,
тестване, въвеждане на данни, обработка, извеждане на резултати.
Четвърти етап: Внедряване на системата. Обхваща дейностите:
инсталиране на системата и на базата данни, демонстриране, обучаване,
популяризиране.
Пети етап: Търсене на втори възложители, които да финансират
разработването на една конкретна или повече подбази в Портала,
определена/и за една или повече Директиви “Нов подход”.
Шести етап: Търсене на клиенти, които ще подават заявление по
определена форма чрез Интернет за използване на системата само за
предварително въведени и готови подбази на Портала по
Директива/Директиви, регулиращи продукта му – реализират се от всички
екипи. Финансирането на този етап трябва да се поема от клиентите.
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Резюме: Разглеждат се аспекти на професионалното обучение, пречупени през
европейските директиви за сътрудничество в професионалното образование и
обучение на стратегията „Европа 2020“. Предлага се кратко описание на онлайн
курс за онлайн професионални обучители, създаден в рамките на проект VELPRO, за
два конкретни отрасъла на промишлеността в два региона със сродна структура на
производството от България и Сърбия. Разработването на проекта и
реализирането на обучението е инициирано от Търговско-промишлените палати в
двата региона. Реализирането на обучение в онлайн среда спомага за учене по всяко
време и навсякъде, както и за насърчаване на транснационалното сближаване в
професионалната сфера.
Ключови думи: професионално обучение, онлайн обучение, Moodle

1. Нов импулс за професионалното образование и обучение (ПОО) 2
В това съобщение се излагат основните елементи, които следва да се
разгледат при подновяването на процеса от Копенхаген. Базира се на четирите
приоритета на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в
областта на образованието и обучението до 2020 г.: ученето през целия живот
и мобилността, качеството и ефективността, равнопоставеността, активното
гражданско участие и новаторството, творчеството и предприемачеството. Тя
засяга и един от аспектите на международното сътрудничество в областта на
ПОО.
Продължаващото ПОО е особено подходящо за увеличаване на
участието в пазара на труда на изложени на риск групи с помощта на:
 гъвкави и модулни индивидуални пътища за обучение;
 обучение в процеса на работа, насочено главно към придобиване на
ключови умения и подобни.

съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и
социален комитет и комитета на регионите – Нов импулс за европейското сътрудничество в
професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията „Европа 2020“
2
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2. Глобална перспектива за професионалното образование и обучение до
2020 г. 3
До 2020 г. европейските системи за ПОО следва да станат попривлекателни, приложими, насочени в по-голяма степен към
професионалното развитие, по-иновативни, достъпни и гъвкави, отколкото са
през 2010 г., и да допринасят за отлични постижения и равнопоставеност в
ученето през целия живот, като осигуряват:
 привлекателно и приобщаващо ПОО с висококвалифицирани учители и
обучители, новаторски методи на учене, висококачествена инфраструктура
и материална база, висока приложимост на пазара на труда и възможности
за по-нататъшно образование и обучение;
 леснодостъпно и насочено към професионалното развитие продължаващо
ПОО за работници, работодатели, независими предприемачи и
безработни, което да способства както за развитието на компетентностите,
така и за смяна на професията;
 гъвкави системи за ПОО, подход, съсредоточен върху постигнатите
резултати от ученето; леснодостъпни и висококачествени услуги за
информация, ориентиране и консултиране през целия живот…
В комюникето на заседанието се открояват основни насоки за решаване на
задачи, свързани с осигуряване на устойчивост и отлични постижения на
образованието и обучението в професионалната сфера и засилването на
европейското сътрудничество в областта на ПОО, като се акцентира върху:
развитие на иновациите, адаптиране и широко използване на информационни
и комуникационни технологии (ИКТ), инвестиции в образование и развитие на
човешките ресурси. Необходимо е да се предоставят възможности на хората
за придобиване на нови знания, умения и компетентности, които да им
позволят бърза адаптация в новите условия.
При анализиране на проблемите на традиционното професионално
обучение, провеждащо се в професионални училища и центрове, в отделните
страни се достига до едни и същи слабости в образователната система, които
се изразяват в:
 Прекалена, често неподходяща и неактуална теоретична подготовка;
 Слаба практическа подготовка за извършване на специализирани операции
и дейности, свързани с професията, произтичаща от ниското качество на
практическото обучение и липса на ново оборудване;
Комюнике на министрите от ЕС, отговарящи за професионалното образование и обучение,
европейските социални партньори и Европейската комисия от заседание за преразглеждане на
стратегическия подход и приоритетите на процеса от Копенхаген за 2011—2020 г., проведено
в Брюж на 7 декември 2010 г.
3
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 Липса на умения за анализ, справяне с особени ситуации, решаване на
проблеми, самостоятелност в мислене и действие, вземане на решение и
носене на отговорност;
 Липса на социални умения: комуникативност, работа в екип, справяне с
конфликти.
Освен това, конкуренцията на пазара и бързо развиващите се технологии,
често водят до отпадане на отделни модули в производствения процес, дори
изчезване на отделни професии. Това изисква бърза реакция за
преквалификация на работещите, запознаване с нови технологии, или
придобиване на втора професия, без откъсване от работата.
Ето защо приобщаването на работодателите и техните браншови съюзи и
камарите е необходимо на всички етапи при провеждане на учебния процес.
Изследванията показват, че във всички западноевропейски страни, наймалко всяка втора организация/фирма има писана стратегия и политика за
обучението и развитието на персонала, докато все още българският бизнес не
е изцяло убеден в потребността да участва активно в процеса на обучение.
3. Проектът VELPRO4
VELPRO е насочен към насърчаване на трансграничното сътрудничество в
образователния обмен и обучение, иновативно преподаване и изучаване,
проектиране на съвместни програми за обучение и насърчаване на „учението
от всякъде и по всяко време“ в трансграничния регион.
В настоящия доклад се разглеждат елементи и решения, които са
наблюдавани при осъществяване на проекта VELPRO, за два конкретни
отрасъла на промишлеността в два региона със сродна структура на
производството от България и Сърбия. Направен е опит да се очертаят
основни насоки за модернизация на образователния обмен и обучение,
проектиране на съвместни двуезични програми за обучение и реализиране на
леснодостъпна среда за „учение от всякъде и по всяко време“.
Модернизацията на ПОО зависи преди всичко от преподавателите и
обучителите. С цел да се облекчи адаптацията на новопостъпващите в даден
производствен цикъл, да им се даде необходимата информация за реалната
дейност, за изискванията, отговорностите и перспективите на дадено работно
място, е необходимо обучението да се извършва от професионалист-обучител,
пряко свързан с производствения процес, който изпълнява ролята на доверено
лице и на наставник.

Програма за професионално онлайн обучение за усъвършенстване на служителите от
трансграничния регион – VELPRO
4
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Практическото обучение на реално работно място с помощта на наставник
не е ново, предизвикателството тук е в новите педагогически техники,
разработването на учебни програми и използването на методите на онлайн
обучението, което се базира на силната мотивация на обучаваните и по този
начин се улеснява и качествения подбор.
Описаният проект има за цел онлайн да подготви онлайн-обучители от
област Перник и област Ябланица с европейско ниво на квалификация за
нуждите от обучение на предприятия от трансграничния регион и реализиране
на онлайн обучение насочено към персонал в текстилната промишленост и в
машиностроенето. За достигане на тази цел са привлечени:
 преподаватели – специалисти в онлайн обучението, които да подготвят и
проведат онлайн курс за бъдещи онлайн обучители и
 професионални експерти в обучението по конкретните професии, които ще
консултират младите специалисти – бъдещи обучители.
За обучителна платформа е използвана вече станалата популярна система
Moodle, тъй като тя е разработена и на двата езика – български и сръбски.
При създаването на материалите за курса в Moodle и при провеждането на
самия курс, са използвани разнообразни по вид и форма учебни материали,
средства за комуникация (синхронна и асинхронна), проверка и оценяване на
знанията и на активността на курсистите (тестване и различни форми на
самостоятелна работа). По този начин се демонстрират на практика:
Основните характеристики на онлайн обучението:
 Индивидуално определяне на времето и темповете за обучение, в
зависимост от индивидуалните особености;
 Бърз и лесен достъп до съдържанието на курса, до начините за проверка
на усвоеното знание;
 Възможност за директен контакт, както с останалите участници в
обучението, така и с обучителя.
Основните изисквания за ефективност на обучението:
 Системност – усвояването на знанията, уменията и навиците в определена
логическа връзка;
 Последователност – уменията и знанията, които трябва да се изградят,
трябва да са в строга последователност;
 Достъпност – съответствието между съдържанието и методите на
обучението.
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4. Структура на програмата
Програмата на курса за подготовка на обучители е разделена на пет
модула. Всеки модул се състои от поредица от няколко учебни единици.
Модул 1. Запознаване с Moodle
Въвежда бъдещите обучители в спецификата на онлайн-обучението,
запознава ги с най-важните му особености, дава представа за необходимите
технически познания и за употребата на софтуерните инструменти на Moodle.
Оценяват се общите умения на обучаемите за използване на съвременните
средства за комуникация. Прави се преглед и демонстрация на възможностите
за синхронен контакт между курсистите и преподавателя (конферентна връзка,
споделяне и показване на екран), асинхронни методи на комуникация –
задаване на теми във форум, изпращане на съобщения и електронни писма.
Модул 2. ИКТ в онлайн обучението
Има за цел да дефинира същността на онлайн обучението в глобалната
сфера на онлайн и дистанционното обучение. Той позволява на обучаемите да
разберат икономическите и социални предизвикателства, свързани с онлайн
обучението. Дава възможност да разширят своите познания в областта на
ИКТ, необходими за проектиране на обучение и създаване учебни единици.
Обучаемите получават задания и изпълняват учебни дейности с цел развитие
на компетентността. В този модул се проверяват и оценяват знанията и
уменията на обучаемите с цел да се повиши мотивираността им при решаване
на по-сложни задачи, свързани с проектиране на учебните единици.
Модул 3. Смяна на роля в Moodle
Този модул, заедно със следващите два модула, логически обуславят една
отделна фаза на обучението, която позволява на бъдещите обучители да
създадат самостоятелна обучителна единица и да реализират онлайн
обучение с помощта на системата Moodle. Ролята им в това обучение се
променя от обучавани в обучители.
За изготвянето на един урок в областта на професионалното обучение не
може да се разчита изцяло на възможностите на онлайн обучението.
Професионалното обучение не може да бъде качествено, ако не е тясно
свързано с практиката. Задължително всяка от обучителните единици трябва
да съдържа практически модул, който ще бъде реализиран в производството.
Преди да се стигне до практическата част на обучението обаче, трябва да се
измине дълъг път на предварителна подготовка, демонстрации и натрупване
на знания.
В този модул се прави опит да се обединят педагогическите умения и
методологията на преподаване на експертите в професионалното обучението
с конкретните компетентности на бъдещите професионални онлайн-обучители.
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Темите, избрани за разработване на обучителен урок е необходимо да
бъдат пряко свързани с специфични области на отговорност и задачи, които
изпълняват бъдещите професионални онлайн-обучители в производствения
цикъл на съответния отрасъл. За да бъде ефективно едно обучение е
необходимо да се следват няколко задължителни стъпки, през които да
премине разработването му:
Стъпка 1. Избор на тема:
Бъдещите обучители, като преки участници в производството, може найдобре сами да изберат тема за първия си онлайн урок, да определят целите,
като отговорят на важните за обучението въпроси:
 Какви умения и компетенции са необходими, за да може работника да
извършва точно тази работа на това място.
- Какви са уменията, които са най-важни
- Кои от определените за най-важни компетенции, липсват най-често
(при новопостъпващи или преквалифициращи се работници)
 Какви са умения и знания биха били необходими за период от 3-4 години,
като се има предвид:
- Тенденциите на развитие на пазарите в отрасъла
- Световното развитие и тенденции в технологичните промени
- Разработване и навлизане на нови материали в производствения
процес
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Това ще им даде възможност за изграждане на концепция, относно
моделирането на урока, да изберат тема, в съответствие с техния опит и
професионални интереси, за да се гарантира високо ниво на мотивация и
качество.

Стъпка 2. Планиране:
Фазата на планиране се характеризира с изготвяне на плана за работа,
структуриране на методически процедури и избор на инструменти и ресурси,
които ще бъдат използвани. Важна част от планирането е разделянето на
материала на теоретична, демонстрационна, аналитична част и практика.
По време на планирането, от първостепенно значение са консултациите
както с професионалните педагози, така и с преподавателите за онлайн
обучение, за да може да се постигнат всички поставени цели. На тази стъпка е
необходимо и сътрудничеството между членовете от групата, за да няма
повторение на темите и ако има логическа връзка между различните теми, да
се направи съответен преход.
Модул 4. Създаване на учебна единица в Moodle
Този модул фокусира върху събирането, адаптирането, създаването и
организацията на различни типове учебни материали за онлайн обучението.
Участниците придобиват умения за разработване на обучението от
педагогическа гледна точка, което ще им позволи да избират и поддържат
система от учебни ресурси (учебна онлайн платформа, учебна интернет
страница) за да реализират:
Стъпка 3. Конструиране:
В тази стъпка започва реализирането на начертаните в плана стратегии,
чрез които да бъде осъществено обучението. Набавяне на материалите,
свързани с теоретичната част, демонстративните материали, аналитичните
примери, възможни проблеми и алтернативи за решаване на проблеми.
Хубаво е да бъдат обсъдени с останалите обучаеми аспектите на дадената
тема, решени чрез спецификата на националното производство. Това е
предпоставка за подобряване на качеството и за увеличаване обема на
трансграничното сътрудничество между предприятията от двата района за
обмен на добри практики и кадри.
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Стъпка 4. Реализиране:
Сглобяване на отделните елементи в цялостна обучителна единица, като
се съблюдават основните цели поставени в стъпка планиране. Трябва да се
има предвид, че практически базирано обучение трябва да се съобрази с
определени условия, за да бъде ефективно. Тези условия е необходимо да
бъдат добре систематизирани в урока, да бъдат подложени на дискусия
спорни елементи, да бъдат разработени различни стратегии при промяна на
част от условията. Основните и най-важни цели, които си поставя този урок
трябва да бъдат проверени с помощта на набор от възможности (тестове,
задачи), които предлага Мооdle. За по-добро усвояване и обсъждане на
демонстрационния материал и препоръчително да бъде разделен на отделни
логически свързани малки елементи. Това би помогнало на курсистите да
усвоят по-добре предложените им в демонстрацията умения, а също така и в
зависимост от темповете на възприемане и запаметяване, да могат да
повтарят само тези части, които не са били разбрани и усвоени. В урока за поважните умения, е желателно и включване на въпроси за самооценка, за да
може обучавания сам да прецени нивото на усвояване на материята.
Стъпка 5. Тестване:
На бъдещите обучители се дава възможност да се запознаят с работата на
колегите си в ролята на обучаеми в техните курсове. Имат възможност да
коментират и оценяват резултатите от работа на своите колеги, да направят
своите мотивирани и конструктивни забележки, както и да видят бележките на
преподавателите и на колегите си за своя курс. Дава им се възможност да
коригират своите материали, ако е необходимо.
Модул 5. Финално оценяване
На участниците се предоставя възможност за окончателна реализация на
проектите. Представянето на обучителната единица, трябва да бъде
обосновано с технически, финансови и човешки потребности, които
задоволява.
Стъпка 6. Оценяване:
Обучаемите получават оценка, която се формира от:
 показаните резултати при обучението и изпълнение на текущи задачи
 резултати от колективната оценка за подготвената обучителна тема,
включваща:
- оценката на експертите в професионалното обучение;
- оценка на преподавателите за онлайн обучение;
- средно аритметично от оценката на колегите.
Генерират се нови цели и задачи. И по този начин се затваря цикълът.
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5. Заключение
Проектът няма амбицията да замества традиционните форми на обучение,
а да предостави още една възможност за намиране на решения на ежедневни
проблеми и задачи пряко свързани с "реалния живот" и присъщи на
определена професия или производствена структура.
Онлайн професионалното обучение е особено подходящо за допълнителна
квалификация или преквалификация, без откъсване от работа.
Обучението има познавателен и творчески (градивен) характер. Онлайн
обучението изисква силна мотивация, активност и непрекъснато
самообучение. Това е в особена сила както за обучаемите, така и за
обучителите.
За да може да се планира съдържанието на всеки урок се извършва
проучване и анализ на проблема, който ще се описва, прави се подбор на
средствата, чрез които ще бъде реализиран. Това насърчава участниците в
обучението да усъвършенстват електронните си умения, възпитава
инициативност, любознателност, критично мислене, обективност при
оценяване на ситуации, далновидност при дългосрочно и краткосрочно
планиране.
Може би най-важният принос на този проект е неформалното
взаимодействие между партньори от съседни страни, имащи за цел
разработването на нови знания, нови технологии за постигане на обща цел.
Споделянето на наличния опит и „добри практики“ в ПОО би могло да уеднакви
потребностите от квалификация и създаде връзки между пазара на труда в
двете близки по език и култура страни.
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Чрез този двустранен проект се демонстрира възможността за интеграция
на обучителните програми на различни страни, с цел да се даде по-голям
достъп до обучение или работа и насърчаване на по-голяма мобилност за
лица и други организации.
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Abstract: This paper considers some aspects of the professional education, viewed through
the perspective of the European directives for cooperation in the Vocational education and
training of the Europe 2020 strategy. It provides brief description of online course for online
professional trainers, which is created within the framework of the VELPRO project, for two
specific sectors of the industry in two regions with similar production structure from Bulgaria
and Serbia. The project development and the realization of the training is initiated by the two
Chambers of Commerce and Industry in both regions. The online realization of this project
contributes to the idea of “Anytime Anywhere Learning” as well as it encourages international
cooperation in the two professional fields.
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CLOUD БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ
И АНАЛИЗ НА ЛОГОВИ СЪОБЩЕНИЯ
Стоян Попов, Елена Сомова
ПУ “Паисий Хилендарски”
stoyan.popov@gmail.com, eledel@uni-plovdiv.bg
Резюме: Работата представя софтуерна система CloudLog, чиято цел е да
разреши основните проблеми при работата с логове от множество източници.
CloudLog е cloud базирана система за събиране, централизирано съхраняване и
анализ на логове. CloudLog използва cloud уеб услугите, предоставени от
Amazon.com (AWS). Данни се съхраняват в cloud базираната база данни SimpleDB, а
кодът на приложението може да се изпълнява на 2 или повече EC2 инстанции,
разположени зад Elastic Load Balancer с цел постигане на по-голяма надеждност и
хоризонтална мащабируемост. Цялата комуникация от и към уеб приложението е
изцяло криптирана.
Ключови думи: cloud computing, cloud базирани системи, логови съобщения

1. Въведение
Всяка компютърна система, независимо от своя хардуер и операционна
система, има механизъм за записване на събитията, които се случват при
работа с нея, т. нар. логове. Те не представляват интерес за обикновения
потребител, но имат ключова роля в работата на системните и мрежови
администратори. Първоначално логовете са използвани само като средство за
откриване на проблеми, но в наши дни те служат и за много други цели като:
оптимизация на системи и мрежи, записване на извършвани от потребителите
дейности и откриване на опити за неправомерни операции.
Добрите практики, фирмените политики и дори законодателството в някои
страни изискват от ИТ отделите да поддържат точен регистър на всички
събития, случили се с управляваните от тях системи, с цел да се даде
възможност за осъществяване при необходимост на допълнителен анализ.
Правенето на такъв анализ за всяка една система поотделно е не само
изключително времеемко, но и сравнително несигурно, защото например е
възможно да се компрометира някоя от системите в дадена мрежа и да се
прикрият следите като се заличат части от логовете на тази машина.
В практиката се използват 4 модела за съхраняване на логове в
зависимост от броя на системите, които генерират данни и избора на място за
съхраняване на тези данни: съхраняване във файлове при една система
(обикновено на твърдия диск), централизирано съхраняване във файлове при
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множество системи (обикновено на твърдия диск на сървър), централизирано
съхраняване в база данни (на сървър) при множество системи и
централизирано съхраняване чрез използване на междинни възли (които
събират информация от няколко източника и я предават на един централен
сървър). Последният модел е най-широко използван, поради прогресиращото
разрастване на системите и мрежите.
Съществуват множество системи, обработващи логове: syslog-ng [10]
за UNIX/Linux с безплатна и платена версия (syslog-ng Premium Edition),
работещи в режими – клиент, междинен възел или сървър; syslog-ng Windows
Agent [10] за Windows за режим сървър; Rsyslog [11] с отворен код за
UNIX/Linux, BSD и Solaris; WinSyslog [9] за Windows, работещо в режим сървър;
Kiwi Syslog Server [5] за Windows с безплатна и платена версия, работещо в
режим сървър; уеб базирано безплатно приложение LogAnalyzer [2],
използвано с Rsyslog за преглед и анализ на логове; уеб базирано приложение
LogZilla [6] за преглед и анализ на съобщения, работещо с syslog-ng и др.
Най-основните недостатъци на съществуващите системи са: работа само с
определени операционни системи, ограничени възможности за графичен
анализ, липса на възможност за анализ на данните, неудобно и сложно
задаване на правилата за филтриране на съобщенията и неефективна
класификация на съобщенията.
Използването на облачни услуги (cloud computing) [3, 4, 7, 8] е начин на
организация и работа на компютърните системи, при който компютърни
ресурси като процесорно време, оперативна памет и дисково място могат да
бъдат динамично променяни чрез набор от предлагани на потребителя уеб
услуги.
Концепцията cloud computing промени начина, по който бизнесът оперира,
съхранява и защитава своите информационни ресурси. Все повече
приложения преминават към използване на cloud базирани решения поради
тяхната огромна гъвкавост по отношение на оперативни разходи. Основните
характеристики на cloud базираните решения са:
 динамично увеличаване и намаляване на използваните ресурси в
зависимост от текущите нужди на приложението;
 заплащане само за използваните ресурси;
 липса на предварителна инвестиция в хардуер.
CloudLog е софтуерна система, чиято цел е да разреши основните
проблеми при работата с логове от множество източници. Приложението дава
възможност на системни администратори и разработчици да следят какво се
случва с дадена ИТ инфраструктура в почти реално време. Системата
предоставя набор от уеб услуги за запис на логови данни и уеб интерфейс за
преглед и анализ на събраната информация. CloudLog използва cloud уеб
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услугите, предоставени от Amazon.com (Amazon Web Services (AWS)). Данни
се съхраняват в SimpleDB, а кодът на приложението може да се изпълнява на
2 или повече EC2 инстанции, разположени зад Elastic Load Balancer, с цел
постигане на по-голяма надеждност и хоризонтална мащабируемост. Цялата
комуникация от и към уеб приложението е изцяло криптирана. Процесът на
анализ на събраната информация е направен интуитивен и приятен чрез
използването на графики и интерактивни таблици.
CloudLog е изградена като разширение на системата S-Syslog [1], като
използва напълно функционалността на нейната част S-Syslog Web.
2. Система S-Syslog
S-Syslog [1] е система за събиране, класификация, централизирано
съхраняване и анализ на събития, регистрирани чрез syslog протокола от
устройства като персонални компютри, принтери, рутери и други. Системата
реализира модела за централизирано съхраняване на логове чрез използване
на междинни възли. Тя осигурява едновременно максимална защита на
събраната информация и пълен достъп до нея. S-Syslog улеснява процеса на
анализ чрез използването на графики, които могат да се променят от
потребителя при необходимост.
Системата е съставена от два компонента – S-Syslog Collector и S-Syslog
Web.
S-Syslog Collector е JAVA приложение, което работи като syslog сървър и
изпълнява ролята на междинен възел. То приема съобщения, класифицира ги
и изпраща обработените данни към S-Syslog Web. Там те се съхраняват в база
данни, готови за анализ. Комуникацията между двете приложения се изгражда
чрез RESTful API.
При стартирането си S-Syslog Collector се свързва със S-Syslog Web и
използвайки API функции прави заявка за актуалните правила за
класификация. След като ги получи се създава тяхно локално копие, което се
използва при обработката на данните. При получаването на съобщение то се
класифицира и крайният резултат се изпраща към S-Syslog Web. S-Syslog Web
дава възможност на системните и мрежовите администратори да следят какво
се случва с цялата ИТ инфраструктура на организацията в почти реално време
от всяко място и по всяко време.
S-Syslog Collector приема syslog съобщения по 3 различни канала:
стандартната за syslog протокола UDP връзка, надеждната TCP връзка и TCP
връзка, защитена с SSL.
За класификация на съобщенията се използва дървовидна йерархия от
регулярни изрази, т. е. правилата за класификация се представят в дърво,
чиито възли съдържат регулярни изрази. С цел постигане на по-голяма
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ефективност възлите с общ родител, които са на едно ниво в йерархията,
получават различни приоритети. След натрупване на достатъчно данни
приложението може автоматично да определи приоритета на отделните
правила въз основа на броя съобщения, които те са класифицирали.
Комуникацията между всички участници и S-Syslog Web протича изцяло
чрез HTTPS протокола. Това прави невъзможно пасивното подслушване на
трафика и осигурява необходимото ниво на сигурност за системата.
S-Syslog Web приложението е изградено в обекто-ориентиран стил на
програмиране от няколко модула за: работа със съобщения, графичен анализ,
управление на потребителите, системни статистики и работа с правила за
класификация. Приложението използва предварително проектиран и
реализиран модел за многоезична поддръжка с възможност за лесно добавяне
на нови езици.
Модулът за работа с правила за класификация има следните дейности:
дървовидно представяне на наличните правила; добавяне на ново правило;
редактиране на съществуващо правило; изтриване на съществуващо правило;
преместване в дървото на съществуващо правило и автоматично определяне
на приоритетите на правилата на дадено ниво въз основа на натрупаните до
момента данни.
Останалите модули за работа със съобщения, графичен анализ,
управление на потребителите и системни статистики са детайлно описани в т.
5, т. к. те се използват само с малки подобрения в представяната cloud
базирана система.
3. Обща схема на CloudLog
CloudLog е cloud базирана система за събиране, централизирано
съхраняване и анализ на логове. На Фигура 1 е представена схема на
работата на CloudLog.
Приложение, работещо на даден приложен сървър изпраща логови данни
към CloudLog, извършвайки HTTPS POST заявка към адрес, принадлежащ на
Elastic Load Balancer (ELB). ELB автоматично разпределя входящия трафик
към няколко различни Amazon EC2 инстанции. Така се постига по-голяма
надеждност и мащабируемост на услугата, тъй като за нея отговарят няколко
независими една от друга машини. Във всеки момент от време могат да бъдат
добавени нови EC2 инстанции, ако текущото натоварване на системата го
изисква. ELB следи състоянието на всяка отделна инстанция, свързана с него
и при проблем с някоя от тях, трафикът се пренасочва към друга, докато той не
бъде отстранен.
ELB поддържа прекъсване на SSL комуникацията на ниво load balancer. По
този начин се осигурява централизирано управление на SSL сертификатите и
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изнасяне на задачата по декриптиране на трафика от крайните сървъри към
load balancer-a. Комуникацията между ELB и EC2 инстанциите се осъществява
чрез HTTP протокола.

Фигура 1. Обща схема на работата на CloudLog

CloudLog дава възможност на системните и мрежовите администратори да
следят какво се случва с цялата ИТ инфраструктура на организацията в почти
реално време. Те могат да използват приложението от всяко място и по всяко
време. Единственото, което им е необходимо е Интернет връзка и компютър с
инсталиран уеб браузър.
CloudLog предоставя възможност за запис на нови съобщения чрез уеб
услуги (web services). Това прави лесна интеграцията ѝ с вече съществуващи
софтуерни и хардуерни системи.
Уеб услугите са ключово средство при интеграцията на приложения,
написани на различни езици и работещи под различни платформи.
Съществуват два основни подхода за реализирането им: SOAP и REST.
Въпреки голямата популярност на SOAP протокола в миналото, днес се
наблюдава постепенното му изместване от REST при проектирането и
изграждането на уеб услуги. REST е избран като протокол за уеб услугите,
предлагани от CloudLog. Основната причина за това е леснотата на създаване
и използване на REST базирани услуги. Всеки разработчик познаващ HTTP и
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XML може лесно и бързо да създаде REST базирана уеб услуга без да има
нужда от каквито и да е допълнителни средства и инструменти.
За идентификация на API потребителите се използва HTTP Basic методът.
Той е проектиран, за да даде възможност на браузъра или друга клиентска
програма да изпрати потребителско име и парола към уеб сървъра заедно със
заявка за конкретен ресурс. В CloudLog тези данни са напълно защитени, тъй
като се използва HTTPS и съдържанието на цялата комуникация е криптирано.
4. Данни на CloudLog
Данните, с които работи системата се съхраняват в cloud базираната база
данни SimpleDB. Тази база данни е избрана, защото не е необходимо да се
закупува, инсталира и поддържа никакъв хардуер, нито пък да се конфигурира
някакъв софтуер. Освен това времето за дизайн на базата данни е
изключително малко, тъй като промените в структурата са лесни за
изпълнение и не пречат на нормалната работа на приложенията, които я
използват. SimpleDB автоматично осигурява достатъчно дисково пространство
и процесорно време, като разпределя натоварването между множество
дискове и отделни сървъри, когато това е необходимо. Тя е изключително
надеждна, тъй като данните се съхраняват на няколко места едновременно.
Това изключва нуждата от наблюдение, създаване на резервни копия, намеса
от страна на системен администратор и осигурява необходимото ниво на
надеждност за системата CloudLog. Достъпът до SimpleDB е реализиран чрез
SOAP базирани уеб услуги.
SimpleDB се различава от традиционните релационни бази данни по това,
че при нея липсва концепцията за таблица. Вместо в таблици данните се
групират в домейни (domains). Всеки домейн съществува в рамките на
конкретен AWS акаунт и има уникално име.
SimpleDB се използва за съхраняване на частично структурирани данни
като отделните записи са подобни, но не е задължително да са еднакви по
структура. Всички данни, съхранени в SimpleDB, се индексират автоматично.
Всеки запис в един SimpleDB домейн има атрибути и име, което трябва да
е уникално в рамките на домейна. Атрибутите са двойки от вида име-стойност.
Всички стойности на атрибути се третират като низове.
Добавянето, изтриването и промяната на записи става чрез SimpleDB API.
За извършване на заявки се използва SQL подобен език. В SimpleDB не се
поддържат съединения (joins) на данни от различни домейни. Вместо това
данните се съхраняват в денормализиран вид с цел по-бързия достъп до тях.
За реализирането на системата са създадени 4 домейна, в които се пазят
данните за потребителите на приложението, API потребителите,
потребителските сесии на уеб интерфейса и регистрираните съобщения.
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Паролите на потребителите на приложението и API потребителите се
съхраняват като SHA-256 хеш с цел осигуряване на сигурност.
5. Възможности на CloudLog
Приложението е изградено в обектно ориентиран стил на програмиране.
Използвана е MVC (Model-View-Controller) архитектура, която позволява
разделението на бизнес логиката от графичния интерфейс и данните.
Системата използва предварително проектиран и реализиран модел за
многоезична поддръжка. Този подход прави изключително лесно добавянето
на нови езици.
Приложението съдържа няколко модула за: работа със съобщения,
графичен анализ, системни статистики, управление на потребителите,
автоматично известяване и импорт на данни.
Модулът за работа със съобщения предлага следните възможности:
 Списък с всички регистрирани събития с възможност за сортиране по
показаните характеристики;
 Филтриране на съобщенията по дата, източник, хост и съдържание на
съобщението;
 Детайлен преглед на съобщение.
Модулът за графичен анализ дава възможност за:
 Задаване на филтри за съобщенията, участващи в анализа – дата,
източник, хост и съдържание на съобщението;
 Графики на съобщенията, групирани по час, ден от седмицата, седмица,
месец или година.
Модулът за автоматично известяване предоставя на потребителите
възможност да дефинират правила за изпращане на e-mail съобщения. Когато
системата регистрира логово съобщение, отговарящо на критериите на дадено
правило, изпраща e-mail на посочен от потребителя адрес. По този начин се
намалява времето за реакция при регистриране на критични събития.
Получателите, съдържанието и темата на известието се задават като част от
дефиницията на правилата за известяване.
Модулът за импорт на данни дава възможност за:
 Импорт на данни чрез директна връзка с MySQL сървър. Поддържа се
syslog-ng формат на базата данни;
 Импорт на данни от CSV файлове. Потребителят задава връзка между
данните от CSV файла и поддържаната в CloudLog информация.
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Чрез модула потребителят създава заявка за извършване на импорт.
Самият процес на импорт може да бъде много времеемък и затова се
извършва от регулярно изпълняващи се скриптове извън уеб приложението.
Модулът за системни статистики съдържа:
 Списък с IP адрес, дата и час на последните пет влизания на потребители
на уеб интерфейса;
 Списък с IP адрес, дата и час на последните пет влизания на API
потребители;
 Брой регистрирани съобщения за последните 24 часа;
 Информация за използваните SimpleDB ресурси.
Модулът за управление на потребителите предлага следните
функционалности:
 Показване на списък с всички потребители;
 Добавяне на нов потребител;
 Изтриване на потребител;
 Редактиране на данните на потребител;
 Блокиране на достъпа на потребител.
CloudLog обслужва три групи от потребители, които имат различни права
за достъп:
 API потребители;
 Администратори;
 Анализатори.
Правата на API потребителите са ограничени само до извикването на
API функции. За този тип потребители приложението предлага отделна входна
точка.
Потребителите от другите групи нямат права за достъп до API функциите.
След вход в приложението в зависимост от потребителската си група, те имат
достъп до различни негови части.
Анализаторите могат да извършват действия, свързани с анализа на
събраните данни. Те имат достъп до модула за съобщения и модула за
графичен анализ. След вход в системата те се препращат към списък с
регистрирани съобщения.
Администраторите имат пълен достъп до системата. Освен модулите
за съобщения и графичен анализ, те могат да използват още модул за
управление на потребителите и модул за системни статистики. След вход в
системата те се пренасочват към модула за системни статистики.
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Заключение
Представената софтуерна система CloudLog разрешава основните
проблеми при работата с логове от множество източници. CloudLog е cloud
базирана система за събиране, централизирано съхраняване и анализ на
логове, използваща cloud уеб услугите, предоставени от Amazon.com.
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CLOUD-BASED SYSTEM FOR COLLECTING, STORING AND ANALYSIS OF
LOG MESSAGES
Stoyan Popov, Elena Somova
Abstract: The work presents a software system CloudLog, whose goal is to solve main
problems in working with many log sources. CloudLog is a cloud-based system for collecting,
centralized storing and analysis of log messages. CloudLog uses cloud web services provided
by Amazon.com (AWS). Data is stored in cloud-based database SimpleDB. The code of the
application can be executed on 2 or more EC2 instances placed behind an Elastic Load
Balancer in order to achieve high availability and horizontal scalability. The whole
communication coming in and out the web application is completely encrypted.
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ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ (AUGMENTED REALITY) –
СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ
Александра Пенчева, Христо Митев
Студенти в Тракийски Университет – Стара Загора
eek@gbg.bg, h_mitev@abv.bg
Резюме: С развитието на ICT технологиите се сблъскваме с всякакви фантастични
и нереални концепции и технологии. Такава е и концепцията за добавена реалност.
Тя е технология, която представя върху реални обекти наслагване на слоеве от
информация и изображения. Статията цели проучване на тази технология. Тя е
опит да се докаже, че добавената реалност не е поредната фантастична и
безсмислена технология, която група учени са разработили, а приложение, което
може скоро да се превърне в неразделна част от ежедневието ни.
Ключови думи: добавена реалност, увеличена реалност, виртуална реалност, ICT.

1. Въведение
Настоящата работа има за цел проучване на технологията Augmented
reality и показване на нейни приложения.
Преди да се потопим в сферата на тази нова и все още непонятна
технология, ще започнем с превода на нейното име. Терминът “Augmented
reality” няма единен и точен превод на български език. Повечето блогъри и
специалисти се спират на „добавена реалност”, „допълнена реалност“ или
„увеличена реалност“. Ние предпочитаме понятието „добавена реалност“.
Смята се, че термина за първи път е въведен през първата половина на 1990г.
от Thomas Caudell, който тогава е един от водещите инженери на Боинг. През
90-те години, както и сега, технологията за добавена реалност има за цел да
информира и улесни максимално потребителя, като му доставя допълнителна
информация за качествата и способностите, “невидими с просто око”, които
един обект или продукт притежават.[1]
И какво представлява самата технология? Тя е една от последните
технологии в електронния свят и се счита за продължение на добре познатата
ни Virtual Reality – виртуална реалност. Компютърните машини не са
достатъчно мощни, за да се справят с тази технология и не могат да
поддържат тази резолюция (фиг.1).
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фигура 2. Пример за виртуална реалност

В крайна сметка ние получаваме изображение с лоша резолюция и лошо
качество. И точно тук се намесва „Добавена реалност“ (AR). Тя представлява
среда, която включва виртуална реалност и елементи от реалния свят. Тя
използва виртуална информация (допълнителна информация от източник:
Интернет или приложение) и я наслагва върху картина или обект от реалния
свят. В настоящото изложение са представени няколко примера, за да се
поясни как става това. Нека си представим, че се намираме в непознат град и
спешно трябва да намерим най-близката спирка на метрото, а няма кого да
попитаме. На помощ идва добавената реалност. Стартирайки инсталираното
приложение за добавена реалност на нашия смартфон, камерата на телефона
е готова да сканира желаните обекти. На дисплея се получава желаната
информация за тях. Същото се отнася и за информация за конкретни обекти,
например театър – кога е построен, кога е било последното представление,
кога е следващото, възможност да се закупят билети с един клик и т.н. (фиг. 2)

Фигура 3. Приложение за добавена реалност
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Фигура 4. Обучение на военни парашутисти

Въпреки, че за тази иновативна технология се говори отдавна, тя набра
популярност едва през последните няколко години. Много широко приложение
намери сред киното, военните технологии, медицината и механиката.(Фиг. 3)
2. Начин на действие:
Как действа самата технология? Най-важното, от което се нуждаем са
устройство и екран, върху който ще се получи допълнителната информация.
Например мобилно устройство с по-високи възможности (смартфон с
операционна система от рода на Android, iOS, или Symbiane), таблет, лаптоп
или настолен компютър. Първата и задължителна стъпка е да бъде
инсталиран софтуер за добавена реалност. С помощта на този софтуер, след
насочване на камерата на устройството към даден обект или използване на
сензорите му за локация (GPS, цифров компас), се получава допълнителната
информация за обекта. Тук се появяват няколко особености в различните
разновидности на тази иновативна технология. Те са именно в начина на
свързване с базата данни, от която се получава допълнителната информация
за обекта (разпознаването на обекта) и наслагването на самата информация
впоследствие.
2.1. Свързване. То може да е онлайн, като се използва връзката с
Интернет на самото устройство и софтуерът за добавена реалност. Като
основните бази данни, от които се взима информация за обекта са базата
данни на най-голямата онлайн библиотека в света Wikipedia и най-голямата
търсачка Google. Отделни приложения за добавена реалност използват и
връзка със социалните мрежи (Facebook, Twitter, Google+) и информацията
качена там от потребителите им за дадените обекти и предмети.
2.2. Разпознаване на обект. Технологията се реализира маркерно и
безмаркерно. Маркерното разпознаване се осъществява с помощта на маркер
или наречен още глиф. Глифът представлява черно-бял, в по-редки случаи
цветен квадрат, отпечатан върху хартия или друга повърхност. Обикновено тя
е плоска, но може да е огъната – например върху бутилка. Безмаркерното
разпознаване е директно, насочено към лого изображения, изображения от
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постери и изображения на обекти от реалния свят. И двата метода използват
камерата на устройството. Софтуерът се разработва специално за всяко
приложение. При маркерното разпознаване, софтуерът за добавена реалност
разчита информацията запаметена в маркера и тя става достъпна или видима
за потребителя. По-често това са линкове към сайтове или приложения,
свързани с обекта. В помощ на приложението, което прилагаме при
безмаркерното разпознаване, се използват сензорите за локация – GPS или
цифров компас на устройството. Така освен, че се получава желаната
информация, потребителят ще бъде упътен как да стигне до други обекти.
Google Google е най-известното приложение за добавена реалност,
използващо двата метода на разпознаване – маркерно и безмаркерно. В опита
си да усъвършенстват технологията на търсене, инженерите в Google
разработват нова революционна концепция за своята търсачка, а именно
търсене по изображение.(Фиг.4)

Фигура 5. Решаване на судоку с Google Goggle

По този начин развиват технологията за добавена реалност. Въпреки, че
от скоро е достъпно, приложението им работи доста добре при търсене на
информация чрез снимки и клипове на продукти, обекти, QR код и баркод.
Негативната страна е, че не се справя с живи обекти, като хора, животни и
цветя.
Под разпознаване на обекти не се има предвид само разпознаване на
сгради и предмети. Технологията за добавена реалност е твърде обширна, за
да се ограничи само с това. Популярност набира една нова концепция,
използваща тази технология. Тя се нарича „Augmented ID“ – Самоличност чрез
добавена реалност. Тя все още е в етап на разработване от компанията TAT.
Приложението визуализира цифрова идентичност на хората, които срещамe в
реалния живот. Чрез смартфон и софтуер за разпознаване на лице Polar Rose,
Augmented ID ни дава възможност да открием предварително подбрана и
подготвена информация за хората около нас. Всички потребители контролират
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и подбират съдържанието и информацията за себе си, връзките към
профилите си в социалните мрежи (Facebook, Twitter), които искат да споделят
с останалия свят.(Фиг. 5)

Фигура 5. TAT Augmented ID

2.3. Проектиране. Другият ключов момент при работата на самата
технология, е наслагването на добавената или виртуалната информация върху
обектите от реалния свят. Както е пояснено по-горе, това става по-често на
дисплея или монитора на използваното устройство.(Фиг. 6)
В последно време развитие получава и един друг метод, въпреки че той
влиза в границите на фантастичния жанр в киното. Той широко се използва за
обучение при военните пилоти, младите лекари, механици, дори и за
забавление. Методът се базира на използването на така наречените умни
очила, които налагат цифрово съдържание върху реалния свят. Създадените
от "Олимпъс" и NTT Docomo модели за първи път са добавили към вече
съществуващите модели малък прожекционен дисплей, без това да бъде
допълнително бреме за ползвателя. От едната страна на очилата има малък
ретинален дисплей. Той проектира текст и образи пряко в периферното зрение
на носещия очилата, което му позволява да поддържа допълнителен контакт с
това, което всъщност вижда.(Фиг. 7).
Очилата са свързани пряко със смартфон, снабден със софтуер за
добавена реалност, сензори за ускорение и посока, които дават възможност
да се разбере накъде е насочен погледът и осигуряват допълнителна
информация за наблюдавания обект.
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Фигура 6. Пробване на дрехи с помощта на добавена реалност

Фигура 7. Сервиз използващ „Умни очила“

3. Основни приложения и тенденции на технологията
3.1. QR код. QR кодът представлява вид баркод, подобен на този, който се
намира върху опаковката на всеки продукт, предлаган в търговската мрежа.
QR кодът съдържа данни, които могат да бъдат прочетени от камерата на
мобилния телефон. След като тези данни биват разчетени от телефона,
потребителят най-често е препращан към даден уебсайт, на който може да
разгледа някакво специално съдържание, което би трябвало да е важно или
интересно за него. Този уебсайт може да го подкани да свали някаква
програма за телефона си. (Фиг. 8).
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Фигура 8. QR визитна картичка

Популярността на QR кодовете нараства с всеки изминал ден и те са вече
навсякъде – върху опаковки на продукти, в реклами, в списания и дори и в
обяви за недвижими имоти. България не изостава от този процес.
Проблем за хората е, че QR кодът представлява комбинация от
неразбираеми квадратчета. По никакъв начин не може да се разбере какво
стои зад даден код, кой го е издал и какво може да причини неговото
прочитане.
Ако QR кодът е зловреден, той може да причини много проблеми. В
последно време в България все повече навлиза мобилното банкиране.
Зловреден QR код може да свърже потребителя с фалшив сайт, който
изглежда като потребителския сайт за онлайн банкиране. Този код може да
запамети личната информация, която се въвежда – ПИН кодове и пароли,
които лесно може да се окажат в ръцете на хакери. Тази измама се нарича
фишинг. [2]
Добавената технология се превръща в сериозен маркетингов и търговски
инструмент. Най-големият доставчик на приложения за добавена реалност
Total Immersion предлага много начини за работа на тази технология и идеи за
нейното прилагане за успешен електронен бизнес.
След като френската фирма Total Immersion поддържа офиси във
Великобритания, Северна Америка, Азия и Франция, през 2009 година, решава
да стъпи и на българския пазар. Единствената българска агенция, която е
спечелила лиценз за легално прилагане на софтуерната платформа D’Fusion
от компанията, е Топ Типс Интерактив. Екип от професионалистипрограмисти, маркетингови специалисти и 3D дизайнери, предлагат и
разработват подходящи решения за всеки отделен бизнес. Тенденциите са
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след няколко години технологията да се използва да домашна употреба, т.е.
стационарно ползване с телевизори, оборудвани с голям екран, уеб камера и
процесор. [3]
3.2. Виртуална пробна за избор на очила. Приложението за електронна
търговия помага на потребителя да избере рамките за очила и техния цвят,
които най-добре подхождат на лицето му. Приложението се стартира на
мобилен телефон, таблет или персонален компютър или на компютър,
поставен на мястото на продажбата. Възможно е да се работи и чрез Интернет
сайта на магазина. Чрез такива приложения клиентите получават много повече
информация, което ги улеснява при вземането на решение за покупка на
продукта. От друга страна, добавената реалност осигурява на потребителите
повече време с продукта, което според търговския опит има изключително
значение за увеличаване броя на покупките.(Фиг. 9) [2]

Фигура 9. Онлайн пробване на модели очила

Фигура 10. Онлайн магазин
Fashionista

3.3. Инструмент пазаруване в електронната търговия Fashionista е
социален Augmented Reality инструмент за пазаруване, който съчетава
предимствата на пробната с удобствата на E-commerce (електронната
търговия) и социалните мрежи. Най-добрите виртуални дрехи, които
купувачите са си избрали, веднага могат да бъдат споделени и препоръчани в
социалната мрежа Facebook. (Фиг. 10) [4]
3.4. Layar reality browser. Layar Reality Browser е първото приложение,
възползващо се от добавената реалност. Приложението използва GPS-а и
цифровия компас на мобилното устройство (смартфон), за да застъпва
информацията от камерата на телефона (реалността) и информация за
обектите около потребителя, директно от сървърите на Layar (виртуалната
реалност).(Фиг. 11)
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Фигура 11. Търсене на ресторанти, с помощта на Layar

Приложението е с опция за търсене. Въвеждаме желаният от нас обект,
например закусвалня. Точките на радара горе вдясно посочват колко са найблизките закусвални, и след завъртане на телефона се показват наличните
такива.
Това са само част от приложенията, които използват технологиите и в
момента са достъпни за всеки.
4.Заключение:
Чрез технологията Augmented reality образите от действителността се
комбинират с компютърно генерирано съдържание, като така се получават
динамични изображения. Тя изглежда като дошла от научнофантастичните
филми. Добавената реалност намира все повече приложения в рекламата и
маркетинга, като така дава съвсем различно изживяване на потребителя и
конкурентно предимство за фирмите, които я използват.[5]

Фигура 12. Брой мобилни потребители на добавена реалност 2009 – 2015
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Проучване направено от компания hiddenltd показва ръст в броя
потребители ползващи мобилни приложения за добавена реалност (Фиг. 12).
Техният брой е бил 1 милион активни приложения през 2009 до 197 милиона
през 2012, като се очаква през 2014 техният брой да достигне 732 милиона.[6]
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ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ДИАГНОСТИКА И МОНИТОРИНГ НА
МРЕЖОВА СВЪРЗАНОСТ ИЗПОЛЗВАНИ В GEANT
Иван Гарнизов, Радослав Йошинов
Лаборатория по Телематика при БАН,
i.garnizov@cc.bas.bg, yoshinov@cc.bas.bg
Резюме: В среда на глобална обща мрежа изградена от множество разнородни
мрежи без обща политика на управление и уеднаквен модел на наблюдение се налага
използването на модел и инструменти, които да позволяват безпроблемното и
независимо отчитане на параметрите на връзките, както и да се изгради ясна и
точна картина за капацитета и стабилността им. Разработените в проекта
GEANT услуги са базирани на широко разпространени и утвърдени инструменти за
мониторинг и оценка на параметрите на мрежата, но позволяват бързо и
независимо управление и наблюдение, както за екипите по поддръжка, така и на
всички системни администратори от партньорската мрежа
Ключови думи: Round Robin Database Measurement Archive, BWCTL Bandwidth Test
Controller, HADES – Hades Active Delay Evaluation System, one way delay, пропускателна
способност статията

1. Въведение
Диагностика и мониторинг на мрежовата свързаност в международен
проект като GEANT, в който участват повечето европейски държави поставя
огромни предизвикателства пред екипите за поддръжка. Мрежата на проекта е
изградена от академичните и изследователски мрежи на всички партньори
участници, чрез собствени или наети линии често с различни параметри на
линиите. Предизвикателства пред които са поставени екипите за поддръжка
произтичат от разнородната среда, в която се налага да работят. В мрежа без
обща политика на мениджмънт и с разнородни системи за наблюдение и
управление на ресурсите на мрежата откриването и реагирането на инциденти
е затруднено от разнородните политики на сигурност и организация при
различните партньори. В проект с толкова много участници, инициативи и
задачи и при такъв мащаб на мрежовата свързаност проблеми и инциденти
възникват ежедневно. Разнородната свързаност от друга страна пречи за
точната оценка на пропускателната способност и капацитет на връзките между
партньорите. Инициативи и задачи по проекта GEANT, като Bandwidth on
Demand [8] и AutoBAHN [9] са насочени към планирането на комуникационни
сесии и заделянето на трафик за тях, изцяло ще зависят от прецизната оценка
на връзките и постоянното им наблюдение. Освен капацитетът на мрежовите
връзки от особена важност са и закъсненията, които се отчитат при пренос на
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данни [1][5]. Това е от особено значение за всички предавания от мултимедиен
характер, които в днешно време са широко разпространени и заемат не малка
част от трафика между партньорите. Отчитането на закъсненията по линиите
позволяват по-прецизно планиране на буфери в приложенията и/или
междинните устройства. Стабилността на мултимедийните предавания пък
зависи от вариациите на тези закъснения [1][6][7], които се определят на база
предишни измервания. Наличието на големи разлики в закъсненията прави
връзката нестабилна за голяма част от мултимедийните предавания по
мрежата и причина за търсенето на алтернативни по-стабилни маршрути, пък
били те с по-ниска скорост на предаване..
2. Услуги и измервания
За решаването на горепосочените проблеми и разработването на нови, поудобни инструменти за наблюдение на глобална мрежа от множество
разнородни подмрежи е натоварен интернационален екип от специалисти на
партньорите в проекта. За целта екипа разработва специализиран инструмент
perfSONAR UI [3], който предлага унифициран и интегриран интерфейс за
наблюдение на мрежата по всички търсени показатели с възможност за
стартиране на диагностични тестове в реално време. За мониторинг на
мрежата се прилага комбинация от активни и пасивни измервания [2], като
основните показатели, които се следят за мрежата и мрежовите устройства са
пропускателна способност, закъснения по линиите и вариации на
закъснението, загуби и дуплицирания на тестови пакети, брой преходи по
връзката, статистика на интерфейсите на устройствата по мрежата.
При пасивните измервания се събират показателите на мрежовото
оборудване и интерфейси, които имат пряко отношение към свързаността в
глобалната мрежа за всеки от участниците в проекта. Тези данни се събират
на централен за проекта сървър по SNMP протокола, чрез един от найразпространените RRD базирани инструменти Cacti. Данните се агрегират в
RRD формат, което определя и наименованието на разработваната услуга
RRD-MA.
2.1. RRD-МА (Round Robin Database Measurement Archive)
RRD-МА (Round Robin Database Measurement Archive) [4] е услуга за
агрегиране и публикуване на статистиките от мрежовите устройства.
Специално разработени в проекта инструменти позволяват достъп до
агрегираните статистики за натовареност на интерфейса (преминаващ трафик)
в Mb/s, брой на UNICAST и NON-UNICAST пакетите в секунда, брой на
грешките при получаване и брой на неуспешните предавания по мрежата за
секунда (фиг.1). Поради огромният брой наблюдавани мрежови интерфейси в
инструмента и не малкият брой системни администратори, които използват
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фиг.1 Статистики на натоварването на мрежовите интерфейси, извадка по
зададен маршрут

системата, тя сравнително често е претоварена. В системата е предвиден
удобен начин за автоматизирано филтриране на списъка с интерфейсите по
зададен маршрут между две точки използвайки формата на traceroute Linux
командата, което значително облекчава обмена на данни със сървъра и дава
по-добра прегледност на статистиките.
Активните измервания по задачата се извършват между специализирани
сървъри, които са разположени на възлови точки при участниците в проекта.
Всички те се синхронизират постоянно, като много от тях са оборудвани със
собствени GPS антени за синхронизация. Данните от измерванията се
архивират от специализирани сървъри и са достъпни от вътрешно разработен
софтуер, който предоставя унифициран интерфейс както до събраните
статистики, така и възможност за ръчно заявяване на замервания.
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2.2. BWCTL Bandwidth Test Controller

фиг.2 Седмичен преглед на пропускателната способност на дадена връзка

Услуга за реално отчитане на пропускателната способност на връзките
между партньорите в проекта GEANT се базира на BWCTL [5] инструмента на
Internet2 консорциума. BWCTL измерва пропускателната способност между две
отдалечени точки като отчита максималният обем данни, които могат да бъдат
пренесени в даден момент на измерването за определен интервал от време.
Инструмента е от тип клиент-сървър приложение, което притежава собствен
механизъм за оторизация независим от този на операционната система. Така
услугата позволява провеждането на измервания без използване на специален
оторизиран потребител, което често е проблем при подобна организация на
мрежата. Важно условие за коректни измервания с BWCTL инструмента е
стартирането на тестовете последователно, като се избягват всякакви
засичания на активните тестове. За целта услугата прилага механизъм за
отложено стартиране на тестовете с автоматизирано договаряне.
В проекта GEANT BWCTL измервания се извършват на всеки шест часа
между всички двойки партньори по дадена задача. По този начин се получава
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пълна картина за възможностите на връзките между партньорите, както и
информация за периодичност на натоварването на връзките.
Продължителността на измерванията в проекта са по 30 сек, но се отчитат и
междинни резултати на всеки 6 секунди, което демонстрира и способността на
мрежата и устройствата за бързо установяване максималните параметри на
предаването (фиг.2). При планирането на постоянните тестове в проекта се
взима в предвид и топологията на мрежата, така че да се избягват общи
междинни точки по трасетата на активните тестове.
2.3. HADES – Hades Active Delay Evaluation System
Hades Active Delay Evaluation System [6][7] е система за активни
измервания, която се използва за отчитане на закъсненията и техните
вариации с цел определяне на стабилността на връзките между партньорите
на проекта GEANT.

фиг.3 Статистики от измерванията на закъсненията по линиите за дадена връзка

Системата за активни измервания се състои от два основни функционални
модула: за извършване на замервания по предварително зададен план и
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модул за анализ и агрегиране на информацията от измерванията.
Измерванията се извършват посредством специализирани UDP пакети, които
маркират времето на изпращане и получаване между всеки две измервателни
станции. Случаите на евентуални загуби и дуплицирания на пакети също се
регистрират при отчитане на резултатите. Текущо измерванията се извършват
на групи от по 10 пакета, които се повтарят на всяка минута (фиг.3). Модулът
за архивиране и анализ на измерванията на HADES системата на определен
интервал от време извлича събраните данни от измервателните станции,
обработва ги и архивира. В процеса на анализ и агрегиране на информацията
за всяка група замервания се изчисляват минимум, максимум и медиана на
закъсненията по връзката в дадената посока (One way delay), както и
вариациите в закъсненията спрямо другите измервания (One way delay
variation).
2.4. Traceroute
Traceroute тестовете в проекта GEANT се извършват, като част от
системата за измерване на закъснения по мрежата HADES. Резултатите от
изпълнението на командата не се взимат с цел определяне на количествена
оценка за параметрите на връзките по мрежата, ами за записване на маршрута
на свързване между замерваните точки. Тези тестове се изпълняват
паралелно с измерването по даденото направление, като по този начин
HADES системата успява да проследи и измененията в топологията на
свързване между партньорите. Включването на Traceroute тестовете се налага
поради факта, че отчитането на големи вариации в закъсненията по връзките,
често се оказва следствие на промени в топологията на свързване между
партньорите.
3.Заключение
В среда на глобална обща мрежа изградена от множество разнородни мрежи
без обща политика на управление и уеднаквен модел на наблюдение се налага
използването на модел и инструменти, които да позволяват безпроблемното и
независимо отчитане на параметрите на връзките, както и да се изгради ясна и
точна картина за капацитета и стабилността им. Разработените в проекта
GEANT услуги са базирани на широко разпространени и утвърдени
инструменти за мониторинг и оценка на параметрите на мрежата, но
позволяват бързо и независимо управление и наблюдение, както за екипите по
поддръжка, така и на всички системни администратори от партньорската
мрежа. Проблем на предложената имплементация, обаче е че с нарастването
на броя на измервателните станции, броя на активните измервания нараства
прогресивно, поради което вече е подета инициатива на намаляване на броя
активни измервания, чрез измерването само на съседните по топология възли.
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Такова измерване, обаче нарушава цялостната представа за капацитета
между крайните потребители и налага търсенето на нов инструмент, който да
позволява автоматичното агрегиране на резултата по търсена линия.
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INOVATIVE SERVICES FOR DIAGNOSTICS AND MONITORING OF NETWORK
CONNECTIONS IN GEANT
Ivan Garnizov, Radoslav Yoshinov
Laboratory of Telematics at Bulgarian Academy of Sciences
Abstract: In an environment of a global network communications established of multiple
disparate networks without common policy and a network monitoring model the need of
uniformity in tools and model is required for independent and hassle free support and uniform
network statistics retrieval and access. The newly developed services in the GEANT project
addresses these challenges based on standardized and widely deployed tools and a new
combined interface instrument for all aspects of network monitoring.
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ПРОЕКТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО
ДИСЦИПЛИНАТА „КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И КОМУНИКАЦИИ“
Генчо Стоицов
ПУ „П. Хилендарски“, e-mail: stoitzov@abv.bg
Резюме: Публикацията представя проект за организация на учебния процес,
съобразен с държавните образователни изисквания; за провеждане на профилирано
обучение по „Компютърни мрежи и комуникации“, както и за лекционния курс към
Факултета по Математика и Информатика на ПУ „П. Хилендарски“, коментира
мястото на динамичната нагледност като средство за представяне на основни
комуникационни процеси, включени в учебното съдържание.
Ключови думи: мрежи, комуникации, обучение, динамичната нагледност, симулакрум

1. Въведение
Една от основните ми задачи като преподавател по дисциплината
„Компютърни мрежи и комуникации“ (КМК) към Факултета по Математика и
Информатика на ПУ „Паисий Хилендарски“ е разработването на концепция за
преподаване на този предмет, която да послужи като основа за придобиване
на знания и умения в профилираното обучение по информатика 9-12 клас и
обучението на студентите изучаващи предмета. Първоначалното проучване за
включеното учебно съдържание в двете степени на средното образование –
задължителна и профилирана – показва неговата насоченост към
практическата част на този модул [2]. Очакваните резултати на
общообразователно ниво [3] са свързани с:
 възможността за изпращане на съобщения, файлове, търсене, намиране
на информация по зададен критерий в локалната и глобалната мрежа;
 получаване на знания за съществуващи локални топологии;
При профилираното и професионално обучение се забелязва [4] стремеж
за обхващане на по-голяма част от често използваните средства и технологии,
чрез включване на теми като:
 OSI модел;
 основни компоненти на компютърната мрежа;
 преносни среди;
 мрежови архитектури – Ethernet, Token Ring, Apple Talk, ARC Net;
 видове топологии на компютърните мрежи;
 видове компютърни мрежи според метода на администриране;
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мрежи за тънки клиенти;
WAN връзки;
мрежови устройства;
мрежови протоколи;
безжични мрежи;
IP и IPX адреси и видовете категории на мрежите;
защита на мрежите;
DNS сървър и помощните програми;
откриване и отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми при
мрежите.

2. Учебен процес
Предложението за проект за организация на учебния процес (фиг. 1),
съобразен с държавните образователни изисквания и методика за провеждане
на профилирано обучение по КМК, както и за лекционния курс към ПУ, допуска
улесняването на преподавателя при избор и определяне на
последователността на представяните теми.
В теоретичен аспект това може да означава обогатяване на учебното
съдържание с концептуалните модели на стандартизиращите организации, за
конкретно разглежданата технология [5]. Споделям мнението, че изучаването
на нова и сложна тема, като компютърни мрежи е по-лесно ако се започне с
теорията и концепциите и плавно се премине към по-конкретните аспекти на
реализацията [6, стр. 93]. Този подход за представяне на съдържанието
отговаря на основните дидактически принципи за системност, съзнателност и
достъпност.
Включването на теми като:
 OSI и DoD(Department of Defense, или TCP/IP) модели;
 стандартите от серията IEEE 802.x, отнасящи се за физическия и каналния
слой на LAN и MAN;
 междинни мрежови устройства;
 WAN технологии;
гарантира плавен преход при усвояването на основните концепции свързани с
функционирането на компютърните мрежи. На фиг. 1 е представен примерен
модел за организация на учебен процес в тази насока.
Темите са съобразени с актуалните мрежови технологии. В центъра му е
разположен OSI моделът [1]. Всяка от темите е свързана с него с права и
обратна връзка, което означава, че в процеса на обучение е необходимо да се
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прави съпоставка и отнасяне на елементи от контекста към нивата на OSI
модела и обратно.
OSI моделът категоризира различните процеси на комуникационната сесия
на различни функционални нива. Нивата са организирани спрямо естествената
поредица от събития, възникващи по време на комуникацията.

фиг. 1. Модел на учебния процес

OSI моделът е стандарта даващ рамките на всички индустриални
стандарти, дефинирани в днешните мрежи [6, стр. 102].
На базата на функционалните нива може да се обясни наличието на
различни типове междинни устройства [7] изграждащи подмрежата, както и
различните видове адресация.
TCP/IP протоколният стек, гарантиращ работата с Интернет, също е
разделен на нива и всяко едно от тях поддържа своите адреси.
Опитът ми показва, че за представяне на теоретичната част най-често се
използват:
 от методите за устна комуникация – лекция, обяснение, дискусия и
обсъждане
 метод за работа с документация-проучване на допълнителна литература
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 онагледяване чрез схеми, чертежи, картини, таблици, графики, диаграми
Прави впечатление липсата на динамични и интерактивни модели за
представяне на съдържанието, там където е възможно. Допускам, че този вид
онагледяване подкрепя хипотезата за подобряване на ефективността на
обучението в тази насока. Подходът ще активира когнитивни процеси като
възприятие, асоциация и разсъждение, за които знаем, че са част от
цялостната система за придобиване на знания.
3. Виртуални знания и умения. Симулакруми.
Знанието е дефинирано от Оксфордския английски речник [8] като:
 експертност и умения, придобивани от личност чрез преживяване или
образование; теоретичното или практическото разбиране на субекта
 това, което се знае в дадено поле или като цяло; факти или информация
 усещане или запознатост придобити чрез преживяване на факт или
ситуация.
Отнасянето на дефиницията към виртуалното пространство сформира
ново понятие – виртуално знание. Може да се дефинира като знание за
обекти и събития получено във виртуална среда, чрез изследване на
динамични виртуални модели. Това ще осигури така наречената динамична
нагледност [9, стр. 23], която се причислява към принципа за нагледност. Един
от подходите, който може да ни осигури такава динамика е създаването и
използването на симулакруми.
Според речникът за ключови думи на Университета на Чикаго [13]
терминът симулакрум означава подобие на образ, което имитира частично
реалността.
Произлиза от латинската дума simulacrum – „подобие“. През 16 век е
използвана за означаване на образ на друг образ. През 19 век думата
придобива и второ значение – нископоставеност и непълноценност.
В сегашния контекст терминът симулакрум ще идентифицира група от
динамични виртуални модели, осигуряващи динамична нагледност на основни
комуникационни процеси, включени в учебното съдържание.
Всяка комуникационна схема има точен модел и алгоритъм, по който
протича. Описанието и в учебното съдържание най-често е представено
схематично или словесно. Симулакрумът е следващия етап на нагледност –
анимиране на описанието.
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Симулакрум

фиг. 2. Етапи на преход към симулакрум

Всеки следващ етап опростява схемата на комуникация, като я отдалечава
от реалния процес, но запазва основната и концепция. Описанието пресъздава
идеалната комуникация като игнорира сложната съвкупност от допълнителни
събития, възникнали в реално време. Симулакрумът визуализира описанието.
Това значително ще улесни представянето на учебния материал по
компютърни мрежи и комуникации от страна на преподавателя, ще ангажира
вниманието и интереса на ученика и ще създаде предпоставка за улесняване
на процеса на усвояване на последователността от събития, специфични за
конкретното действие.
За изграждането на инструментариум в тази насока е необходимо да се
уточнят параметрите на изучавания материал, за определяне на системата от
опорни понятия и процеси, позволяващи динамична нагледност.
Формализирането им е следващата стъпка от общата схема за постигане на
крайната цел.
Друго качество, обект на дидактическите цели, в цялостното обучението е
умението за справяне с даден проблем, което е пряко свързано с
притежаването на знания в конкретната област.
Умението е дефинирано като възможност за успех в определена задача
или начинание, зависещо от способността, от съзряването и от упражняването.
Какви умения е необходимо да притежаваме за решаване на проблем
съществуващ във виртуалното пространство?
Отговорът на този въпрос е: виртуални умения.
Трите нововъведени понятия могат да бъдат от полза при представяне на
едно междинно ниво – нивото на виртуализацията на знанията и уменията при
изучаване на компютърните мрежи и комуникации. То може да изиграе ролята
на помощно ниво за плавен преход между теорията и практиката.
На това ниво методите и средствата трябва да осигуряват възможност за
обогатяване на учебното съдържание с примери предлагащи интерактивно
взаимодействие и симулация на реални процеси (симулакруми).
Предметът „Компютърни мрежи” предразполага за изграждането на
инструментариум в тази насока. Продължителната ми практика като
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преподавател по тази дисциплина показва, че възприемането на материала
зависи от начина на неговото представяне пред аудиторията.
Заключение
Лекционните материали, с които съм се запознал почти не включват
динамични модели за визуализиране на процеси и явления, позволяващи това.
На сайта на Cisco има две налични флаш анимации, озаглавени „How
Transparent Bridging Works“ [10] и „Dynamic NAT“ [11], демонстриращи
функционирането на суич и NAT.
Др. Дъглас Комер е публикувал девет флаш анимации на сайта „Computre
networks and Internets“ [12]. Техните английски заглавия са:
 Packet Travelling Through Layers
 Converting Analog Signals to Digital Signals
 Frequency Shift Keying (FSK) Modulation
 Time Division Multiplexing (TDM)
 CSMA-Collision Detection (CSMA/CD)
 Dijkstra's Algorithm (Shortest Path Computation in a Graph)
 Forwarding an IP Datagram
 TCP 3-Way Handshake
 Firewall: Packet Filtering
Проектът Net-SEAL на National Science Foundation under Grant No. DUE0536388 е реализиран в Интернет на адрес http://www.net-seal.net и предстява
следните анимации:
1. No Network
2. Hub
3. Switch
4. Switched Network With No Server
5. Switched Network With Server
6. Adding Switches
7. The Address Resolution Protocol (ARP)
8. ARP with Multiple Networks
9. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
10. Routing and Forwarding
11. IP Subnets
12. TCP Connections
13. TCP Multiplexing
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14. TCP Buffering and Sequencing
15. User Datagram Protocol (UDP)
16. IP Fragmentation
17. Switch Congestion
18. TCP Flow Control
19. Internet Access
20. Email Protocols
21. Wireless Network and Multiple Access with Collision Avoidance
22. Virtual Private Network (VPN)
23. Public Key Encryption
24. Firewalls
25. Stop-and-Wait ARQ
26. Go-Back-N ARQ
27. Selective Repeat ARQ
28. The OSI model
29. Peer-to-peer (P2P) Computer Network
30. Ad-Hoc Network
Допускането на авторите [14] потвърждава хипотезата ми за
подобряването на обучението чрез използването на динамични модели.
В моята теория подобни анимации носят наименованието симулакруми и
до момента са разработени около петнадесет. Всеки симулакрум представя
конкретен комуникационен процес или технология и притежава своя
индивидуалност. Представянето им ще бъде тема на следваща публикация.
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ORGANIZING LEARNING ON THE COURSE "COMPUTER NETWORKS AND
COMMUNICATIONS".
Gencho Stoitsov
Abstract: This publication presents a project for organizing learning, consistent with state
educational requirements, to conduct specialized training on "Computer Networks and
Communications" and lectures to Faculty of Mathematics and Informatics (FMI) at Plovdiv
University “Paisii Hilendarski”, comments the place of dynamic visibility (animation) as a
means for presentation the communication processes involved in curriculum
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СОЦИАЛЕН ПОДХОД КЪМ СЕМАНТИЧНОТО АНОТИРАНЕ
НА E-КНИГИ
Ясен Кипров, Иван Койчев, Борис Крайчев
Факултет по Математика и Информатика,
Софийски университет Св. Климент Охридски”
koychev@fmi.uni-sofia.bg
Резюме: Уеб 3.0 цели създаването на общ интерфейс за публикуването на различни
бази от знания и свързването им чрез общи онтологии. Това създава предпоставки
за изграждане на ново поколение интелигентни системи. Тези технологии дават
възможност и на е-книгите, да станат „по-умни”. Целта на представената работа
е създаването на инструменти, които да улеснят вмъкването на явна семантика в
е-книгите. Статията прави обзор на съществуващите семантики технологии и
софтуерни инструменти за семантично анотиране на текст. Представя и
прототип на система, който позволява семантично анотиране на книги. В
системата са интегрирани платформите Insemtives и KIM. Разработени са
съответни интерфейси: за автор - позволява полуавтоматично семантично
обогатяване на книгата и съответната база от знания; a за читателя – да
използва вече вкараната семантика и възможност за създаването на допълнително
персонално семантично обогатяване, което може да бъде и споделено.
Ключови думи: Е-книги, Семантичен Уеб

1. Увод
През последното десетилетие уеб 2.0 и социалните мрежи като среда,
дават възможност на хората да променят изцяло нормите в общуването. От
друга страна зараждането на “версия 3.0” (web 3.0) на мрежата спомага за
създаването на общ интерфейс за данни, които различни системи използват в
интернет. Публикуването на различни бази от знания и свързването им чрез
общи онтологии улеснява създаването на интелигентни системи. Тези
технологии дават възможност е-книгите да станат „по-умни” [1] чрез вкарване
на семантични технологии в тях. Въпреки динамичното развитие на
семантичните и социални технологии, няма утвърдена система, която да
помага, в процеса на работа, на авторите на статии и книги. Представената
система подпомага процеса на създаване и възприемане на образователни,
публицистични и научни текстове. Използвайки съществуващите платформи,
тя съчетава възможностите на семантични бази от знания, текстов анализ и
силата на колективната интелигентност на автори и читатели.
От гледна точка на авторите, основната задача на системата ще бъде да
предоставя фактологични знания за термините, с които боравят, докато пишат.
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Това ще им даде възможност да добавят интересни факти в текста, както и да
добавят факти в общата база от знания.
За читателите системата ще показва разпознатите термини, заедно с
фактите, свързани с тях, успоредно с текста. Читателите също ще имат
възможност да маркират именувани обекти и термини, които не са разпознати
от системата, като по този начин допринасят за качеството на документа.
Освен представянето на знания, друга полза от структурираните знания за
всеки документ, е възможността за разширено търсене.
Реализираният прототип включваща следните компоненти:
 Семантична база данни, пазеща фактологична информация, както и
връзките между именовани обекти и документите, които ги споменават. Тя
ще бъде обща за всички автори и ще обединява фактите, които те добавят
в процес на работа.
 Система за текстов анализ, с вход – изречение и изход – изречението с
добавени метаданни за споменатите в него обекти. Тази част ще служи за
разпознаване на термини в реално време, като добавя връзки към
семантичната база от знания към части от текста.
 Общ публичен интерфейс, предоставящ достъп на различни приложения
до семантичната база и системата за текстов анализ. Този слой ще
използва утвърдени интернет протоколи за да свържа останалите части на
системата. В него се концентрират права за достъп, паралелизиране на
процесите и други.
 Прототипи на два алтернативни потребителски интерфейса за авторите, а
именно приставка на Microsoft Word и уеб сайт. Чрез тях авторите ще имат
възможност да разглеждат фактите от базата данни, както и да редактират
автоматично създадените анотации.
Настоялата статия прави обзор на съществуващите стандарти и формати
за семантични данни и известни системи за текстов анализ. Описва прототипа
на системата за семантично анотиране.
2. Обзор на семантичното анотиране
В тази глава ще направим анализ на съществуващи алгоритми и системи,
близки до системата, която предлагаме. Ще завършим със сравнителен анализ
на решенията, които използваме, както и техни алтернативи.
За разпознаване на именувани обекти се използват следните подходи:
 Подходи, базирани на правила: При тези алгоритмите зависимостите се
описват от експерти лингвисти. Целта на правилата е на базата на локални
признаци да определят дали дадена дума или фраза в текста изразява
именуван обект. Най-често се базират на процесори на регулярни изрази,
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като например в системите UIMA [6] и GATE [11]. Такива системи имат
склонност да работят добре върху предоставения корпус, но да не се
справят с нови документи.
 Машинно самообучение. Най-често се използват алгоритми от вида
обучение с учител, т.е. които „учат” на класификатори от наблюдения.
 Хибридни системи. В много случаи системите разчитат на предварителна
обработка с правила, както и на допълнителна обработка след машинната
класификация. Среди за разработка като GATE [7] и UIMA дават
възможност за лесно подреждане на различни видове алгоритми в поточни
линии.
Общото между тях е целта да се намерят тенденции и зависимости в
корпуса при споменаването на именувани обекти в текста. На базата на
предоставените правила, положителни и отрицателни примери, за всяка дума
или фраза в текста се определя дали принадлежи към някой от дефинирани за
съответната задача типове именувани обекти [5]. Въпреки голямото
разнообразие на изказа, съществуват алгоритми за текстов анализ, които
постигат добри резултати в голяма част от случаите.
Процесът на семантично анотиране се състои в добавяне на семантична
информация към анотациите. Въпреки бързото развитие през последните две
десетилетия в областта на обработката на естествени езици, добавянето на
семантични знания започва да се развива едва в последните години. Причина
за развитието на областта е най-вече налагането на стандарти и развитието на
глобалната семантична мрежа (web 3.0). За да бъде възможно семантично
анотиране на именувани обекти са необходими:
 Онтология определяща класовете именовани обекти.
 Уникални идентификатори за всеки обект от базата знания;
 База знания с описания на обектите.
При конструиране на семантична система за разпознаване на обекти
първо, речниците с познати имена се заменят с речници, използващи
онтологията и базата от знания, така че да могат да се свържат разпознатите
имена с конкретни обекти в базата. След внимателно подбиране на речниците,
системите за правила също се обогатяват със знания [2]. Така, към методите
за обработка на регулярни изрази над анотации, се добавя знанието за
йерархията на класовете в онтологията.
През последните няколко години семантичният уеб набира скорост, като
все повече научни постижения намират реално приложение в бизнеса. Тук ще
направим обзор на съществуващите значими системи за анализ и
семантично анотиране на текст. Общото между системите, разглеждани в
тази глава е главната цел, която те си поставят: Да извличат семантична
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информация от големи количества документи, така че хора и програми да
могат да ги използват по най-добрия начин.
OpenCalais [9] е продукт на Томсън Ройтерс, чиято основна цел е
класификация и семантично анотиране на новинарски статии. Тъй като
OpenCalais е комерсиален продукт, малко неща са известни за алгоритмите и
структурата на системата.
AlchemyAPI [10] е система, подобна на OpenCalais, която покрива широк
спектър от задачи, свързани с обработка на естествени езици. Инструментите,
предоставени от AlchemyAPI позволяват разпознаване на език, намиране на
именувани обекти, намиране на ключови думи, разрешаване на двусмислия в
именуваните обекти, разпознаване на мнения и отношения и други.
Factiva [4], подобно на OpenCalais системата е разработвана от Dow Jones
и доскоро от Reuters. Служи за анотиране и класификация на новини, като
дава възможност на крайния потребител да използва разширени методи за
търсене, базирани на семантиката, добавена към статиите. Особеност на тази
система, е че семантичната информация се добавя почти изцяло от хора.
S-cream [3] е платформа за полуавтоматично анотиране. Разпознаване на
именувани обекти е базирано на правила, извлечени от съществуващи
анотации. Използва се алгоритъм, който разпознава съществителни собствени
имена при предварителната обработка на текста. От тях се създават хипотези,
базирани на лингвистични образци и наличната онтология.
KIM (Knowledge and Information Management) [8] платформата,
разработена от Онтотекст, използва алгоритми за текстов анализ, подобно на
OpenCalais и AlchemyAPI. Основните разлики между KIM и другите предложени
системи са две:
 KIM не се предлага като завършен продукт, а авторите наблягат на
адаптации на алгоритмите и семантичните знания за различните цели.
 KIM предоставя разнообразни, предварително определени, интерфейси за
откриване на документи.
Архитектурно, KIM може да се раздели на 3 модула:
 Извличане на информация – използва се GATE за разпознаване на
именувани обекти, но и има възможност за добавяне и на други процеси
към обработка на текстовата.
 Семантична база от знания - за база от знания, както и за връзки между
документите и споменатите в тях факти, се използва семантичното
хранилище OWLIM.
 Пълно-текстово търсене - използва утвърдената система LUCENE.
KIM използва PROTON [12] онтологията от високо ниво, което позволява
лесното добавяне на специфични онтологии за различните задачи.
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Съвместима е с онтологиите на DbPedia [16], GeoNames [17], и други
допълнителни бази от знания.
За крайните потребители, KIM предлага разнообразни опции за търсене
на документи. чрез уеб базирано приложение, което позволява лесно добавяне
на нови интерфейси. Няма да се спираме подробно на тях, тъй като за
задачата ни са по-интересни програмните интерфейси.
След интеграцията на платформата Insemtives [14], KIM предоставя
достъп чрез уеб услуги до съществуващото API. Различни уеб услуги имат
достъп до пълната функционалност на KIM, което позволява на потребителите
да използват функциите на KIM в свои приложения.
Таблица 1 прави сравнение по основните характеристики на представените
по-горе системи, които са в контекста на поставената задача.
Таблица 1. Сравнение на описаните системи.
безплатна

да*

KIM +
Insemtives
да

с отворен код
стабилност на
работа

не

да, без KIM

да

анотиране с
машинно обучение
анотиране с
правила

не

ръчно анотиране
опции за промяна
на алгоритмите
извличане на
релации

KIM

OpenCalais

Factiva

да*

не

да

не

не

не

не

не

да

да

да

не

не

да

да

***

да

да

да

не

не

***

да

не

**

не

не

да

да

да

да

не

не

***

да

не

не

да

да

да

не

новини

финансови
новини

новини

фокус
файлове
вход за документи
изход за
документи

Alchemy
API
да*

уеб услуги,
уеб услуга,
уеб услуга
файлове
уеб сайт

уеб услуга, уеб услуга,
уеб услуга,
уеб услуга
уеб сайт
уеб сайт
уеб сайт

S-cream

RSS и
други

****

уеб сайт

****

* за некомерсиални цели
** Insemtives проекта има основна цел да се създават ръчно анотации, чрез
приложения, използващи платформата
*** Factiva използва неизвестен базов алгоритъм за текстов анализ с ниска точност
**** системата е само експериментална и не се поддържа или разработва
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Основната причина да използваме платформите Insemtives и KIM е
лесната адаптация на алгоритмите използвани за текстов анализ. Отворената
архитектура на платформата Insemtives от друга страна предоставя
възможности за добавяне на необходимата функционалност. Като зрялост и
качество на анотациите, OpenCalais и AlchemyAPI са по-добри, но са
комерсиални системи, насочени към конкретни приложни. За целите на
предложената система е необходима система, която е адаптируема към
различни области, с възможности за лесно добавяне на алгоритми за
обработка на естествен език според различните задачи.
В повечето системи семантичното анотиране се разглежда като отделен
процес от създаването на документа. Не съществува утвърдена система,
създаваща семантични анотации в помощ на автора, докато пише. Системи
като FACTIVA дават възможност за сътрудничество между потребителите, но
на инфраструктурно ниво за конкретния набор от документи. В предложената
система, сътрудничеството между автори и читатели се издига на ниво
допълване на базата от знания и полуавтоматичното семантично анотиране.
3. Система за полуавтоматично анотиране
Предложената система има две основни задачи – да помогне на авторите и
читателите в процеса на писане и четене на книги и да обогатява знанията си
за света. В следващите глави ще демонстрираме реализация на основните
компоненти в системата, както и на алгоритъма за подреждане.
Основната задача на експерименталната система е да предоставя знания
на авторите и читателите на книги и статии, използвайки семантична база
данни. Проблемът с определянето на знания, които биха били интересни за
потребителя е много сериозен и няма точно решение. Причина за това е
социалният му характер. Нашият подход интегрира два различни метода:
семантично анотиране и социално подреждане на фактите. Семантичното
анотиране има за цел да прихване обекти от текста, за които системата има
данни. Следва определяне на важността на фактите, чрез иновативен подход.
Вярваме, че този алгоритъм може да се приложи и от системи за семантично
търсене, с цел по-полезно подреждане на резултатите.
Системата се състои от два основни компонента – сървър и интерфейси.
Интерфейсите, които ще предложим са под формата на приставка за MS Word,
развивайки съществуващият прототипа за контекстно извличане на
информация [15] и на уеб приложение. Сървърът представлява база от
знания, заедно с механизми и инфраструктура за нейната поддръжка.
В нашата работа ще разглеждаме два типа потребители: автори и
читатели. Тъй като възможностите за читателите са подмножество на тези за
авторите, ще опишем първо как системата работи за авторите. На фигура 1 са
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показани основните стъпки при работата на автора: 1) Писане на текст в
текстов редактор; 2) Семантично анотиране; 3) Попълване на данни.

Фигура 1. Работа на автора.

3.1. Семантично анотиране
При завършване на изречение, системата взема изречението и извършва
семантично анотиране. Това се случва в реално време и отнема не повече от
секунда. Авторът вижда на момента кои термини в текста са разпознати от
системата, като може да ги поправя, изтрива или да добавя нови анотации.
Заради процеса на поправяне, анотирането се нарича полуавтоматично.
За семантично анотиране използваме съществуващата езикова поточна
линия на GATE, която е вградена в системата KIM.
Тъй като очакванията са системата, с помощта на авторите и читателите,
да създава много точни анотации, една възможност е класификационен
алгоритъм да бъде обучен чрез първоначално създадените със системата
документи. Така при постоянно усъвършенстване, алгоритъмът на практика ще
използва натрупаното знание от всички предходни документи.
Авторите и читателите са приканвани да свържат добавените от тях
анотации към съществуващи инстанции в базата данни. Така по естествен
начин базата се обогатява с имена, неизвестни досега. Тези имена влизат в
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семантично обогатените списъци и по този начин биват разпознавани при
следващи анотации. Вижда се, че с малко усилия от страна на всеки автор
(или читател), ще се създават големи количества полезни факти и ще се
попълват знанията на системата.

Фигура 2. Уеб интерфейс за ръчно създаване на анотации в документа.

3.2. Представяне на данните
При създаване на анотации, системата се уведомява, с цел да бъдат
намерени необходимите факти, свързани с тях. Това също става в реално
време, в специално създаден за целта прозорец.
Фактите се представят като списък от тройки със субект, предикат и обект.
Списъкът се запълва, като за всеки намерен именувани обект се показват найчесто използваните факти. При желание от страна на автора, могат да бъдат
показани повече. При избор на някой от фактите, той се асоциира с анотацията
и се добавя към данните за документа. Така при разглеждане на документа,
данните асоциирани в него ще бъдат показвани в списък отстрани, като ще
остава ясно кой факт за коя анотация се отнася.
3.3. Читателски интерфейс
Предложената система цели да подобри сътрудничеството между
авторите, но също така да включи и читателите в процеса на добавяне на
знания. Създаването на wiki-подобна структура със сложни групи и права е
извън пределите на тази работа. Нещо, което досега не е правено на практика
обаче, е масова колаборация за попълване на база от знания в процеса на
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създаване на документи. Теоретично, масовото създаване на база от знания е
описано в статията на Ричардсън и Домингос [14], а задачата на проекта
Insemtives е свързана с генериране на данни за вече съществуващи ресурси.
Добавянето на знания е пряко свързано с писането на книги и статии, затова
представеният тук подход се очаква да е успешен. Целта е да се представи
един мета-слой от знания за всеки документ, който може да бъде актуализиран
и поправян от авторите и от всеки читател. Така всеки читател, който знае
нещо интересно по темата, ще може да го добави като факт. Способността, да
разглеждаме фактите като обекти, позволява да се добавят например знания
кой потребител е добавил факта, има ли потребител, който смята факта за
неверен и т.н. Подредбата на факта основана на тяхното социално
използване, позволява естествено пресяване на важните факти. Така лесно
може да се дефинира „достоверен” факт, като факт, който е или добавен от
достоверен автор, или има много висок рейтинг.
3.4. Програмна реализация
За да се създаде една работеща система, изпълняваща описаните
функции в пълен размер е изключително трудна задача. Затова разработихме
прототип, демонстриращ основните компоненти, без да претендираме за
завършеност.

Фигура 3. Архитектура на приложението
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На фигура 4 е показана цялостната архитектура на предложеното
приложение. Както вече отбелязахме, то се базира на платформата Insemtives,
описана по-рано. Макар да изглежда, че се използва голяма част от
платформата, всъщност основните усилия бяха насочени към интегриране на
KIM сървъра. Модулите KIM и OWLIM са изцяло вътрешни за системата, като
комуникацията към тях става по показания начин чрез съобщения.
4. Заключение
Настоящата статия, прави сравнителен анализ на значимите публично
достъпни системи, за семантично анотиране. От това изложение ясно се вижда
нуждата от система, която интегрира създаването на семантични знания с
процеса на създаване на документи. Предложената система, запълваща тази
празнина, базирана на отворен код и лесно може лесно да се развива за
различни приложения. Възможно бъдещото развитие на системата включва:
усъвършенстване на потребителският интерфейс, за да могат да се използват
от практикуващи писатели; свързваме с други бази от знания, например,
интегриране с FactForge [18] и др.
Благодарности: Това изследване е подпомогнато от проект „Умна Книга”,
финансиран от Фонд „НИ“ към МОМН, договор № D002-111/15.12.2008 г.
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A SOCIAL APROACH TO SEMANTIC ANNOTATION OF E-BOOKS
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Abstract: Web 3.0 aims to create a common interface for publishing different knowledge
bases and connecting them through common ontology, which creates prerequisites for
building a new generation of intelligent systems. These technologies provide the opportunity
also for e-books to become "smarter." The present work aims to create a integrated set of
tools which facilitate the incorporation of explicit semantics in e-books. The article reviews the
existing semantics technologies and software tools for semantic annotation of text. Further it
describes a prototype system that allows semantic annotation of e-books. The system
integrates Insemtives and KIM platforms.
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УЕБ БАЗИРАНА УСЛУГА ЗА АВТОМАТИЧНО ИЗВЛИЧАНЕ НА
МОДЕЛ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРЕСИ
Александър Чомаков, Иван Койчев, Александър Григоров
СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по математика и информатика
sasho.chom@gmail.com, koychev@fmi.uni-sofia.bg, alexander_grigorov@fmi.uni-sofia.bg
Резюме: В настоящата статия се разглежда един подход за автоматизирано
извличане на модел на потребителски интереси, реализиран като Уеб базирана
услуга. Целта е изграждането на система, която да създава и предоставя на други
системи модели на потребителите. Системата е изградена като услуга, която ще
може да бъде използвана от различни външни системи. В статията се разглеждат
основните методи на персонализация, съществуващите технологии за търсене на
семантично сходство, функционалността на предлаганата услуга и нейната
програмна реализация.
Ключови думи: моделиране на потребителя, адаптивни системи, извличане на
информация, уеб услуги

1. Въведение
Всеки потребител, или група от потребители, има различни нужди и
интереси и взаимодейства по различен начин с приложенията. Налага се
приложенията да се персонализират и да удовлетворяват изискванията на
всеки един потребител. Персонализацията изисква правилна интерпретация на
съдържанието, извличане на семантично важна информация и мета данни, и
филтриране на получените резултати според потребителските интереси.
Потребителите рядко полагат допълнителни усилия, които да дадат точна
и подробна информация за тях (дали харесват нещо или не, избор между
няколко обекта, списък с интересни обекти). В същото време очакват да
получават информация, съответстваща на интересите им. Решението на този
проблем е с помощта на различни техники, следящи и анализиращи
поведението на потребителя, да се събира съществена за него информация,
която впоследствие да бъде използвана за създаването на персонален модел
на интересите му [5]. Този модел се използва за филтрирането на съдържание,
която се подава или препоръчва на потребителя.
Персонализираните препоръки могат да бъдат разглеждани в 2 основни
категории: базирани на съдържанието и социални (базирани на прилики между
отделните потребители на системата). Вторите се правя по-лесно и се
използваш широко в комерсиалните системи. Първите изискват значително посериозен анализ на съдържанието, което е харесал потребителя, с цел
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извличане на явен списък с интересите му. До сега такива системи бяха
създавани основно за конкретни системи. Настоящата статия представя един
нов подход за моделирани на потребители интерес предоставяйки
моделирането на потребителите като услуга. Това дава възможност, няколко
приложения съвместно да събират и използват информация за потребителя.
Според [6] има 3 основни метода за събиране на информация при
създаването на потребителски модели в зависимост от участието на
потребителя в изграждането му:
 Неявен (implicit) – скрито (неявно) за потребителя събиране на
информация за модела му, следейки посещаваните от него страници.
 Явен (explicit) – потребителите явно въвеждат детайлна информация за
модела си. Изискването на такъв род информация от потребителите в
повечето случаи се посреща с нежелание от тях.
 Хибриден – обединява двата гореописани метода. Неявно се събират
данни за поведението на потребителя, но във всеки момента той има
достъп до модела си и може директно да го промени. Този метод е „пощадящ” потребителя, защото не изисква подробна информация от него,
която да бъде акуратно променяна във времето. Вместо това потребителя
трябва само явно да одобрява или не предложените му от системата
интереси, които са неявно събрани и асоциирани за неговия профил. Този
метод e приложен и при реализацията на услугата за моделиране на
потребители.
Целта на нашите изследвания е изграждането на система, която да
създава и предоставя на други системи модели на потребителите. Системата
е изградена като услуга, която ще може да бъде използвана от различни
външни системи. Всяка външна система ще има собствен идентификатор и ще
може да управлява собствена колекция от потребители (и моделите им). Така
услугата ще може да се ползва от различни приложения в зависимост от
техните конкретни предназначения. Идеята за изграждането на тази услуга се
породи от нуждите на проекта „Умна книга” [1], който акцентира върху
създаването на среда, която максимално да улеснява читателя в търсенето на
полезната за него информация. Предлага подобрени възможност за търсене в
текста, за социално четене, семантично обогатяване и извличане на обобщена
информация за книги. В една такава среда, за да може да бъде предоставена
информация, съответстваща на нуждите и очакванията на всеки потребител, е
необходимо създаването на персонализирани модели за тях.
Чрез услугата за моделиране на потребители се реализира метод за
препоръки на документи, базиран на съдържанието им. Услугата е до известна
степен универсална, тъй като може да се използва от различни системи през
стандартен интерфейс. Не е от значение дали ще се използва за книги,
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новини, статии, музикални произведения. Правилно извлеченото съдържание
на съответния (наречен в общия случай) документ, се анализира за термини.
Така може да бъде открита връзка с други документи.
2. Съществуващите технологии за търсене на семантично сходство
Системите, предлагащи огромни хранилища от информация в определена
приложна област (филми, музика, книги и т.н.) предлагат определени
възможности за търсене и дават възможност на потребителите да открият
търсеното от тях съдържание. Все по-често обаче потребителите очакват да
открият търсеното от тях с минимални усилия и бързо губят интерес ако не
успеят. Използването на концептуално нов подход към потребителите е
наложително за всяка една система, която иска да задържи потребителите си.
За тази цел подобна система трябва да може да създава, управлява и следи
промяната в модела на потребителя и съобразно конкретното му състояние да
може да му предостави правилната информация в точния момент [2].
Ежедневната работа на потребителите с много такива системи изисква от
всяка една от тях да може да предоставя необходимите данни (резюмирани за
конкретния потребител) за съответната приложна област [3].
2.1. Предизвикателства при извличането на потребителски интереси
Такива адаптивни системи, които да предоставят правилната информация
на правилните потребители в правилния момент, се сблъскват с няколко
основни проблема, които трябва да преодолеят:
 Твърде много информация
Съвременните потребители са „залети” от информация и трудно могат да
преценят коя е достоверна и надеждна. Дори когато търси нещо конкретно,
потребителят попада на документи (книги), които намира с помощта на
системата, но много често в крайна сметка се оказва, че не е това, което е
търсел. В редица такива случаи потребителите губят ценното си време в
запознаване с книги, които не са им нужни.
 Персонализация
Повечето стандартни системи не правят препоръки на база профилна
информация за потребителя, а по-скоро на база най-продавани книги (албуми)
за последния месец, последно издадени, актуални автори. Тези препоръките
се правят въз основа на общи статистики за системата, рекламни интереси,
маркетингови изисквания и т.н.
За разлика от тях, интелигентните системи използват информацията,
събирана за всеки един потребител за правене на лични препоръки без да се
използва обща статистика за поведението на всички потребители.
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 Прозрачност при събирането на данни за потребителя
Много системи събират данни за потребителите си (история на закупените
артикули, явно позитивно или негативно мнение за друг, продължително
разглеждане на определен артикул и т.н.) без да известяват потребителите си
за това. По този начин се нарушават правни и етични норми. Още повече,
самият потребител може да не желае да бъде събирана и използвана каквато
и да е информация за него.
 Поверителност и прозрачност на препоръките
Както вече разгледахме, в повечето стандартни системи препоръките
стават на общ за всички потребители принцип и са до известна степен
произволни (наскоро издадено заглавие, всички книги от автора на текущото
издание и т.н.).
За разлика от тях, интелигентните системи използват еднакви алгоритми за
препоръки за всички потребители. Препоръките са фактически обосновани и
може да бъде обяснено защо е направена точно тази препоръка (наличие на
определени термини в съдържанието, вземайки в предвид тежести на дадени
характеристики).
 Проблемът с добавянето на нов обект (документ)
Повечето системи за препоръки, използват социалният подход и при тях
добавянето на нов документ е сериозен проблем. В момента на добавянето
му, липсва достатъчно информация за него. Събирането на информация за
документа, кои потребители го харесват, отнема време. При препоръките,
базирани на съдържание, този проблем не съществува. При добавянето на нов
документ съдържанието му се анализира и се извличат неговите ключови думи
и съответно да бъде препоръчан на потребители с такива интереси.
В следващите секции ще разгледаме по-подробно с какви средства могат
да бъдат преодолени тези проблеми, както и каква конкретна причина поражда
необходимостта от реализация на услугата за моделиране на потребители.
2.3. Избор на технология за търсене.
Изборът на правилната технология за търсене на семантична информация
в текст, е ключа към успеха на едно подобно начинание. Има няколко различни
решения в тази област, които предлагат различен подход, съответно различни
резултати и производителност при съответните ограничителни условия. Ще
разгледаме основните и най-често използваните.
Apache Solr е бърза платформа за търсене с отворен код. Предлагащ
голяма скалируемост, SOLR предлага услуги като търсене в голям обем от
текст, динамична клъстеризация, индексиране на резултатите, търсене по
атрибути (фасети), интеграция с релационни бази данни. Написан на Java,
SOLR използва Tomcat за сървлет контейнер и може да се стартира
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самостоятелно. Той използва и надгражда Lucene библиотеката на Java за
търсенето в големи документи и индексиране. Използването на услугата става
посредством REST базирани интерфейси.
Apache Lucene е библиотека за извличане на информация от текст с
отворен код. Първоначално написана на Java, Lucene има имплементации на
редица други езици като C++, Python, PHP и други. Lucene разглежда
документите като съвкупност от полета, съдържащи текст.
Sphinx е безплатен инструмент за търсене (engine), който акцентира върху
индексиране на съдържанието от БД. Поддържа различни типове БД. Написан
на C++, и предлага богати възможности за индексиране на текстово
съдържание, лесна интеграция посредством публични интерфейси (API).
Използването на бази данни за търсене в текст може да бъде полезно в
много ситуации при ограничен обем от данни. С нарастването на обема данни
обаче производителността рязко пада, налага се непрекъснато
преизчисляване на индексите, което е бавна и тежка операция. Също така
базите данни не предлагат подобен род вградени услуги, като анализатори,
които да филтрират индексираното съдържание или модули, които да ползват
алгоритми за data mining за поддържане на резултати, базирани на тях.
Направен бе подробен сравнителен анализ на технологиите за търсене в
дълбочина на текста. От гледна точка на резултатите, които предоставят,
първите 3 подхода дават достатъчно добри резултати за целите на проекта [4].
Поддържането на висока скалируемост е задължително условие за
реализацията на подобен род приложение. От гледна точка на
имплементацията Lucene предлага възможности за коригиране и настройване
на самите алгоритми за търсене и прилагането на собствени такива, за да
може приложението да върне максимално точни резултати за съответната
приложна област. Lucene обаче обвързва разширяването на тези възможности
с писане на Java, в противен случай се губи производителност, която е
ключова за приложението. Също така липсват и всякакъв род анализатори и
други подобни помощни инструменти, спомагащи правилното анализиране на
съдържанието. Без тях приложението губи идеята си, а имплементацията им
би отнела много време и усилия, като производителността едва ли би
достигнала нивата на тези, давани от SOLR и Sphinx. Изборът се свежда до 2
алтернативи – SOLR или Sphinx. Докато SOLR е под лиценза на Apache2 и
може да се ползва свободно за приложения, Sphinx е под лиценза на GPLv2 и
ако се реши да се разширява или вгражда в комерсиално приложение е
необходимо да се закупи лиценз за комерсиално ползване. При разработване
на сериозни Java приложения, търсещи в големи масиви от данни, Solr e подобрия вариант.
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3. Функционалност на услугата
За представяне на функционалността на приложението ще използваме
диаграми от тип случай на употреба, които да демонстрират функционалността
на приложението посредством актьори, случаи на употреба и определени
зависимости между тях. В приложението ще има 2 актьора, които
взаимодействат с услугата по определен начин. За да бъде по-ясно коя част от
услугата се управлява от приложението, и коя от крайния потребител,
използваме различни актьори в диаграмата, макар че в общия случай и двата
актьора представляват външно приложение, което се възползва от
функционалността на услугата. Консуматорът на услугата, който в общия
случай ще бъде някаква външна система, предоставяща управление на набор
от потребители и документи, ще се възползва от пълната функционалност на
услугата (управление на документи от колекцията, отделните потребители,
модели и индекси за тях). Другият актьор в тази схема е крайният потребител.
Той не взаимодейства директно с услугата, а го прави посредством външното
приложение. Посредством услугата потребителят управлява и извлича
данните за себе си и своя модел (Фигура 2).

Фигура 2.. Случаи на употреба за услугата за моделиране на потребители.
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Случаите на употреба са разделени в 4 категории в зависимост от типа на
извършените операции и това коя част от услугата засяга:
 Добавяне на данни, които ще бъдат анализирани от услугата. Външната
система може да добавя документ към колекцията и да добавя потребител
към системата, за който в последствие ще бъде създаден потребителски
модел. Крайният потребител от друга страна, може да добавя термини към
модела си, както и документи, които представляват интерес за него.
 Изтриване на данни (за документи, потребители, интересни за потребителя
документи, термини за документи).
 Извличане на данни за модела и обща потребителска информация
(„маркирани” документи, общ списък с потребители, явни и неявни
интереси на потребители, препоръки направени от услугата).
 Извличане на данни за документите и индексна информация (информация
за термини).
Тъй като потребителите не търсят винаги едно и също, техните интереси
се менят във времето [7]. Въпрос на гледна точка е кой е най-удачният избор
за филтриране на най-съществените потребителски интереси, тъй като в някои
системи потребителите имат по-постоянни интереси, а в други интересите им
се менят постоянно и не е необходимо да се пази история за тях. В нашата
конкретна услуга последните търсения на потребителя трябва да имат поголяма тежест от тези, които са били по-назад във времето [7]. Но също не е
коректно да се помнят само последните интереси на потребителя и старите да
се изтриват. Това е така, понеже потребителите имат т.нар. постоянни
интереси, които не трябва да бъдат „забравяни”.
Тук ще се възползваме от резултатите постигнати в [7 и 5] и ще разчитаме
на това, че новите интереси са свързани с предишни такива. Използва се
т.нар. забравяща функция [7]., която отчита времето, в което е маркиран даден
интерес. На последните търсения се задава фиксирано тегло (пр. 1 или 100), а
всеки по-стар интерес използва пропорционално тегло спрямо първоначално
зададеното (пр. с 0.02 или 2 по-малко от предходното). Така се взимат
последните интереси на потребителя с различна тежест. За да бъдат взети под
внимание и стари интереси на потребителя, могат да бъдат зададени брой
допълнителни интереси от по-старите (тези, които са с дата, по-стара от тази
на последните интереси, за които вече зададохме тежест), както и с каква
тежест да бъдат взети те. Взимането на тези интереси става произволно, като
по този начин вероятността повече от постоянните интереси на потребителя
да попаднат в тази група е по-голяма. На база на тези данни се формира
заявка, която да търси документи, отразяващи интересите на потребителя.
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В рамките на дадена сесия разглеждаме документите, които потребителят
е харесал, определяме категориите, в които те попадат, разширяваме
контекста на потребителя и му правим препоръки на база на този контекст.
4. Програмна реализация
За изграждането на услугата за моделиране на потребители използваме
няколко готови библиотеки, класове и програмна рамка (framework) за работа.
За да демонстрираме използването на услугата е изградено и примерно
приложение, което използва създадената услуга. За имплементиране на
услугата от сървърна страна е използван програмния език PHP.
Използван е също CodeIgniter (PHP framework), който е базиран на
архитектурния шаблон Модел-Изглед-Контролер (MVC - Model-View-Controller).
Също така съдържа вградени класове за изграждане на допълнителен
абстрактен слой за работа с БД. За изграждане на примерното приложение,
което ще наречем за краткост UMSC (User Modeling Service Consumer) е
използван също CodeIgniter.
Тъй като в примерното приложение ще имаме и операции, които се
изпълняват на компютъра на потребителя, ще имаме нужда от език за работа
при клиента. Най-често срещаният и подходящ за подобни операции е
JavaScript, но функционалността на езика се проявява по различен начин в
различните браузъри. Също така ще имаме нужда от бързина, лесно
управление на асинхронни Ajax заявки и резултатите от тях, управление на
събития, достъпване и промяна на DOM дървото на документа. По посочените
критерии ще се спрем на jQuery – най-често използваният език за малки и
средни проекти. За него са налични много безплатни компоненти, реализиращи
конкретна функционалност.
Отделно от споменатите програмни рамки и библиотеки, използваме и
няколко независими самостоятелни инструменти, които улесняват създаването
на услугата за моделиране на потребители и примерното приложение, което я
ползва:
 TankAuth – библиотека за аутентикация на CI, позволяваща Blowfish bcrypt
базирано хеширане на паролата.
 Solr-php-client (библиотека с отворен код за индексиране и търсене на
документи в колекция на Apache Solr).
 Rest имплементация за CodeIgniter за създаване на интерфейс (API), от
което да може да се ползва услугата.
За изграждането на примерно приложение, което използва услугата, са
избрани някои готови продукти (Apache Solr, Apache Solr PHP Client, CodeIgniter
Framework, Tank Auth библиотека за аутентикация, REST имплементация,
JavaScript jQuery framework).
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За реализацията на услугата за моделиране използваме REST подхода.
REST налага специфични архитектурни принципи, които определят как
съдържанието се изпраща през HTTP протокол към различни клиенти. Те
могат да са писани върху различни платформи и на различни езици. REST
предоставя HTTP операции, аналогични на заявките към бази от данни.
Голямата четворка заявки в БД (CRUD (create, read, update, delete) –
създаване, четене промяна и изтриване) съответства на 4-те HTTP операции
(PUT, GET, POST, DELETE). Тези операции са използвани при добавяне на
нови документи, потребители, извличане на данни за списъци от документи,
промяна на модели, изтриване на съществуващи на потребители и т.н.
За достъп до услугата се изисква HTTP аутентикация. Този тип
аутентикация използва HTTP протокола за изпращане на данни (потребителско
име и парола) към сървъра (в случая нашата услуга).
Както вече споменахме TankAuth библиотеката се грижи за сигурността на
потребителите в примерното приложение, което използва услугата.
Библиотеката има вградени защити срещу атаки посредством rainbow таблици
(таблици, които служат за обръщане на хеш функцията с цел откриване на
оригиналната парола) и brute force атаки (има механизми за забавяне на
проверката, което обезсмисля подобен род атаки).
Заключение
Чрез услугата за моделиране на потребители се реализира метод за
препоръки на документи, базиран на съдържанието им. Услугата е до известна
степен универсална, тъй като може да се използва от различни системи през
стандартен интерфейс. Не е от значение дали ще се използва за книги,
новини, статии, музикални произведения. Правилно извлеченото съдържание
на съответния (наречен в общия случай) документ, се анализира за термини.
Така може да бъде открита връзка с други документи, независимо от вида на
документа (текст на песен, книга, дори субтитри на филм и т.н.). На практика
възможностите на услугата са разширени и позволяват бързо добавяне на нов
документ в системата.
Услугата поддържа за момента 2 езика (макар и с различни възможности) и
е базирана до известна степен на възможностите на Solr сървъра и на
неговото бързодействие в индексирани колекции. С добавянето на нова
функционалност към новите версии към Solr сървъра, тези възможности могат
да бъдат интегрирани като подобрения и в услугата. За различните езици (в
текущата версия български и английски) услугата използва различни
инстанции на Solr сървъра (различни колекции от документи, различни
индекси, различни филтри, маркировачи и стратегии за изрязване на корените
на думите за езиците, за които е необходимо).
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Системата е прозрачна по отношение на препоръките, тъй като дава
възможност показването им към потребителя да става само с явното му
одобрение. Цялата неявно синтезирана и събрана информация за модела на
потребителя (термини и коефициенти за тях) му се предоставя за преглед и
редакция. Той може да одобри, откаже или игнорира всяка препоръка, като
само явно одобрените ще бъдат използвани. По този начин всяка една
препоръка, направена на потребител, може да бъде обоснована и
възпроизведена с възможностите на услугата и става с неговото изрично
съгласие. Освен това потребителят може да управлява модела си във всеки
един момент като включва или изключва части от него в зависимост от
конкретните си текущи интереси.
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Abstract: This paper discusses an approach for automatic retrieval of users’ interests models
implemented as a web service. Our goal is building a system that creates user models and
exposes them to other systems. The system is built as a web service that can be used by
external systems. The paper discusses the basic personalization methods, the existing
technologies for searching semantic similarity, the functionality of the web service and its
implementation.

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

137

ИНТЕГРИРАНЕ НА WEB 2.0 ИНСТРУМЕНТИ В MOODLE
Росица Донева, Силвия Гафтанджиева
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, ул. „Цар Асен“ 24,
rosi@uni-plovdiv.bg
Резюме: Съвременните WEB 2.0 технологии намират все по-широко приложение при
провеждането на учебни курсове. Предизвикателство пред преподавателите е да
въведат успешно използването на тези технологии в учебния процес. В работата
са разгледани възможностите за интегриране на някои от най-разпространените и
полезни за целите на обучението WEB 2.0 инструменти в средата за електронно
обучение Moodle. Резултатите от проведеното проучване са приложени за
реализиране идеите на e-Learning 2.0 при обучението по информационните
технологии в електронен курс “Електронни таблици”.
Ключови думи: електронно обучение, обучение по информационните технологии,
Web 2.0 инструменти, e-Learning 2.0, Moodle.

1. Въведение
През последните години Web 2.0 инструментите набират все по-голяма
популярност. Терминът Web 2.0 за първи път се използва от Dale Dougherty,
вицепрезидент на O`Really Media Inc, през 2004 година за обозначаване на
второто поколение на World Wide Web, което е фокусирано върху
възможностите за сътрудничество и обмен на информация онлайн [2].
Все по-широкото използване на WEB 2.0 технологиите променя и средата,
в която се осъществява съвременното обучение и води до появата на нов етап
в развитието на електронното обучение известен като e-Learning 2.0. Сред найсъществените приноси на WEB 2.0 за обучението са:
 Насърчава контактите между студенти и преподаватели;
 Стимулира творческите способности на студентите;
 Развива взаимодействие и сътрудничество между студентите;
 Насърчава активното учене;
 Дава обратна връзка;
 Подчертава времето за изпълнение на задачата;
 Отчита разнообразните таланти и стилове на учене и др.
Преподаватели и изследователи са поставени пред предизвикателството
да търсят стратегии за интегрирането на WEB 2.0 технологиите в процеса на
обучение. В рамките на проведено неформално проучване бяха анализирани
учебни курсове (избрани на случаен принцип от бакалавърски и магистърски
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програми в различни професионални направления) водени в 30 чуждестранни
университета и колежи (Австралия, Великобритания, САЩ, Канада, Нова
Зеландия, Унгария, Чехия, Испания), в които при провеждане на обучението
успешно се използват WEB 2.0 инструменти. Резултатите показват, че сред
често използваните WEB 2.0 инструменти в процеса на подготвяне на учебен
курс и провеждане на обучение в разгледаните курсове са Blogs (блогове),
Wikis (уикита), RSS, Tagging (маркиране), Social bookmarking (социално
поставяне на отметки), Social Networking (мрежи), Podcasts, средите за
споделяне на файлове и мултимедийно съдържание и персоналните среди за
обучение.

Фигура 1. Приложение на WEB 2.0 инструменти в учебни курсове

Относителното разпределение на изброените инструменти, които се
прилагат в избраните учебни курсове (изразено в проценти спрямо броя на
разгледаните университети на фиг. 1) ясно очертава тенденциите в
разглежданото направление, в световен мащаб. Това мотивира и целта на
описаното в настоящата работа проучване за изследване, систематизиране и
експериментиране на възможностите за интегриране на част от найприложимите за нуждите на обучението WEB 2.0 инструментите в средата за
е-обучение Moodle: блогове, социални мрежи (Facebook, Twitter), социален
букмаркинг (Delicious, Diigo), Podcast (VoiceThread), среди за споделяне на
документи и мултимедийно съдържание (Google Docs, Microsoft Web Apps,
Flickr, YouTube, Screenr).
2. Интегриране на WEB 2.0 инструменти в учебни курсове в Moodle
Blogs
В Moodle всеки потребител може да има собствен блог. Потребителите
могат да регистрират и свои външни блогове (например от Blogger или
Wordpress), и въведените в тях постове да се добавят към блоговете им в

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

139

Moodle. През определен период от време се проверява за нови постове и ако
има такива те се добавят автоматично към блога на потребителя в Moodle.
Регистрирането на външни блогове трябва да бъде позволено от
администратора на Moodle. За целта в Site Administration/Appearance/Blog
трябва да бъде поставена отметка в полето Enable external blogs.
Администраторът може да определи през колко време ще бъде извършвана
проверка за нови постове и да постави ограничения за броя външни блогове,
които може да регистрира един потребител. След като регистрирането на
външни блогове е разрешено всеки потребител може да регистрира свои
външни блогове в Settings/My profile settings/Blogs/Register an external blog.
RSS
Remote RSS Feeds позволява към страница в Moodle да бъдат добавени
RSS feeds от външни уеб сайтове (например блогове, социални мрежи,
сайтове за социален букмаркинг, сайтове за новини и др). При добавяне на
нова информация в сайтовете съдържанието на блока се обновява
автоматично и потребителите на Moodle винаги имат достъп до най-новата
информация.
Абонирането за известия от страница във Facebook може да бъде
направено по два начина – чрез RSS бутона разположен в ивицата с
инструменти за бърз достъп до възможностите на браузера или линка за
абониране, който се намира в лявата колона на Facebook страницата под
списъка с потребителите, които са харесали страницата като и при двата
случая трябва да бъде копиран адреса на отворилата се страница.
Достъп до съдържанието на група в Diigo може да бъде осъществен чрез
„щракване” върху RSS бутона, копиране на адреса и добавянето му към
списъка с RSS Feed. Към списъка с RSS Feeds могат да бъдат добавени и
адресите за визуализиране на списък от съхранени отметки в Delicious
(http://delicious.com/v2/rss/username) или отметки, които отговарят на
определен таг (http://del.icio.us/rss/username/tag), където username e
потребителско име от delicious, а tag – име на таг.
Добавянето на Remote RSS Feeds блок към страница в Moodle се извършва
по стандартния начин за добавяне на блокове (Add a block/Remote RSS feeds).
След като блокът е добавен трябва да се определи съдържанието на кои RSS
feeds да се показва в блока и по желание да се направят допълнителни
настройки. Ако RSS feed-а съдържанието, на който трябва да се показва в
блока не е в списъка с feeds, той може да бъде добавен чрез Add/Edit feeds
като във формата Add a new feed се въведе валиден RSS Feed URL и се
избере дали да бъде споделен с други потребители на Moodle или не (т.е. да
може да се добавя към всички курсове в Moodle).
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Социални мрежи и социален букмаркинг
Популярността на социалните мрежи нараства непрекъснато. Голяма част
от курсовете създават социални групи, чрез които общуват помежду си и
обсъждат въпроси възникнали по време на обучението. Някои от учебните
заведения също имат страници в мрежите Facebook или Twitter. Широко
разпространено е добавянето на бутони, които да препращат към страници в
социална мрежа и различни социални приставки (напр. добавянето на
коментари чрез използване на потребителските профили от социални мрежи,
бутони за харесване на страницата и т.н.).
Във Facebook бутоните се наричат значки (Badges) и могат да бъдат
създадени директно от потребителски профил или страница във Facebook (
https://www.facebook.com/badges/profile.php). При необходимост от създаване
на значка за група може да бъде избрана някоя от значките предлагани в
интернет сайтовете (напр. http://twitterbuttons.sociableblog.com) или да бъдат
създадени значки като в кода <a href = "<your address>"><img src = "<image>"
border = "0"></a> <your address> се замести с адреса на Facebook профила,
групата или страницата към която трябва да препраща бутона, а <image> – с
адрес на избрано изображение.
Многообразни са готовите Follow me бутони за профили в Twitter. Бутон за
вграждане в Moodle можем да бъде получен от акаунт в Twitter
(Resources/Twitter Buttons/Follow) или избран от Follow me бутони предлагани в
различни интернет страници (напр. http://twitterbuttons.sociableblog.com/ и
http://www.twitterbuttons.org/follow-me-on-twitter.html).
В
тези
страници
обикновено има текстово поле, в което трябва да бъде въведено
потребителското име от Twitter и бутон Go след натискането на който
потребителското име се замества на необходимото място в кода на бутоните.
Съществуват няколко начина, по които може да бъде добавено
съдържание от сайтовете за социален букмаркинг Diigo и Delicious към учебен
курс в Moodle. След влизане в Diigo могат да бъдат генерирани кодове за
създаване на списък с линкове или Tag Cloud, който представя всички
поставени тагове и броят линкове означени чрез тях от потребителски акаунт
(от Tools) или група (от Group Widgets/ Group Linkroll или Group Tagroll). По
аналогичен начин може да бъде добавен и Tag Cloud на Delicious акаунт като
се използва кодът <table width=200 border=1 frame=box cellspacing=0
cellpadding=10><tr><td
bgcolor=white><script
type="text/javascript"
src="http://del.icio.us/feeds/js/tags/
username?icon;count=150;size=1235;color=87ceeb0000ff;title=my%20del.icio.us% 20 tags; name; showadd">
</script> </td> </tr> </table>, където username е потребителско име от Delicious.
Подходящо е бутоните и генерираните от сайтовете за социален
букмаркинг widgets да бъдат поставени на началната страница на курса в
HTML блок. Moodle. За целта след влизане в Moodle към страницата на курса

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

141

трябва да бъде добавен и конфигуриран нов HTML блок и копирания код да
бъде поставен в HTML Source Editor на блока. След запис на направените
промени в добавения блок на началната страница на курса се вижда
генерираният widget със списък линкове от Diigo или Tag Cloud от
Diigo/Delicious или бутон, който препраща към страницата на учебния курс във
Facebook/Twitter.
Инсталирането на допълнителните блокове Diigo, Diigo Groups и Delicious
позволява на преподаватели да добавят съдържание от акаунти в Diigo и
Delicious по много по-лесен начин, без да се налага да излизат от Moodle и да
копират и поставят код за вграждане. След добавяне на блоковете в
директорията blocks в основната Moodle директория и обновяване на
инсталираните блокове от Site Administration/Notifications (може да се извърши
само от администраторски акаунт) потребители, които имат право да добавят
блокове към страници в Moodle могат да добавят блоковете по стандартния
начин за добавяне на нов блок (Add a block…). След конфигуриране на
избрания блок (запис на потребителско име или име на група в Diigo и избор
дали да се показва списък с линкове или Tag Cloud) съдържанието от акаунт в
Diigo (Delicious) се визуализира в блока. При добавяне на нови отметки в Diigo
или Delicious съдържанието на блока се актуализира автоматично.
Podcast
Модулът pcast [8] позволява към учебния курс да се добавя подкаст
дейност, в която преподаватели и студенти могат да добавят отделни епизоди,
да поставят оценки, да коментират публикуваните епизоди, да се абонират за
добавени епизоди чрез RSS feeds и да преглеждат епизоди директно от iTunes.
Вграждането на VoiceThread позволява записване на разговори и
заснемане на видео коментари без напускане на страницата, в която е
поставен (коментарите трябва да са позволени в Publish Options). Код за
вграждане може да бъде получен след влизане в потребителски акаунт в www.
voicethread.com, избор на VoiceThread и натискане на бутон Embed. Желаният
VoiceThread може да бъде добавен като ресурс към учебен курс или вграден
на началната страница на курса.
Инсталирането на модула Moodle Embedding [7] улеснява вграждането на
VoiceThread в Moodle във форуми, заглавни страници на курсове, ресурси на
учебен курс и т.н. При споделяне на избран VoiceThread се показва линк, който
съдържа номера на споделения VoiceThread. След копиране на номера му
избрания VoiceThread може да бъде добавен на всяко място където е достъпен
текстовия редактор като в него се въведе [[vtsmall:Number]] (за вграждане в
умален размер) или [[vt:Number]] (за вграждане в пълен размер), където
Number е номерът на избрания VoiceThread.
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Moodle "Create a Thread" Assignment [3] позволява на преподавателите да
поставят на студентите задачи от вида "create a thread". Студентите
представят VoiceThread от списък с техните VoiceThreads и преподавателят
може да ги оцени чрез стандартният интерфейс Moodle gradebook2.
Добавянето на Create a VoiceThread става по стандартния начин (Add an
activity). Преподавателят може да определи начална и крайна дата за
предаване на заданието и максимална оценка. Студентите използват падащо
меню, за да изберат кои VoiceThread искат да добавят като в падащото меню
са видими само личните им записи. След като студентите са добавили
създадените VoiceThreads чрез View Submitted Assignments преподавателят
може да види списък с всички качени записи и да постави оценка, която се
добавя към крайната оценка на студента в Moodle Grade book.
Moodle "VoiceThread Commenting Assignment" [9] е вид задание, което
позволява на преподаватели да провеждат дискусии със студенти чрез
VoiceThread, без да излизат от Moodle. Преподавателите могат да добавят
задание и да накарат студентите да запишат определен брой коментари. След
като студентите направят коментарите си (чрез микрофон, камера, текст, аудио
файл) преподавателите могат да ги прегледат и да поставят определен брой
точки в Moodle Grade book, които да се добавят към крайната оценка.
Модулът Moodle Repository [10] осигурява лесен достъп до VoiceThreads,
които да бъдат добавени към Moodle. Списъкът със създадени от потребителя
VoiceThreads е видим в Moodle File Picker и при избор на VoiceThread се
добавя линк към него. Разделът VoiceThread Repository се показва
автоматично навсякъде където чрез Moodle File Picker може да бъде добавен
външен URL.
Среди за споделяне на файлове и мултимедийно съдържание
Средите за споделяне на файлове и мултимедийно съдържание
обикновено предоставят код за вграждане чрез който документи могат да
бъдат вградени на избрано място в учебен курс в Moodle:
 Google Docs – код за вграждане се предоставя след изпълнение на
командата Публикуване в Интернет;
 Microsoft Web Apps – след отваряне на документа, която трябва да бъде
вграден и избиране на команда Embed (меню Share) на екрана се появява
прозорец за генериране на код за вграждане на документ;
 YouTube – бутонът Share позволява споделяне на видео файла черз
получаване на линк към него или код за вграждане;
 Screenr – код за вграждане се генерира след отваряне на избран screencast
и натискане на бутон Get embed code.
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След копиране на генерирания код документът може да бъде вграден на
избрано място в Moodle – като ресурс към учебен курс (Label или Page), на
началната страница на курса и т.н. Например, за вграждане на документ в
начална страница на курса трябва да се влезе във формата за редактиране на
страницата (достъпна чрез бутона за редактиране) и в отворилия се прозорец
след натискане на бутон HTML да се добави копирания кода.
Вградената интеграция между Google Docs и Moodle [5], YouTube и Moodle
[6], Moodle и Flickr [4] позволява на потребителите много по-бързо и лесно да
добавят файлове от Google Docs, YouTube и Flickr без да е необходимо за
излизат от Moodle и да копират и поставят код за вграждане. Този начин е поудобен за потребители, които нямат технически умения за използване на код
за вграждане, но искат да добавят файлове от Google Docs, YouTube и Flickr
към учебното съдържание.
Добавянето на файлове от Google Docs, YouTube и Flickr чрез Moodle File
Picker e възможно след разрешаване от администратора на Moodle (Site
Administration/Plugins/Repositories/Manage Repositories). Интеграцията с Flickr
да бъде направена по два начина в зависимост от това дали потребителите
трябва да имат достъп до всички видими изображения или само до
изображенията от личните им Flickr акаунти. За довършване на
конфигурацията са необходими уникални Flickr API и Secret ключове, които
могат да бъда получени след създаване на приложение във Flickr и натискане
на бутон Get Another Key. Генерираните ключове трябва да бъдат добавени в
полетата API key и Secret във формата за настройки. При осигуряване на
достъп до персонализирано съдържание след записване на настройките
Moodle генерира callback URL, който трябва да бъде копиран и конфигуриран с
Flickr (You/You Apps). От заредената страница трябва да бъде избрано
приложението, което ще бъде конфигурирано, от раздела Admin да се избере
Edit the authentication flow и в полето Callback URL да се въведе копираният от
Moodle адрес.
След като необходимите настройки са направени при добавяне на файлове
потребителите ще виждат раздели Google Docs и Flickr и след влизане в
профилите им и разрешаване на достъп до данните ще имат достъп до
наличните документи. Видео файлове от YouTube могат да бъдат добавяне
навсякъде, където е достъпен HTML редактора (например като Label или Page
ресурс или на началната страница на курса). Добавянето на файлове става
чрез бутона Moodle Media. В отворилата се форма за добавяне и редактиране
на файлове след избор на Find or Upload a sound, video or applet се отваря
прозорец за добавяне на файлове, в който има възможност за търсене на
файлове от YouTube. При направен избор видео файлът се показва в раздела
Preview на Insert/Edit embedded media и при натискане на бутон Insert се
добавя на избраното място в Moodle.
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По време на обучението често се налага не само да се добавят документи
от Google Docs/Microsoft Web Apps, но и да се създават нови документи.
Добавянето на Google Docs/Microsoft Web Apps блок позволява на потребители
в Moodle бързо и лесно да създават документи от избран вид и да ги записват
в потребителските им акаунти в Google/SkyDrive. Инсталирането на блоковете
се извършва по стандартния начин за добавяне на нови блокове към Moodle.
Директорията googledocs/webapps се поставя в директорията blocks в главната
Moodle директория. След обновяване на инсталираните блокове от Site
Administration/Notifications (може да се извърши само от администраторски
акаунт) потребители, които имат право да добавят блокове към страници в
Moodle могат да добавят Google Docs/Office Web Apps блок по стандартния
начин за добавяне на нов блок (Add a block…).
Заключение
Резултатите от проведеното проучване са приложени при практическата
разработка на електронен курс “Електронни таблици” за обучение по
информационни технологии (http://pdu.uni-plovdiv.bg/). Електронното учебно
съдържание за курса, както и свързаните с него други елементи на eобучението следват подхода, основан на ‘инвариантността’ при представяне
на учебното съдържание [1]. С цел, за курса да се реализират идеите на eLearning 2.0, в средата за електронно обучение Moodle са интегрирани
различни WEB 2.0 инструменти, за нуждите на представянето на учебното
съдържание и организацията на ученето и обучението, както следва:
 Blogs – за представяне на допълнителна информация, съвместно
разработване на курсови работи и провеждане на дискусии;
 RSS – за спазване на времевия график на етапите на обучението,
своевременно информиране, за контрол от страна на преподавателя;
 Социални мрежи и социален букмаркинг – за сформиране на групи по
интереси, допълнителна информация, обратна връзка, при изучаване на
нови понятия, усвояване на методите на обобщението и класификацията;
 Podcast – за представяне на аудио-/видео-лекции, онагледяване,
самостоятелна работа;
 Среди за споделяне на файлове и мултимедийно съдържание – за
представяне на основно или допълнително учебно съдържание, за
представяне на проекти и курсови работи, съвместна работа, оценяване от
страна на другите участници и преподавателя и др.
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Abstract: The contemporary WEB 2.0 technologies are more and more widely used
nowadays in the training courses conduction. It is a challenge for the teachers to introduce
successfully the use of these technologies in educational process. Possibilities for integration
of some of the most disseminated and useful in the training WEB 2.0 tools in Moodle are
presented in the work. The results of the study are applied in the development of an elearning course Spreadsheets to realize the ideas of e-Learning 2.0 for training in the field of
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WEB 2.0 СРЕДСТВА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА С ДОКУМЕНТИ –
ПРИЛОЖЕНИЕ И ЕФЕКТИВНОСТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ
ДЕЙНОСТИ
Лина Йорданова, Габриела Кирякова, Надежда Ангелова
Тракийки университет, Стопански факултет,
lina@uni-sz.bg, gabriela@uni-sz.bg, nadja@uni-sz.bg
Резюме: Съвременните информационни и комуникационни технологии осигуряват
алтернативи на съществуващите традиционни подходи при съвместната работа с
документи. Целта на настоящата работа е да се изследват и предложат
инструменти, чрез които да се улесни в максимална степен изпълнението на
различни административни дейности, обслужващи отчитането на процеса на
обучение в една катедра.
Ключови думи: съвместна работа с документи, офис пакети, облачна технология

1. Увод
Същността на дейностите в образователните институции предполага
непрекъснато взаимодействие, съвместна работа и сътрудничество между
членовете им. Независимо дали става въпрос за работа по общи проекти,
изпълнение на определени административни дейности или други, процесите
на съвместна работа винаги са предполагали сериозна подготовка и
съобразяване с редица фактори, за да могат да бъдат максимално ефективни.
Съвременното състояние на информационните и комуникационни технологии
осигурява възможности за алтернативи на съществуващите традиционни
подходи при осъществяването на съвместната работа. Новите подходи
предполагат много по-лесно реализиране на съвместната работа, като
същевременно качеството и постиганите резултати са значително по-добри [1].
Най-малкото предимство е преодоляване на ограниченията по отношение на
физическото местоположение и времевите граници.
В университетите се използват различни видове информационни системи,
прилагат се разнообразни образователни технологии, разработват се среди за
електронно обучение, за да се отговори на новите потребности на
обучаваните. Всички усилия са насочени към модернизиране на учебния
процес от различните му аспекти – материално, технологично, софтуерно и
управленско. Липсват или са много скъпи решения по отношение на
ежедневната работа на преподавателите, която освен задължения за
осъществяване на учебен процес, включва и попълването на справки, които
следва да бъдат обобщени и изпратени до съответното ниво в управлението
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на факултета. Обикновено тези дейности отнемат време, а трябва да се
вършат ежедневно. Те не изискват специална квалификация, рутинни са и
следователно могат да се възложат на компютърните системи.
Работата по международни проекти и програми налага съвместна работа
на преподаватели и изследователи, които могат да бъдат физически и
времево разделени.
За да се подобри ефективността на споменатите по-горе процеси, е
необходимо да се използват софтуерни решения за съвместна работа и
сътрудничество.
Целта на настоящата работа е да се изследват и предложат инструменти,
чрез които да се улесни в максимална степен изпълнението на различни
административни дейности, обслужващи процеса на обучение и неговото
отчитане в катедрата.
2. Мотиви, идея, задача
В повечето случаи дейностите в една образователна институция, например
университетите, предполагат съвместна работа на колеги по общи документи –
текстови, електронни таблици, презентации и т.н. Обменът на файлове по
пощата може да се счита като остарял, неефективен и не особено удобен
подход.
Увеличаването на документацията, която съпътства работата на
преподавателите, налага приложение на съвременните ИКТ не само в процеса
на обучение, но и в процесите на ежедневна обработка на данни, предаването
им на по-високо ниво на управление, както и получаването на обобщена
информация.
Възприемането на идеята за безхартиен обмен на информация също
оказва своето влияние върху насочване на усилията в търсене на решения за
подобряване на ефективността на работата между колеги.
Допълнително изискване е спазването на определени документни
стандарти, например ISO 9001, според които оперативните документи имат
задължителна форма, идентификация и структура.
В съвременното общество се наблюдава изключително развитие на
приложенията за съвместна работа. Те са насочени преди всичко към бизнеса
и обслужват различни дейности в офиса. Може да се твърди, че дейностите в
една катедра/факултет не се отличават съществено от тези в един офис. За
съжаление идеите за иновативни подходи при осъществяването на процеси, в
които участват много хора, се възприемат по-бързо от бизнеса, отколкото от
академичното общество.
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3. Електронна материална книга: идея и документ – цел
Материалната книга е един задължителен документ, с който се работи
ежедневно. Търси се решение на задачата в две насоки:
1. Създаване на възможности всеки преподавател в удобно за него място
и време да отразява взетите часове и предадения учебен материал.
2. Използване на cloud computing (облачни технологии) приложенията в
ежедневната работа.
Резултатите от настоящето изследване ще се отразят и на обучението на
студентите. Те ще усвоят работа с подбрани приложения за съвместни
информационни продукти, което ще бъде една полезна компетентност при
общи проекти по време на обучението им, както и на по-късен етап на тяхната
реализация в конкретна област от бизнеса.
4. Средства за съвместна работа
Първоначално софтуерът за съвместна работа е създаден с идеята да
бъде използван от група (groupware) потребители. С развитието на ИКТ този
тип софтуер започва да използва уеб като среда, в която да се осъществява, и
той е в основата на понятието Web 2.0 [2].
Степента на съвместна работа може да се разглежда от различни аспекти
и поради тази причина средствата за съвместна работа могат да се разделят
на няколко групи:
 Средства за комуникация: обмен на информация между членовете на
екипа;
 Средства за конференции: възможности за интерактивна работа за
постигането на поставена цел;
 Средства за съвместно управление (координиране) – представителите
на тази група предоставят възможности за управление и подпомагане на
груповата работа на членовете на екипа [1, 2]. Тези средства позволяват
съвместна работа по общи документи, като работата е разпределена
между отделните участници и всеки подготвя отделен фрагмент от общия
краен резултат. От гледна точка на интерфейса приложенията предлагат
позната среда за работа, която не се отличава съществено нито по външна
форма, нито по функционалност от традиционните офис пакети.
Съвременните предложения за съвместна работа по документи от
различен тип се базират на облачните технологии. Това ги прави още поудобни за работа и спомага за подобряване на ефективността от дейността на
организацията.
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5. Приложения и услуги за съвместна работа с документи – обект на
проучването
Наличните софтуерни продукти, предоставящи възможности за
осъществяване на съвместна работа по документи, са изключително много
като брой. Част от тях са свободни за ползване, което е причина за тяхното поголямо разпространение и предпочитане. За реализирането на идеята за
електронна материална книга в настоящата работа са направени проучвания и
експерименти само за малка част от тях. Критериите при подбора на средства
са дефинирани предварително и са следните:
 използване на облачна технология;
 удобен интерфейс;
 избягване на натрупване на различни версии на един и същ документ;
 възможности за обобщаване на данните;
 защита на информацията от публичен достъп.
1. DropBox е Web-базирана услуга за съхраняване на данни, чрез която
потребителите могат да синхронизират и споделят своите файлове с други
потребители. DropBox е удобен за използване от един потребител с няколко
устройства – РС, лаптоп, таблет, мобилно устройство и т.н. Благодарение на
използваната технология, се осъществява синхронизация на данните. След
инсталирането на DropBox на локалното устройство, се създава папка Dropbox
в My Documents и всички файлове, които се поставят в тази папка се качват на
Dropbox сървърите и се синхронизират с останалите клиенти или устройства
на потребителския акаунт [3, 4].
Опитът ни показа, че тази услуга е подходяща при работа в екип, тъй като
различните членове на екипа имат достъп до наличните файлове. Съществен
проблем възниква при случаите, когато няколко потребители се опитват да
работят с един и същ файл. Получават се различни версии на документа,
които се съхраняват като отделни файлове и потребителите трябва да ги
организират. Това е допълнителна работа и съществува възможност за
загубване на информация.
2. Microsoft SharePoint е проектиран да обслужва съвместна работа в
шест направления: инфраструктура на сайтове, средства за композиране на
бизнес решения, поддръжка на общности, свързано търсене на информация,
управление на съдържание и бизнес приложения за извличане на изходна
информация. Потребителят има достъп до изключително добре организиран
помощен център за усвояване на използването на SharePoint [5]. Въпреки това
приложението има усложнени настройки. Нашият опит да приложим Microsoft
SharePoint за поддръжка на материална книга не беше успешен поради това,
че се изисква доста повече време докато потребителят навлезе в неговите
възможности и особеностите. Освен това SharePoint има аналогични проблеми
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с DropBox при едновременна работа на повече потребители с много файлови
версии.
3. Google Документи е средство за създаване и споделяне на документи
от различен тип в мрежата. Налице са възможности за прехвърляне на
документи между настолни приложения и Google Документи и за съвместно
разглеждане на файлове и нанасяне на промени в тях в реално време.
Наличието на средства за комуникации (чат) подобрява процесите на
съвместна работа. Възможно е проследяване на хронологията на промените
на всеки документ – от кого са направени и кога [6]. Срещат се затруднения с
появата на неконтролирани версии на документа.
4. Други проучени средства. Разгледани са и други инструменти и
услуги като
 Cloud Office for documents, ThinkFree [7], което е платено и
 SmartShare – „софтуер-като-услуга” решение за съвместна работа и
комуникация. Притежава възможности за управление на файлове и
документи; съвместна работа и комуникация. Предлага се на абонаментен
принцип [8].
5. Zoho е избран като средство за реализация на идеята на настоящия
проект. Оценяваме го като много добър представител на групата на
приложенията за споделяне и съвместна работа.
Името Zoho идва от съкращение по думите „small office home office“.
Първоначално Zoho е разработен и насочен към малкия бизнес, но постепенно
се включват редица приложения, които го правят достатъчно удобен и за
средния бизнес [9].
Това е услуга или приложение от вида облачна технология (Cloud
computing service). Zoho може да се използва чрез Интернет като услуга и
потребителите имат достъп до приложенията и документите си от всяка точка
по всяко време, без да е необходимо да инсталират софтуер, необходим им е
само браузер.
Предлагат се 20-24 приложения, които могат да се използват от
потребителите.
Документите се съхраняват онлайн и поради тази причина е възможно да
бъдат публикувани, споделяни и по тях да се осъществява едновременна
работа от няколко потребители. При това, от особено значение е, че се работи
само с едно копие на документа, което се обновява в реално време. Наличието
на едно единствено копие на документа разглеждаме като предимство, защото
така се избягва необходимостта от синхронизация на съдържанието му и няма
обърквания между актуални и работни версии.
Чрез Zoho има възможност за споделяне на документи от различен тип с
определяне на права върху споделен документ за отделните потребители.
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Особено ценно е проследяването на историята на даден документ, което
означава и възможност за връщане към предходна версия.
6. Реализация на материална книга
За целите на настоящата работа се създава документ в Zoho Sheet. За
всеки преподавател се определя отделен работен лист, съдържащ полета,
типични за традиционната материална книга според стандарта на този вид
документ, приет в Тракийски университет. Работният лист на преподавателя е
достъпен само от него. В общия документ има и един обобщен лист, в който се
обединяват данните, подадени от всеки преподавател. Така създаденият
документ се споделя с членовете на катедрата.

Фигура 1.Материалната книга в Zoho – с активен работен лист на преподавател.

Всеки преподавател вижда само своя работен лист и попълва формата,
използвайки акаунта си в Zoho (Фиг.1). За да се избегнат грешки при
попълването или някакви разминавания се използват контроли – избор от
списък и т.нар. ограничения за данните
Лицето, което е отговорно за обобщаването на формите, използва скрипт,
чрез който се обединяват записите за всички преподаватели и се сортират по
дата (Фиг.2).
След това документът се отпечатва, подписва и служи като официален
документ 751 _ OD_1.2.7 – Материална книга.
7. Заключение, бъдещи задачи
Използването на инструменти от типа „облачна технология“ за работа по
съвместен документ от няколко потребителя е по-ефективно от обикновените
хартиени подходи, защото допуска едновременната работа по документите и
тяхното автоматично синхронизиране е гарантирано. Тези две характеристики
в голяма степен са присъщи на избраното средство – Web 2.0 офис пакет
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Zoho. От проучените средства този пакет е лесен за употреба и показва много
добра стабилност, поддръжка и синхронизация на текущото състояние на
документите. Усвояването на работата с такива средства трябва да се включи
и в учебния процес по Информационни технологии за специалностите по
икономика.

Фигура 2. Материалната книга в Zoho – с активен обобщен лист за катедрата

Създадената електронна материална книга подлежи на усъвършенстване с
прилагане на всички възможности за проверка за цялостност на данните.
Възможно е да се интегрира с други документи като съкратените учебни
програми, които съдържат само списъци с темите. Може да се направи опит от
документа с темите за семестъра да се извличат самите теми и да се
генерират автоматично списъци от данни по подразбиране за материалната
книга.
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СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В ИНТЕРНЕТ – УДОБСТВА И РИСКОВЕ
гл. aс. Илияна Чакърова
ПУ “Паисий Хилендарски” – филиал Смолян
pet_iliana@yahoo.com
Резюме: Ежедневното използване на социалните мрежи в Интернет ни дава
възможност да извършим своевременно някои свои професионални дейности и
контакти, преквалификации, финансови разплащания, лични online-срещи и други
комуникации. В настоящата статия се разглеждат някои удобства, както и найчесто срещаните опасности и рискове при работа в съществуващите социални
мрежи.
Ключови думи: online-обучение, интернет търговия, злоупотреба с лични данни.

1. Увод
„Социалната мрежа е социална структура от индивиди (или
организации), свързани в специфични за дадена мрежа типове отношения като
приятелство (роднинство), идеи, виждания, традиции, финансови отношения,
хипервръзки и други.“ [9]
“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, Twitter, MySpace, YouTube, Flickr,…” Инвитро България и
много други, и „Понастоящем социалните медии се развиват много динамично,
нараства популярността им, появяват се приложения в нови области,
следователно представеният списък не претендира за изчерпателност.“ [1]
Социалните мрежи според типа информация, която съдържат са:
 за online-обучение;
 за интернет търговия;
 за споделяне на контакти;
 за споделяне на предпочитания (хипервръзки към интересни статии,
новини, музика, видео, снимки и др.);
 за споделяне на авторско съдържание (картинки, музика, видео, статии и
др.);
 за споделяне на лична информация;
 за реклама на продукт или услуга, и др.
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Социалните мрежи са добра възможност за хората, които искат да
популяризират дейността си чрез фирмения си интернет сайт или блог, да
привлекат бързо и безплатно определен брой посетители на страниците си.
Мобилността на съвременния човек налага като необходимост (а в много
случаи се явява и удобство) участието му в различни групи на избраните от
него социалните мрежи.
Да не забравяме за възможната опасност, която носи фактът, че всяка
социална мрежа, в която участваме, съхранява лична информация и доста
данни за нас (име, адрес, телефон, e-mail, снимки, музика, текстове, лични
съобщения и др.), които трябва да обработва съгласно условията, които ние
сте приели при регистрацията си.
2. Удобства
2.1. Online-обучение: Ежедневното лавинообразно нарастване на научна
информация изисква и съответстващ темп на нарастване ефективността на
образователния процес. Тенденцията към информационна глобализация,
благодарение на комуникационните възможности на създадените
мултимедийни продукти, предполага и образованост, основана върху новите
информационни технологии.
Начинът на представяне на информацията в повечето случаи е определящ
за нейното възприемане и въздействие. Човешкият опит показва, че найдобрият начин за постигане на такъв ефект е допълването на това
представяне с нагледни пособия. Представената по такъв начин информация е
привлекателна и по-лесна за възприемане и осмисляне. Поради това
мултимедията е широко използвана за създаване на съвременни обучаващи
системи. Мултимедийната технология е много близка до човешките
способности за възприемане на действителността и без съмнение
представлява значителен напредък в областта на компютризираното
представяне на информацията.
Нагледността стимулира актуалното online-обучение, насърчава
логическото и практическо мислене при обучаваните. Въвежданият нов учебен
материал чрез набор на 3D-модели, картинен, снимков, графичен (схеми,
диаграми) и атрибутивен (таблици) материал, повишава любознателността,
стимулира за активност при ученето, води до рефлексивно равнище на
овладяване, дискутиране на неговото значение и търсене на приложението му
в практиката. Чрез нагледното обучение, логическото и критическо мислене
стимулират творчески процес на възприемане, осмисляне и усвояване на
понятия и факти. Така сложният теоретичен материал става когнитивен
(познаваем) за обучаваните и се затваря кръгът, в който те активно участват:
възприемане – синтезиране – усвояване на информацията.
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“В някои развити страни свързват реформата в образованието с
изисквания към завършващите основната му степен да са запознати с
приложенията на споменатите (по-горе) блогове, подкасти, Wikipedia и Twitter
като източници на информация и форми на комуникация …”. [1]
Online-обучението се провежда под ръководството на квалифициран
инструктор и е максимално гъвкаво и адаптивно към:
 учащи хора, които едновременно с това и работят;
 майки, отглеждащи децата си;
 хора, живеещите в населени места, отдалечени от висшето училище
/обучаващата организация;
 хора в неравностойно положение;
 групи със специфични образователни потребности.
Тази форма на обучение е равнопоставена на редовната форма по
отношение на съдържанието на учебните планове и издаваната диплома от
висшето училище. Чрез информационните технологии всеки обучаем получава
постоянен достъп до качените на конкретен интернет сайт учебните
материали, предварително разработени в съответствие с учебните програми,
които отговарят на държавните образователни изисквания за придобиване на
съответната степен за професионална квалификация.
След като се регистрира плащането на съответната такса, обучаваният
получава право (чрез парола) за достъп до съществената част на
образователния интернет сайт. Там са разположени всички учебни материали,
изпитни тестове и задачи за упражнения, в съответствие с одобрените от
МОМН учебни програми. От електронните учебни материали обучаемият се
самоподготвя и чрез предвидените тестове се самооценява. Когато системата
покаже за даден обучаем недостатъчна успеваемост (например под 50 %) при
първо решаване на теста, той получава втори и последен шанс да се
самоизпита.
Всеки тест се решава за определено време и ако обучаемият не може да
се справи, системата автоматично прекъсва процеса на самоизпитване.
Методиката на online-обучението повишава активността на обучавания в
собственото му учене и развитие, като го поставя на централно място в
системата на обучение, за разлика от традиционните схеми, ориентирани към
преподавателя. Методически насочваното саморазвитие, освен по-ефективен
учебен процес и по-висока мотивация, формира и набор от качества за
самостоятелно вземане на решение. За целта през целия курс обучаваният
може да ползва подкрепата както на инструктора-наставник, така и на другите
обучаеми – негови колеги, на обучена за целта администрация, на специално
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изготвени учебни материали и други удобства на електронната платформа,
която предоставя широки възможности за виртуална комуникация. [7]
2.2. Интернет търговия: През последните над десет години сме
свидетели на т.нар. пазаруване по Интернет, т.е. стотици хиляди различни
корпорации, големи и малки фирми, или просто хора, искащи да продадат
нещо, предлагат online стоки и услуги. Този вид пазаруване наподобява на
традиционната търговия – има същите елементи, същите участници и същата
функционалност. [5]
При интернет търговията (електронната търговия) мястото за
пазаруване се явява самият web-сайт. Хората го посещават, разглеждат
продуктите в каталог, само че електронен, харесват една или друга стока или
услуга и когато решат да закупят нещо – те го правят. [2, 3]
Предимствата на този начин на пазаруване са няколко. Клиентите правят
всичко това от вкъщи, без да ходят до магазина. Друго удобство за тях е, че не
се налага да правят покупката си в рамките на работното време на магазина.
За „продавача“ това означава постоянно работно време на неговия “магазин” и
без допълнителен персонал „зад щанда“. Най-голямото удобство за търговеца
е, че той не търси клиенти, а клиентите доста активно търсят него – търговеца.
При тази ситуация търговците не молят клиента за покупка, а отговарят на
неговите въпроси и се стараят да задоволят изискванията му. Това им дава
голямо психологическо предимство и възможност за по-ефективна работа. [6]
При електронната търговия начинът за приемане на поръчки е попълване
от клиентите на електронен формуляр (online form). Тази електронна бланка
най-често изисква отбелязване на списък от желаните стоки с посочена цена и
обща стойност, попълване на адресна информация за доставката и
издаването на фактурата, както и начина на плащане и доставка. При
традиционната търговия, клиентът плаща избраните стоки и може да ги вземе
със себе си или да остави на продавача адрес, на който да му ги доставят.
Така е и в електронния магазин – клиентът докато „пазарува“ си избира
определени стоки, „купува ги“ чрез online form и напуска сайта. [10]
В България има изградена както законова база (Закон за електронната
търговия, обн. – ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г.), така и проекти
(напр. БАЕТ – Българската Асоциация за Електронна търговия [14]), свързани
с развитието на електронната търговия, като се счита, че този тип отношения
ще заемат все повече място, още повече като се има предвид, че в страната
ни има много добре развито електронно банкиране, което е сред основните
фактори за повишаване на електронните търговски отношения.
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3. Рискове
Потенциалните рискове в съществуващите социални мрежи са свързани
предимно с незаконното използване на лична информация от трети страни,
които биха могли например да намерят начин да копират и обобщават
потребителски профили, да събират лична финансова информация или да
копират лична информация и да я използват за свои цели.
Като използваме социални мрежи, ние ставаме по-забележими, оттук и
рискуваме да споделим неща от живота си с хора, с които не бихме желали да
направим това в реалния живот.
3.1. Термини, използвани като основна информация при работа в
социални мрежи:
Физическо лице – лице, до което се отнасят личните данни. Всички ние
сме такива лица.
Лични данни – информация, свързана с даден човек (например имена,
ЕГН, адрес, номер на банкова сметка, телефонен номер, e-mail, снимки и др.).
Те се използват често в ежедневния живот, например при регистрация в
обществен регистър, абониране за услуга (конвенционална или online),
откриване на банкова сметка, постъпване в болнично заведение и др.
Чувствителни данни – специална категория лични данни, включваща
информация за расов или етнически произход, политически идеи, религиозни
или философски убеждения, членство в профсъюзи, както и данни, свързани
със здравословното състояние и половия живот. Обработката на чувствителни
данни е предмет на по-строги правила. Те могат да бъдат събирани на „opt-in“
принцип (трябва да дадете изрично съгласие за обработването на тези данни)
и с тях трябва да се работи внимателно.
Данни за трафик – описват съобщителни дейности в обществените
мрежи (например мобилни мрежи, интернет). Данните за трафика често се
отнасят до маршрута, продължителността, времето или обема на
комуникацията. Съхраняването и използването на подобни данни от интернет
доставчиците на услуги е позволено само с цел изготвяне на сметки. При
определени обстоятелства и в съответствие със законодателствата във всяка
страна-членка на ЕС националните правоохранителни органи (обикновено
полицията) могат да използват данните за трафика за разкриване на тежки
престъпления.
Администратор на данни – лице или организация, което определя как се
обработват данните (например използване, съхраняване или изтриване) и за
какви цели, както в публичния, така и в частния сектор (например спортен клуб,
администриращ данните за своите членове) и др.
Обработващ лични данни – лице, което обработва (например използва,
съхранява или изтрива) лични данни от името на администратора.
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Cookies („Бисквитки“) – скрита информация, която се обменя между
потребител на интернет и web-сървър и се съхранява в компютъра на
потребителя. Те често се използват за наблюдение на дейността на
потребителите в интернет. Web-браузърите обикновено позволяват да се
забрани използването на „бисквитки“ (Cookies) или те да се изтриват.
3.1. Най-често срещаните опасности при работа в социални мрежи:
Кражба на самоличност – отнася се до всички видове престъпления, при
които някой незаконно придобива и използва личните данни на друго лице по
начин, който включва измама или заблуда, обикновено с цел извличане на
икономическа изгода. В повечето случаи кражбата на самоличност се
извършва по метода на „фишинга“ (phishing) (метод за извършване на измама
с кредитни карти, кражба на самоличност и/или обикновена кражба. „Фишинг“атаките (phishing) използват електронни писма с фалшив подател и
подправени web-сайтове, създадени с цел да подведат потребителите да
разкрият лични финансови данни, като например номера на кредитни карти
или потребителски имена и пароли за online-банкиране). [15, 16]
Кибер тормоз – агресивно тормозещо поведение, което е умишлено,
повтаря се във времето и включва неуравновесено използване на интернет,
мобилен телефон или друг вид цифрови технологии. Сред формите на тормоз
са: изпращане на текстови съобщения, електронни писма или съобщения в
реално време с обидно съдържание; публикуване на неприлични снимки или
съобщения за други лица в блогове, профили или web-сайтове;
разпространяване на слухове или лъжи за някой друг под чуждо име
(открадната самоличност); телефонен тормоз; обидни устни съобщения.
Кибер преследване – заплашително поведение от страна на лице, което
постоянно се свързва с жертвата с помощта на електронни средства
(електронна поща, програма за съобщения в реално време и др.).
Радиочестотна идентификация (RFID) – технология, която позволява
автоматична идентификация и улавяне на данни от разстояние чрез
използване на радиочестоти. Тя позволява прикрепването с помощта на
микрочип на уникален идентификатор и носител на информация, към всякакъв
обект, животно или дори човек и прочитането на тази информация чрез
безжично устройство. RFID може да застраши неприкосновеността на личния
живот – технологията за радиочестотна идентификация може да се използва
за събиране на информация, пряко или косвено свързана с дадено лице и
поради това считана за лична информация. Радиочестотните идентификатори
могат да съхраняват лични данни, като тези в паспортите или медицинските
картони. Технологията може да се използва за издирване или проследяване на
движението на хора или за изготвяне на профили на човешко поведение.

160

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Спам – може да се дефинира като нежелани електронни съобщения, които
се разпространяват в големи количества. Терминът „нежелателен“ е много
субективен. Типичен пример са електронни или текстови съобщения със
съдържание, свързано с продажба на фармацевтични продукти, съмнителни
финансови транзакции, порнография и др. В повечето случаи спамът се
разпространява с цел подвеждане на хората да похарчат пари за нещо или да
разкрият лична информация с цел икономическа изгода за подбудителя.
Законодателството на ЕС защитава нашия личен живот и права върху
интелектуална собственост, както и тези на хората, които споменаваме във
нашия блог или в социална мрежа.
Законодателството на ЕС защитава личните данни на всички граждани и по
правило гарантира, че личните ни данни не могат да бъдат използвани без
нашето предварително съгласие [16]. (За допълнителна информация относно
нашето национално законодателство, включително за прилагането на
директивата за запазване на данни, може да се свържем с българския
национален телекомуникационен регулатор [13] или българския
национален орган за защита на данните [12]).
Но трябва да се има предвид, че винаги съществува риск от злоупотреба с
нещата, които споделяме в интернет – профили, блогове, снимки, видеоклипове, съобщения.
При работа в социални мрежи е възможна защита на нашия личен живот и
намаляване на риска от кражба на самоличността ни. Някои лесни начини за
това са:
 внимателно да прочетем условията на социалната мрежа, към която
искаме да се присъединим. Да решим кой е възможно да има достъп до
профила ни и да определим на кого да дадем това право на достъп;
 преди да споделим в която и да е социална мрежа лични материали,
внимателно да помислим какво разкриват те за нас. Тяхното публикуване
може да има сериозни последици за нашия личен и професионален живот;
 да използваме настройките за неприкосновеност на личния ни живот, за да
повишим нивото на online-защита, т.е. да ограничим достъпа до нашето
online-съдържание, например като използваме настройките за
неприкосновеност на сайта, да защитим с парола нашия блог, за да
контролираме кой може да го разглежда, или да блокираме достъпа до
нашите фотоалбуми в сайтове на социални мрежи за всички, освен за
определен кръг от нашите приятели. Отговорността е наша. След като
веднъж качим нещо или го изпратим на друг човек, то престава да бъде
лично и други могат да го използват по начини, които не сме предвидили;
 внимателно да преглеждаме всяка реклама за „безплатни“ продукти. Да не
бързаме и да не се поддаваме на изкушението веднага да отговорим на
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привлекателната оферта, а да се уверим, че напълно разбираме всички
нейни условия.
4. Заключение
За разлика от използването им в България, в чужбина социалните мрежи
са обект на особено уважение от страна на повечето големи и известни
корпорации, които търсят различни методи за да попадат на първа страница,
особено на водещите социални мрежи. Тези корпорации отдавна са разбрали
силата на социалните мрежи и ползите, които могат да извличат от тях.
Въпреки че социалните мрежи предоставят безплатно ценни възможности,
за нашата безопасност в Интернет, ние трябва да знаем те как работят и какви
рискове крие тяхното използване.
Добрата вест е, че днес повечето доставчици на online-услуги обръщат
сериозно внимание на безопасността и сигурността на клиентите си при работа
им в Интернет. [13, 15, 16]
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INTERNET SOCIAL NETWORKS – BENEFITS AND RISKS
assistant professor Iliyana Chakarova
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Abstract: Every-day use of social networks gives us the opportunity to perform various tasks
such as:
– perform job-related activities;
- create professional contacts;
- acquire new qualifications;
- make financial transactions and payments online;
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In the current article we discuss some of the major benefits as well as the risks of using social
networks online.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
НА ФЕЛИКС КАНИЦ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА
ИДЕНТИЧНОСТ
Даниела Атанасова, Габриела Вапцарова, Дарина Илиева
Научен архив и Централна библиотека на БАН, гр. София, ул. “15 ноември 1”,
dari_bas@abv.bg, refer3@cl.bas
Резюме: Изключителният принос на Ф. Каниц към българската наука и култура е
повод да представим на българската и европейска общественост неговото
художествено-документално наследство, да се обърнем отново към личността и
значимото дело на големия изследовател на Балканите през 60-те и 70-те години
на ХІХ век. Художествените образи и книжовното наследство на Каниц принадлежат
към най-ценните елементи от материалната ни и духовна култура. В
перспективата на приобщаване на българското общество към европейското те
трябват да бъдат популяризирани, да са достоверно представени в научното
пространство, базирано на знанието и обучението, а чрез новите комуникационни
технологии да бъдат достъпни в интернет. С уточняването и разширяването на
познанията върху живота и делото на Каниц, с дигитализирането и издаването на
страници от неговия документален архив е свързан съвместният проект на
Научния архив и Централна библиотека на Българската академия на науките.
Целта на изследователския проект “Художествено-документален албум по творби
на Ф. Каниц” е да въведе в научно обръщение неговите произведения, да разкрие в
пълнота личността и заслугите на големия приятел на България, да даде нови
знания за българските и европейските измерения на богатото му творчество. В
резултат на проекта събраните и обобщени нови данни имат голяма стойност за
очертаване културните приноси на Ф. Каниц към българите и ще дадат възможност
да се разкрие по-добре връзката между националната идентичност на българите с
европейските и балкански народи. Предложената научна проблематика предизвиква
сериозен интерес не само сред българската научна колегия, но и в широк европейски
контекст увеличава възможностите за бъдещи интердисциплинарни проучвания.
Това е приносът на академичния архив и библиотека към културното разнообразие
на Европа и света в исторически и съвременен план.
Ключови думи: Феликс Каниц, проект, архив, библиотека, образование, дигитално
хранилище

Форумът “Образованието в информационното общество” е добър повод да
възкресим една скъпа за българите памет и да оценим по достойнство
личността и значимото дело на известния унгарски изследовател и
пътешественик Феликс Филип Каниц (1).
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Изучаването и разпространението на научните знания за живота и делото
на Ф. Каниц са важен елемент от дефинирането на българската национална
идентичност и нейното формиране в съвременната епоха. Художествените
образи и книжовното наследство на Каниц принадлежат към най-ценните
елементи от материалната ни и духовна култура. В перспективата на
приобщаване на българското общество към европейското те трябват да бъдат
достоверно представени в научното пространство, а чрез новите
комуникационни технологии да бъдат достъпни в интернет.
С уточняването и разширяването на познанията за Каниц, с
дигитализирането и издаването на страници от неговия документален архив е
свързан съвместният проект на Научния архив и Централна библиотека на
Българската академия на науките, спечелен от фонд “Научни изследвания”.
Целта на изследователския проект “Художествено-документален албум по
творби на Ф. Каниц” е да въведе в научно обръщение неговите произведения и
да предостави нови знания за българските и европейските измерения на
богатото му творчество.
Безценната колекция от акварели, рисунки, скици, карти, фотографии и
ръкописи на Ф. Каниц продължава да предизвиква интереса и вниманието на
изследователите. По най-различни поводи в научни издания и в пресата през
годините са публикувани материали за него, но нито едно от тях няма
претенцията за пълно и задълбочено проучване на живота, творчеството и
заслугите на учения. (2) Налага се изводът, че е дошъл моментът за едно
съвременно издание, което да покаже художествените изображения на Каниц и
да служи като база за бъдещи проучвания и анализи.
За изпълнение на тази отговорна задача академичният архив и библиотека
ползват методите на изкуствознанието, архивистиката, археографията,
сравнително-аналитичния метод за датиране на съхранените материали. През
първия етап от работата по проекта екипът реализира следните задачи:
 запозна се в подробности с книжовното наследство на Ф. Каниц като важна
част от източниците за неговото дело;
 издири документални материали и публикации по темата в български
архиви и библиотеки;
 основно проучи личните фондове в Научния архив с цел откриване на
неизвестни документи от и за Ф. Каниц;
 описа новоиздирваните материали и постави началото на база данни с
библиография по темата;
 извърши фондиране на част от илюстративните материали от личния фонд
на Каниц (в НА БАН) и установи принадлежността на отделни документи
към съответните архивни единици;
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 започна нова научна обработка и систематизация на архивния фонд на Ф.
Каниц, съхраняван в НА БАН, която ще продължи и през втория етап на
проекта;
 уточни работните скици към акварелите на Каниц и принадлежността им
към конкретното художествено произведение;
 извършено е трикратно заснемане на 34 акварела на Каниц, за да се
избегнат отклонения в цветната характеристика на картините;
 обработени са репродукции в два формата – за каталог и за дигитален
печат;
 адаптация на BASLIB /автоматизирана информационна система/ за
спецификата на обекта на проекта – художествени произведения на Феликс
Каниц;
 формулирани са метаданните за описание, съгласно международни
стандарти за описание за създаване на електронни паспорти на
произведенията;
 създадена е база данни за акварелите на Ф. Каниц – изображения в JPGформат;
 BASlib e инсталирана на 4 лаптопа за работа в ЦБ и НА на БАН;
 екипът пристъпи към популяризиране художествено-документалното
наследство на Ф. Каниц и неговите приноси за българската наука и култура
чрез участие в конференции с доклади и презентации и публикации по
темата.
Събраните до този момент и обобщени нови резултати по проекта имат
голяма стойност за очертаване цялостната картина на живота, делото и
културните приноси на Феликс Каниц. Те ще дадат възможност да се разкрие
по-добре връзката между националната идентичност на българите с
европейските и балкански народи.
Вторият етап на проекта предвижда:
 анализ и интерпретация на изследователските резултати;
 съставяне на съвременен биографичен очерк за жизнения път и делото на
Каниц въз основа на новооткрити извори;
 подготвяне и отпечатване на художествен албум, включващ скици, рисунки,
акварели, гравюри и др. по творби на Ф. Каниц;
 създаване и поддръжка на web-базирано дигитално хранилище;
 презентации и популяризиране на готовите продукти.
Предложената от работния екип научна проблематика е актуална, тъй като
провокира многобройни изследователски задачи и позволява в бъдеще да се
разработват теми и за други значими личности, свързани с новата и най-нова
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българска история. При това получените резултати от проекта ще се използват
в различни научни области: политическа и културна история, история на
изкуството, география, етнология и др. и ще увеличат възможностите за
бъдещи изследвания. Публикуването на документалните материали в книжен
албум и тяхното дигитализиране ще ускори проучванията върху редица други
разработвани от екипа проблеми. Създаденото в рамките на проекта
дигитално web-хранилище представлява развиващи се виртуални архив и
библиотека, създаващи мостове във времето, пространството и обществото.
Дигиталните колекции са изключителен иновативен информационен
ресурс, който подпомага всички потребители за научни и образователни цели:
учени, преподаватели, докторанти, студенти и др. Информацията от тези
виртуални колекции осигурява на заинтересованите лица не само бърз достъп
до многоаспектни знания, но повишава тяхната обща и специална култура и
повдига националното им съзнание и лично самочувствие. Бързото въвеждане
на художествено-документалното наследство на Ф. Каниц в интерент-мрежата
ще разшири прилагането на получените от проекта резултати в цяла Европа и
особено на Балканите.
Опазването и популяризирането на българското културно-историческо
наследство като основни цели на изследователския проект напълно съвпадат
с целите и задачите на академичния архив. Като най-старото и едно от найбогатите хранилища в България той има за своя основа обособена сбирка от
документи, възникнала още след създаването на Българското книжовно
дружество през 1869 г. (от 1911 г. БАН). Това е ядрото на първия български
национален исторически архив. По последни данни в него се съхраняват над
500 фонда, регистрирани са 22 сбирки и колекции и над 80 частични
постъпления, съдържащи документи не само за историята на научната мисъл в
България, но и такива, които осветляват конкретни исторически събития от
национална значимост. Работата по съвместни проекти със сродни институции
у нас и в Европа допринася за обогатяването на документалния академичен
масив и неговото представяне пред широката общественост.
В този смисъл, от особена важност е, че в Научния архив на БАН се
съхранява личният фонд на известния пътешественик и учен Феликс Каниц,
което определя и водещата роля на академичния архив в съвместния проект.
Екипът, добре познаващ нетрадиционните документи на Каниц, ще прецизира
само най-значимите и малко познати негови творби. Това се налага и от
голямото тематично разнообразие на репродукциите, ескизите, оригиналните
скици и рисунки, гравюрите, картите, фотографиите и други, свързани с
историята на България и Балканите.
Културното наследство, съхранено в Научния архив на БАН, днес се вписва
отлично сред международните приоритети на европейската наука и култура. В
Европа съществува ясна тенденция за дигитализиране на документалните
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паметници. В тази насока действат няколко важни програми на Европейския
съюз, ориентирани към създаването на обединена дигитална библиотека и
особено към дигиталните библиотеки с научно съдържание. Централната
библиотека на БАН е активен участник в европейските програми за опазване
на културно-историческото наследство. В много от тях библиотеката е
агрегатор на дигитални колекции, които представя, както на уеб-сайта си
(http://cl.bas.bg), така и в европейската дигитална библиотека EUROPEANA.
Изследванията и популяризирането на художествено-документалното
наследство на Каниц ще решат множество въпроси, свързани с мястото,
ролята и делото му в европейското културно пространство. Ф. Каниц има
изключителен принос за запознаването на международната общественост с
материалната и духовна култура на България, с нейните географски
особености, природни ресурси и хора. Едва ли може да бъде посочен друг
чужденец, който така добре да е усетил духа на България и на българина с
неговите вековни традиции.
Пътешествията му по нашите земи продължават близо 16 години. Той
изминава стотици километри, събира информации от населението, прави
описания и рисунки на множество български селища, съставя и чертае карти
на върхове и местности, изучава етнографията, топонимията и старините от
различни кътчета на страната и всичко това при изключително тежки условия
на работа. Резултат от тези пътешествия са уникални трудове с исторически,
етнографски и географски характер. За нас особено ценна е монографията на
Каниц “Дунавска България и Балканът” (3), която е първи опит за представяне
на България в образи. Невероятен гравьор и изключително прецизен
картограф, с почти фотографска точност той рисува видяното, изработва карти
на изминатите от него маршрути. Ф. Каниц пресича 18 пъти Стара планина, за
да може подробно да опише земите между Дунав и Балкана, Розовата долина,
Софийското поле и черноморското крайбрежие. Особено оригинална е картата
на Дунавска България, в която по негови думи (4) коригира всички допуснати от
други европейски изследователи и пътешественици грешки. Работата на Каниц
като картограф е до такава степен точна и прецизна, че руският генерален щаб
препечатва картата и я използва за военните действия през Освободителната
война 1877-1878 г. За нея той е награден от император Александър ІІ с ордена
“Св. Станислав”, а по-късно е отличен и с ордена “Св. Анна” с брилянти. За
същата карта през 1876 г. Каниц получава и златен медал на Световния
конгрес на географите в Париж. Тя е използвана и на Берлинския конгрес от
Великите сили за установяване следвоенните граници на Балканския
полуостров.
Ф. Каниц е първият изследовател, който определя самостойното място на
българската култура. Той проучва земите ни не само като географ и археолог,
но същевременно прави и много ценни етнографски наблюдения, често пъти
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доста подробни, които помества в “Дунавска България и Балканът” и
изобразява в картини. Книгата изобилства с многобройни и разнообразни
сведения за поминъка на населението, главно земеделието и
животновъдството, със сведения за индустриалните занаяти и
процъфтяващите по това време занаятчийски центрове под Балкана и
Дунавската равнина, подробности за носията на населението. Каниц спира
погледа си върху жилището на българина, състоянието на пътищата в
обходените от него области, социалното устройство, народните обичаи и
вярвания. Отнася се с голяма и искрена симпатия към българския народ,
реалистично рисува голямата му изостаналост, но същевременно с
възхищение и любов говори за неговото трудолюбие, патриархалния домашен
бит и съчувства на борбата му за културно издигане и политическа свобода. В
някои отношения дори го поставя по-високо от останалите балкански народи,
които също е имал възможност да проучи. Можем само да съжаляваме, че той
не е обходил и останалите български земи, за които също би могъл да даде
ценни наблюдения като учен и художник. (5)
Ф. Каниц участва и в обществения живот на българския народ и неговите
борби. По време на Априлското въстание през 1876 г. пише поредица от статии
в западните вестници в защита на населението. При посещенията си във
Виена той неуморно изнася доклади, които дават представа на австрийците за
положението на Балканите. Репортажите му за безчинствата по време на
въстанието предизвикват съчувствието на европейската общественост към
съдбата на българите. След Освобождението Каниц става свидетел на
постепенното съвземане на изстрадалия народ и проследява първите стъпки
на новоосвободената държава като продължава да описва своите впечатления
от събитията. Като член на настоятелството на Виенския “Ориенталски музей”
в продължение на 9 години той е попечител на млади българчета, подготвяни
за учители на финансова издръжка от Австрия. (6) Изследователските му
пътешествия из Балканите продължават до 1889 г. За него големият историк
Васил Златарски пише: “Българският народ така също не остана чужд към
заслужената оценка на книжовно – научната и обществена дейност на
Каница... Учредителното народно събрание в 1879 г. в Търново го приброи в
числото на ония “лица, които са сторили добро на българския народ”, и
събранието по решение от 24 март с.г. телеграфически изказа Каницу своята
благодарност и признателност.” (7) Малко по-късно и княз Александър І
Батенберг го отличава с орден “Св. Александър” ІІ ст. (1883 г.) Заслугите на
Каниц към българския народ и наука са високо оценени и през 1884 г. той е
избран за почетен член на Българското книжовно дружество. (8)
Общият изследователски проект “Художествено-документален албум по
творби на Ф. Каниц”, защитен от Научния архив и Централна библиотека на
БАН, има своята роля и значение за приобщаване на българската култура към
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европейската среда. Защото картината на България, нарисувана с думи и
молив от Ф. Каниц преди повече от век, допринася за опознаването на нашия
народ от европейската общественост, за утвърждаването стабилността на
един нов ред след Освобождението, обрисува дълбоката жизненост на народ,
събудил се при различни условия на очертала се вече собствена държавност.
С право Феликс Филип Каниц си извоюва мястото на най-големия познавач на
България и защитник на нейните интереси в цяла Европа.
Получените в резултат на проекта албум и дигитално хранилище
предизвикват сериозен интерес не само сред българската научна колегия, но и
в широк европейски контекст увеличават възможностите за бъдещи
интердисциплинарни проучвания. Това е приносът на академичния архив и
библиотека към културното разнообразие на Европа и света в исторически и
съвременен план.
Бележки
1. Между чужденците, които са писали за българските земи и българите, се откроява
името на австро-унгарския изследовател, етнограф, археолог, художник и автор на
пътеписи Феликс Филип Емануел Каниц. Роден е в Будапеща, Унгария през 1829 г.
в богато еврейско семейство. Завършва специализирано художествено училище
през 1842 г. и започва работа като гравьор – практик в литографски институт.
Знанията си по история на изкуството попълва в различни училища във Виена,
Мюнхен, Нюрнберг, Дрезден и Париж, без да изоставя дейността си като
илюстратор. До края на живота си е постоянен спътник, специален кореспондент
или художествен редактор на “Илюстрирте цайтунг” – гр. Лайпциг. През 60-те и 70те години на ХІХ век Ф. Каниц започва изследователски пътувания в югоизточна
Европа – обхожда Босна, Херцеговина, Далмация и Черна гора. Научните си
съобщения изпраща в Императорската кралска академия във Виена.
Член-кореспондент на географските дружества в Дрезден, Санкт-Петербург, Берлин
и Виена. Попечител на Музея на търговията и член на дирекционния съвет на Клуба
на науките (Виена). От 1878 г. е съветник на император Франц Йосиф І. От 1859 г.
(първото му пътуване в Сърбия) Ф. Каниц остава завинаги свързан с балканските
земи и населяващите ги народи. През 1860 г. стъпва за първи път на българска
земя и в продължение на много години обикаля и запознава Европа с тази
непозната земя, с нейната история и култура. Европейският югоизток става негова
втора родина. Умира на 5 януари 1904 г. във Виена.
2. Киселов, Г.В. Феликс Каниц (по случай 73-та му годишнина). ПСп, кн. 63, 1902 –
1903, с. 463 – 467; Мавродинов, Н. Феликс Каниц като изследвач на български и
сръбски художествени паметници. И Динеков, П. Към въпроса за отношението на
българите към делото на Феликс Каниц. СпБАН, кн. 63, 1942 г., с. 91 и с. 117;
Златарски, В. Феликс Ф. Каниц. Летопис на БКД, кн. 4, С., 1904, с. 110; Фехер, Г.
Феликс Ф. Каниц – живот, пътувания и научно дело. С., 1936 г., 168 с.; Романски,
Ст. България в образите на Феликс Каниц. С., 1939, 195 с.; Лаков, Л. Феликс Каниц
и неговата оригинална карта на Дунавска България и Балкана, 1981; Вълчев, Б.
Феликс Каниц – Колумб на Балканите. Сп. Наука, кн. 6, 2009, с. 68.
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3. Първите два тома излизат от печат през 1875 и 1877 г., а том ІІІ през 1879 г.
4. Каниц, Феликс. “Дунавска България и Балканът”, т. І, С., 1995 г., с. 121 – 122.
5. Романска, Цв. “Феликс Каниц за етнографията на българите.”. НА БАН, ф. 1, оп. 1,
а.е. 456.
6. Златарски, В. “Феликс Ф. Каниц”, Летопис на БКД, кн. ІV, 1904 г., с. 114.
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THE IMPACT OF FELIX KANITZ’S CULTURAL HERITAGE ON BULGARIAN
NATIONAL IDENTITY
Daniela Atanasova, Gabriela Vapzarova, Darina Ilieva
Abstract: Felix Kanitz’s portraiture and literary works belong to the most precious and highly
esteemed heritage of Bulgarian culture. The Bulgarian EU membership developments open
new perspectives for appealing presentation of our cultural heritage through modern
technologies for internet accessible historical monuments and art. The extensive research on
Kanitz’s heritage along with digitalization and publication of his documentary archives – this is
the main point of Bulgarian Academy of Sciences’ Scientific Archives center and Central
Library joint project. The leading goal of “Art and Documentary Album of Felix Kanitz’s
Works” project is to present in full the artistic personality, stylish characteristics and special
merits of this great friend of Bulgaria, to give a broad awareness of Kanitz’s art and historical
influence in Bulgarian and European culture and education.
The scientific aspects put forward in the paper may well encourage new interdisciplinary
developments in broad European context. This is a substantial contribution of BAS archives
and library to the cultural diversity in Europe.
Key words: Felix Kanitz, archive, library, literary heritage, education, digitalization, digital
depository.
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КОЛЕКЦИЯ ОТ ЦИФРОВИ ОБЕКТИ
ЗА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912 –1913)
Владимир Балчев1, Георги Врагов2, Росица Овчарова2,
Милена Станева2
1Регионална

дирекция „Архиви” Пловдив
по математика и информатика при БАН
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2Институт

Резюме: Статията описва началната фаза на проект, обединяващ Пловдивски
културни институции, за създаване на цифрова библиотека от обекти от техните
богати фондове. Направен е обзор на актуалното състояние, обръща се внимание
на проблема с уеднаквяване на стандартите, използвани от отделните
институции в процеса на дигитализация и подготвяне на метаданни за цифровото
съдържание. Споделя се решението на екипа за създаване на цифрова колекция от
обекти, свързани с участието на Пловдивския регион в Балканската война (19121913).
Ключови думи: цифровизирани обекти, цифрови колекции, културни институции,
стандарти за метаданни.

I. Въведение
Възможностите на технологиите предпоставят развитие на инициативи за
обединяване на усилия и дейности за окрупняване и стандартизиране на
ресурси на национален, регионален и тематичен принцип. В редица случаи те
са подкрепяни от изследователски и други проекти. Усилията на много
културни и образователни институции на настоящия етап са насочени към
постигане на конкретни резултати.
В град Пловдив се създават условия за сформиране на екипи от
специалисти от изследователи, преподаватели, студенти и ученици за
осъществяване на проекти на местни културни институции за подготовка и
публикуване на цифровизирани обекти, обединени по определени тематики, с
достъп чрез съответен портал.
След провеждане на някои образователни и организационни дейности към
настоящия момент се забелязват първи стъпки за обединяване на усилията на
Пловдивските регионални културни институции в тази насока. През м.април
2012 г. се проведе работна среща, на която се очертаха перспективите за
съвместна работа по цифровизация на колекции и обекти, свързани с богатото
културно-историческо наследство на Пловдив и региона.
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Народна библиотека „Иван Вазов”, Регионален исторически музей,
Регионален археологически музей, Държавна галерия – Пловдив, Държавен
архив – Пловдив подготвиха материали за постигнати резултати и направиха
съответни изводи за досегашното състояние на процеса на дигитализация и
съхранение на цифрови културно-исторически обекти. Оцениха съответната си
готовност – капацитет и ресурси за приложение на тези технологии.
II. Актуално състояние
Степента на готовност за използване на цифрови технологии в изброените
институции е била цел и на други изследвания, правени през последните
години [1]. Картината на регионално ниво в настоящия момент е твърде
разнообразна – няма уеднаквени стандарти, функционират различни
информационни системи, ползват се различни формати на цифровите обекти.
Инициативите на Европейската цифрова библиотека допринесоха за
изясняването на редица въпроси и стимулираха изследванията на
специалистите. Както е известно за описание на културно-исторически обекти
Europeana използва добре дефинирани стандарти и правила за описание и
извличане на метаданни. Стремежът за покриването на тези изисквания е
добро решение при подготовка и публикуване на цифрово съдържание за
различни по тип и описания обекти от колекции на библиотеки, музеи, галерии,
архиви.
Екипът от специалисти от Пловдивски културни институции възприе
известната практика при реализация на подобни проекти[2][3] - обединяване на
ресурси на няколко доставчика на съдържание, разполагането му в съответно
хранилище и на следващ етап предоставяне на агрегираното цифрово
съдържание на Europeana.
Някои данни за процеса на цифровизация:
1. В Народната библиотека „Иван Вазов“[4] има създадена организационна
структура и системен подход при създаване на електронни каталози за
библиографски описания и независимо, че се използват различни приложения,
се поддържа стандарта ISO-2709, съвместим с формата MARC 21.
Извършен е сериозен обем работа за дигитализиране на обекти от
фондовете на библиотеката - ръкописи, старопечатни книги, архиви, периодика
от времето на българското Възраждане, Източно-румелийския период и
първата половина на ХХ век. Участието в различни национални и
международни проекти допринесе за резултати, които са достъпни вече и за
обикновения читател.
2. Процесите на дигитализация и описания на културно-исторически обекти
в Пловдивските музеи са на различен стадий от своето развитие.
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 Регионален исторически музей[6] – значителна част от информацията за
експонатите на музея (около 20 000) е архивирана в база данни и
електронни каталози със съдействието на Японската доброволна
организация JICA. Подготвен е електронен тематичен каталог от реликви
за Съединението на България. Процесът на дигитализация се извършва
системно и професионално.
 Етнографският музей в гр. Пловдив поддържа 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 установените стандарти метаданни[8] .
 Регионалният археологически музей използва следните автоматизирани
системи:
- електронен каталог "Книги" - CDS/ISIS: изграден е на модулен
принцип; изходите са във формат ISO-2709, съвместим с формата
MARC 21;
- автоматизирана система "Архиви" за въвеждане и работа с научния
архив на музея - изходите също са съвместими с MARC 21 и други
международно утвърдени формати за библиотечни данни;
- автоматизирана система за управление на информационните
дейности в музея;
- електронни паспорти на 15 000 експонати - текстово описание и
снимков материал, съхранявани в Excel формат.
3. В Пловдивския държавен архив[7] се съхраняват изключително ценни
архивни колекции, част от които са цифровизирани – над 8000 единици,
описани със съответните метаданни. Като местна структура на Държавна
агенция "Архиви" сътрудниците работят по националните задачи на етапна
дигитализация на различни фондове.
4. Пловдивските галерии поради обективни причини, свързани със Закона
за авторските и сродните им права, изпитваха известни проблеми в процеса на
дигитализация на своите колекции.
Градската художествена галерия от няколко години работи по пълната
обработка и цифровизация на своя фонд, който съдържа едни от найзначимите творби на българското изобразително и иконописно изкуство. Като
първа стъпка по дигитализация на фондовете през 2004 г. в галерията започна
локален проект за обслужване фондовете на галерията с поддържането на
база данни – включваща снимка на творбата в jpg формат, данни за автора,
използвана техника, размер, бележки по реставрацията, и друга информация,
според стандартите на воденето на голям и малък паспорт на всяко
произведение. В настоящия момент информацията има налични около 1800
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дигитални обекта от фонд „Живопис”. Извършена е дигитализация и на част от
фондовете „Графика” и „Иконна сбирка”, а фондове „Скулптура” и „Мексиканска
графика” се намират в процес на подготовка на паспортите.
Възможностите за електронен достъп до фондовете на галерията,
осигуряващ различни нива на информация (посетители, специалисти) все още
не са реализирани.
5. С доказан интерес за участието в проекти, които доставят аудиовизуално съдържание, са преподавателите и студентите от факултета
„Изобразителни изкуства” на Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство.
На проведените семинари и работни срещи се направиха редица изводи за
състоянието на дигитализация в отделните институции, като основният е, че
този процес вече е започнал, но се развива автономно, което определено ще
постави трудности в етапа на интегриране и поддържане на национални и
Европейски цифрови библиотеки, като Europeana.
Направи се важна стъпка – решение за работа по съвместен проект, като е
определена първата задача за осъществяването му - ръководителите и
експертите да съгласуват своята методика и резултати с наложените
стандарти в областта на цифровизацията на културно-исторически обекти.
Решение на работната група от експерти на Народна библиотека „Иван
Вазов”, Регионален исторически музей, Регионален археологически музей,
Държавна галерия – Пловдив, Държавен архив – Пловдив:
„Поставихме си задача съвместен експертен екип от сътрудници на
нашите институции да подготви проект за прилагане на методологии и
практики, съобразени с изискванията на EUROPEANA с цел представяне на
част от богатите и ценни фондове в тази Европейска цифрова
библиотека.
Този проект ще отчита автономността и уникалността на всеки
културен институт, като му осигурява всички възможности при създаване,
съхраняване и ползване на цифровия обект и необходимите
функционалности за подпомагане на изследователската дейност на
специалистите. Необходимо е да се осигурят и традиционните в
Интернет услуги за съвременния интелигентен посетител.
Реализирането на тази идея е важна стъпка за представяне и
популяризиране на богатото културно-историческо наследство на гр.
Пловдив и региона в Европейското цифрово пространство.”
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III. Проект „Цифровизиране на колекции от обекти за участието на
Пловдив и региона в Балканската война (1912-1913)”
Осъществяването на този проект има смисъл не само заради посрещането
на вековния юбилей от събитието. Той е свързан с важния въпрос за
представянето на нашата военна история с модерни технологични средства.
Публикуването на информация за българските войни за национално
обединение трябва да бъде поднесено професионално и по-интересен начин
за съвременния потребител и създател на информация.
Част от решението на този важен не само за историците въпрос се намира
и чрез изпълнението на конкретния проект. Сериозна работа за подбиране и
подготовка за публикуване на материали, свързани с Балканската война, са
извършени в три от споменатите институции – Народната библиотека „Иван
Вазов” [5], Регионалния исторически музей и Регионалната дирекция „Архиви”.
Готовност да представят цифровизирани обекти на художествени платна,
свързани с темата, на известни български майстори, е изразена от Градската
художествена галерия.
Цифровата колекция на НБ „Иван Вазов” включва материали, посветени на
войната от периодични национални и регионални издания, пощенски картички
и фотографии.

Стотици фотоси, подготвени за поместване в цифрова колекция и
съответни описани метаданни за тях, са притежание на фонда на Регионалния
архив. Направено е сравнение между необходимите за поддържане на
цифрова библиотека метаданни, изисквани от Dublin Core Metadata Element Set
(DCMES) и наличните описания на цифровизирани обекти – предимно фотоси
и пощенски картички.
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Резултатите показват, че над половината от разгледаните обекти
притежават съответните метаданни - dc.title, dc.contributor.author,
dc.date.issued, dc.date.available, dc.identifier.uri, dc.description, dc.publisher,
dc.type, dc.language, а така също – размери (за пощенска картичка и други
снимки), цифров формат на файла.
Много ценни обекти за колекцията
предоставя Регионалният Исторически музей.
Събрани са и метаданни с по-детайлно
съдържание за тях. Извършено е запознаване
само с една от музейните експозиции „Девети
пехотен Пловдивски полк във войните за
национално обединение", създаден в края на
1885 г., след Съединението на Княжество
България и Източна Румелия. Тази експозиция
показва подготовката и участието на полка във
войните за национално обединение. Музеят
разполага с качествен снимков материал за
офицерите, войниците, техните занятия и живот
в казармите на полка. Показани са фотографии
от фронтовия живот, свързани с места на
славни победи – освобождението на Родопите и Беломорието и офицерите на
полка при Шаркьой на Мраморно море по време на Балканската война и пр.
Несъмнено сериозен принос към проекта ще бъде представянето на
колекцията оръжие, с което е въоръжен полка, както и военните трофеи –
пленено турско знаме от Родопския отряд през 1912 г., пушки, пистолети и
униформи. Достатъчно информация има и за богатата колекция от ордени и
медали на героите от войните, картините на военния художник Христо
Станчев, инструментариума на военния лекар д-р Михаил Кръстев и пр.
Добра идея на уредниците на музея е да се потърси интересно
представяне на команден пункт на полка с показване на оригинали офицерското походно легло, полковата пишеща машина и телефон.
Задължително условие за представянето на такава колекция от значими и
изключително емоционални за българина събития е професионалният дизайн
на портала, осъществяващ достъпа до цифровизираните ресурси.
Заключение
Представеният проект е в началото си. Смисълът да се публикува тази идея и
първите стъпки по реализацията й според авторите е, че подобни инициативи
трябва да се разглеждат на професионални форуми от специалисти и
потребители на информация за обсъждане на подходите и избиране на
добрите технологии и решения.
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COLLECTION OF DIGITAL OBJECTS OF THE BALKAN WAR (1912 -1913)
Vladimir Balchev, Georgi Vragov, Rosica Ovcharova, Milena Staneva
Abstract: The paper presents the efforts to create a team of experts in digital representation
of cultural heritage of Plovdiv. The first thematic area is the presentation of the Balkan War
(1912-1913). The collection will include digitized periodicals, postcards, photographs,
museum objects, paintings by Bulgarian artists. Here also are discussed problems related to
digitization, creation, storage and visualisation of digital objects from the funds of these
cultural institutions. The content of this library is expected to be completed with other
collections from the region of Plovdiv. The idea is the next stage, this project to integrate with
the European digital library.
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ДИГИТАЛНИТЕ ХРАНИЛИЩА ЗА УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ –
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО
ОБУЧЕНИЕ
Габриела Кирякова
Тракийски университет – Стопански факултет, Стара Загора
gabriela@uni-sz.bg
Резюме: Електронното обучение предполага широко разпространение и използване
на дигитални учебни материали. В Web-пространството е налице огромно
количество електронно учебно съдържание, което се съхранява и предоставя чрез
различни средства. Дигиталните хранилища се превръщат в надежден инструмент
за съхраняване на дигиталната продукция на образователните институции,
независимо от нейния характер и предназначение. В настоящата работа е
представен кратък преглед на въпросите, свързани със същността и
предимствата на дигиталните хранилища и са споделени резултати от
въвеждането и използването на хранилище за учебни ресурси в учебния процес в
Тракийски университет.
Ключови думи: дигитални хранилища, среди за електронно обучение, учебни обекти

Въведение
Развитието на информационните и комуникационни технологии, в частност
навлизането на Интернет, неизменно е свързано с големи промени в
обучителния процес на всички негови равнища, но най-вече в сферата на
висшето образование. Голяма част от дейностите в образователните
организации, свързани не само с процесите на обучение, се представят,
документират и споделят в дигитален формат. Все повече университети и
научно-изследователски институции започват да използват и поддържат
дигитални хранилища, възползвайки се от предимствата, които те дават за
съхраняването и управлението на дигитални ресурси.
Преподавателите използват различни инструменти, предоставяни от Web,
за разработването на учебни материали, които се съхраняват и
разпространяват в Web-пространството. Всичко това е свързано с разходи на
време, човешки труд и други ресурси както за създаването на самите
материали, така и за създаване на средата, в която те се разпространяват. В
повечето случаи тези материали се използват само в рамките на отделен курс.
В по-добрия случай могат да се използват в няколко курса по различни
дисциплини, водени от един и същ преподавател. Но при необходимост от
създаването и разработването на подобен курс, но в друга среда, процесът
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започва от самото начало. Следствие от това е твърде високата “цена” на
учебното съдържание. От друга страна самите учебни материали не могат да
станат достояние на широк кръг потребители и евентуално да бъдат
подобрени от тях. Подобни проблеми при създаването на електронни курсове
в определени специалности като Ветеринарна медицина, Медицина, Екология,
Аквакултури и други, изучавани в Тракийски университет, са от особено голямо
значение и следва да се търсят решения за тяхното преодоляване.
Целта на настоящата статия е да се обосноват предимствата и съответно
необходимостта от използването на дигитални хранилища в университетите, в
частност в Тракийски университет. Представени са резултати от въвеждането
и използването на хранилище за учебни ресурси в учебния процес и
интегрирането му със съществуващата среда за електронно обучение Moodle.
Ползи от използването на дигитални хранилища в научно
изследователската и учебна дейност
Традиционният начин на създаване на учебни материали е неефективен и
оскъпяващ електронното обучение, свързан с разходи на време, човешки
ресурси и т.н. Това е така, защото всеки преподавател разработва собствени
курсове, за които създава и използва учебни материали. Погледнато глобално
по този начин се създават и съществуват много, по своята същност, почти
еднакви учебни обекти, а е достатъчен само един или няколко, които да бъдат
налични онлайн, т.е. да са достъпни за всички [1]. Този проблем неизменно
води до неефективност на самия процес на електронно обучение.
Необходимостта от дигитални хранилища се обуславя и от нуждите от
висококачествени учебни материали, които могат да се използват многократно
и да бъдат организирани така, че да бъде улеснен процесът на търсенето и
откриването им.
Ползите от дигиталните хранилища не се ограничават само за
преподавателите и за самата институция. Обучаемите също могат да
разпознаят някои предимства от използването им. Дигиталните хранилища им
осигуряват достъп до учебни материали – лекции, упражнения, тестове по
всяко време и от всяко място. От друга страна те разполагат с пространство,
където могат да съхраняват свои материали и разработки.
Като цяло ползите от внедряването на дигитални хранилища по
отношение на учебния процес могат да се сведат до следното:
 Осигуряване на многообразни учебни материали – основната цел на
хранилищата по отношение на преподаването и ученето е осигуряване на
качествено учебно съдържание, което да обслужва различни учебни
стилове. Чрез хранилищата е възможен достъп до дигитални ресурси от
различни предметни области.
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 Многократно използване на съхранените материали – възможностите
за многократно използване на дигиталните ресурси спестяват време и пари
за тяхното разработване и усъвършенстване.
 Подобряване на качеството на обучение – многократното използване на
съществуващи ресурси и същевременно възможностите за адаптиране
според конкретните условия и потребности спомага за подобряване на
наличното съдържание с всяко следващо използване.
Несъмнено предимствата от използването на дигитални хранилища в
университетите са свързани не само с процеса на обучение. Внедряването на
институционални хранилища оказва съществено влияние и върху научноизследователската дейност на преподавателите. Ползите от дигиталните
институционални хранилища могат да бъдат както за университетите и техните
членове, така и за потребителите извън университета [2, 3, 4, 5, 6]:
 Възможности за архивиране, съхраняване и управление на
институционалните активи – интелектуалната продукция е много важна
за всяка една институция, особено за университетите. Тази продукция
включва както резултати от научно-изследователска дейност, така и
създадените учебни материали. Хранилищата дават възможности на
университетите да управляват и съхраняват по най-добрия начин своите
интелектуалните активи, защото разполагат с достатъчно мощни
инструменти, предоставени от използвания софтуер и по този начин може
като цяло да се подобри работата на организацията.
 Отворен/свободен достъп до научна продукция и нови, алтернативни
начини за нейното публикуване – чрез създаването и използването на
централизирано дигитално хранилище се намаляват ограниченията на
достъпа, т.к. се осигурява универсален web-базиран достъп до научна
литература, резултати от научни проекти, текущи изследвания и други, в
повечето случаи без необходимост от заплащането на такси от страна на
ползвателите. Публикуването на научна продукция в дигиталните
хранилища, чието съдържание е достъпно от различни места, спомага за
по-широко разпространение на депозираното съдържание, в сравнение с
публикуването им на хартиен носител. Това е предпоставка за запознаване
на разнородна аудитория с работата на учените; бързо развитие на
научните изследвания, т.к. са налице възможности за споделяне на опит и
знания между изследователите; възможности за подобряване на
цитируемостта и т.н.
 Видимост и достъп до продукция, създадена от студентите –
хранилищата са средство, чрез което проекти, дипломни работи, тези и
дисертации, разработени от студенти, могат да бъдат достъпни за широка
аудитория.
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Определено в България са малко на брой образователните институции,
които са създали и поддържат хранилища за дигитални ресурси – предимно
институционални хранилища. Като примери могат да бъдат посочени БАН –
ИМИ, Софийски университет, Бургаски свободен университет, Медицински
университет – използват DSpace и Нов български университет – използват
EPrints [7].
Хранилища за учебни ресурси
В Web пространството са налице огромно количество учебни ресурси,
достъпни за обучаеми и преподаватели. В повечето случаи това многообразие
затруднява потребителите в търсенето и намирането на материали, които да
удовлетворяват техните потребности. От особено значение са възможностите
за създаване на качествени учебни материали, споделянето и многократното
им използване в процеса на обучение. За да се реализират изброените по-горе
изисквания, са необходими съответните системи – хранилищата за учебни
ресурси. Чрез тях се предоставят възможности за споделяне на учебни
материали в рамките на една институция или между няколко. В някои случаи
потребителите предпочитат да използват цифрови хранилища, за да споделят
учебни материали със своите колеги в рамките на затворени хранилища. Други
потребители предпочитат отворените хранилища, които се захранват с учебни
обекти от много различни преподаватели.
Налице е съществена разлика между институционалните хранилища и тези
за учебни материали, в която се крие причината за не толкова голямата
популярност на хранилищата за учебни материали [8]. Институционалните
хранилища осигуряват достъп на широка аудитория до научните публикации
на изследователите – нещо, което е от голямо значение за самите тях, докато
не всеки преподавател възприема идеята да предостави учебните си
материали на други преподаватели, съхранявайки ги в хранилище. От друга
страна в хранилищата за учебни материали се съхраняват различни типове
учебни материали – текст, графични обекти, аудио, видео, което предполага
използването на по-сложни механизми за съхраняване и представяне на
дигиталните ресурси.
Дигиталните хранилища са не само средство за съхраняване на учебни
обекти [9]. Те предоставят възможности за използването им по нови и
различни начини, като така се постига споделяне и многократно използване на
учебните обекти. За разлика от другите образователни технологии дигиталните
хранилища дават възможности за използване на многообразни форми, методи
и подходи в процеса на учене и преподаване, т.е. те са педагогически
неутрални. Преподаватели могат да използват едни и същи учебни обекти, но
по различни начини, преследвайки, осъществявайки и постигайки различни
педагогически цели.
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За да могат да се реализират изложените по-горе идеи, е необходимо
учебното съдържание да бъде представено под формата на учебни обекти. За
Learning Technology Standards Committee (LTSC) учебният обект е всяка
същност – дигитална или не, която може да се използва за обучение, учене и
подготовка. Учебните обекти могат да се адаптират според потребностите; да
се използват като градивни единици, които да се комбинират помежду си
според конкретните педагогически потребности и целевите групи обучаеми в
създаването на по-големи блокове учебно съдържание. Често пъти, говорейки
за учебни обекти, се прави аналогия с Лего блокчетата. Те имат стандартна
форма и конфигурация, но могат да се използват и комбинират по много и
различни начини и по този начин се създават уникални същности. Един и същи
учебен обект може да се използва многократно и в различен контекст,
независимо от платформата за доставка на обучението.
Възможни са различни начини за реализация и приложение в практиката на
хранилищата на учебни ресурси [9, 10, 11]:
 Хранилища, съхраняващи самите учебни ресурси и техните метаданни.
 Хранилища, конфигурирани като Web портал, който обслужва
потребностите на определена общност от преподаватели и обучаеми;
 Хранилища, изградени с цел извличане на метаданни от различни сайтове
в един самостоятелен портал, т.е. хранилища на метаданни;
 Хранилища, „федерация” от свързани помежду си хранилища, като всяко
едно от тях съхранява част от общата колекция.
Възможността за интегриране на дигиталните хранилища за учебни
ресурси и средите за електронно обучение спомагат за ефективно използване
на учебните материали в процеса на обучение. Биха могли да се извлекат
ползи и от евентуално интегриране на дигиталните хранилища за учебни
ресурси с институционалните хранилища и дигиталните библиотеки.
Интересна е идеята как биха могли да се използват съвместно блогове и wiki
системи (съвременни средства и услуги, свързани със създаването и
предоставянето на учебно съдържание) с дигиталните хранилища за учебни
ресурси.
Софтуерни решения за дигитални хранилища
Сред най-популярните продукти за изграждане на институционални
хранилища с отворен код могат да се посочат: DSpace (разработка на MIT
Libraries и Hewlett-Packard), Eprints (разработен от Университета в
Саутхемптън), Fedora (Flexible Extensible Digital Object and Repository
Architecture), Greenstone (създаден е по проект New Zealand Digital Library в the
University of Waikato, и разработен и разпространен в сътрудничество с
ЮНЕСКО и the Human Info NGO) и други. Повечето от тях предлагат опция за
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съхраняване на учебни обекти, но за да могат да бъдат извлечени максимални
ползи за учебния процес, е необходима адаптация и персонализация на
платформата.
Обикновено инициативите за хранилища за учебни материали са проекти,
финансирани от национални агенции, фондации и организации. Резултатите от
тях се изразяват в създаването и промотирането на различни хранилища,
които за съжаление се използват само в рамките на тези проекти и от
страните, участващи в тях. В някои случаи това е причина тези хранилища да
съдържат ограничени като количество и разнообразие материали. Често след
приключването на проектите поддръжката и попълването на тези хранилища
не е на нужното ниво и постепенно тяхното използване намалява и в един
момент бива прекратено. Примери за централизирани хранилища, създадени
по проекти са: National Learning Network (NLN) във Великобритания; SMETE
Open Federation в САЩ; Schools Online Curriculum Content Initiative в Австралия.
Друга възможност за създаване на хранилища на учебни материали е от
съответните министерства на образованието. Хранилищата се създават и
поддържат като част от националните стратегии за развитие на обучението.
Подобни хранилища включват материали, които са създадени и одобрени от
експертни групи и съответно изискващи определени условия за използването
им (разпространяват се под различни лицензи). В този случай възможностите
за добавяне на учебно съдържание и/или неговото модифициране и
адаптиране от преподаватели е ограничено [13].
Дигиталните хранилища за учебни материали могат да се разделят на две
групи: web-базирани (web-портали, създадени като хранилища за учебни
обекти) и локални (необходимо е конфигурирането на собствен сървър, за да
могат да се поддържат и обслужват). Сред най-популярните, които са свободни
за ползване, са:
 Web-базирани: Multimedia Educational Resource for and Online Teaching
(MERLOT); Campus Alberta Repository of Educational Objects (CAREO);
Maricopa Center for Learning and Instruction; JORUM JISC Online Repository
for [Learning and Teaching] Materials; OpenCourseWare (MIT), Wisconsin
Online Resource Center; ARIADNE infrastructure; National Science,
Mathematics, Engineering, and Technology Education Digital Library (NSDL);
Education Network Australia (EdNA); iLumina и други.
 Локални хранилища за учебни материали: Digital Open Object Repository
(DOOR), Fedora Learning Object Repository Interface (Flori), Alfresco и други.
На базата на направените проучвания могат да се направят следните
изводи: Повечето учебни материали, налични в хранилищата, са на английски
език, което в някои от случаите ги прави неприложими, т.е. може да се окаже,
че даден учебен обект не е подходящ за съответната култура и условия.
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Понякога е спорен въпросът и за качеството на предлаганите материали, т.к.
учебните обекти могат да се използват по различни начини и тяхната стойност
зависи до голяма степен от начина, по който се използват. Освен това няма
пълна и изчерпателна информация за наличните хранилища с учебни
материали, което прави трудно откриването им и съответно използването на
наличните в тях материали и обогатяването им в последствие.
Нашият опит
Поради посочените по-горе недостатъци на съществуващите web-базирани
хранилища за учебни материали, в Тракийски университет бе изградено
локално хранилище за учебни обекти. За платформа бе избран DOOR (Digital
Open Object Repository). Сред основните причини за този избор са, че DOOR е
web приложение с отворен код (разработен от eLab). Приложението се
инсталира и конфигурира лесно, притежава всички характеристики и
функционалности на хранилищата за учебни материали – съхраняване на
дигитално съдържание под формата на учебни обекти, които могат да се
търсят, извличат, експортират и включват в учебни курсове. Налице са условия
за създаване на каталог с различни категории учебни материали.
Параметрите, които могат да бъдат добавяни и модифицирани, при
създаването на учебни обекти, са свързани с ключови думи, език, тип на
ресурса, целева група потребители и контекст на използване на ресурса. Те са
в съответствие с IMS Metadata Specification [14]. В хранилището могат да се
импортират вече създадени учебни обекти. Съхранените учебни ресурси могат
да бъдат да бъдат експортирани като IMS content packages и по този начин да
бъдат използвани в различни среди за електронно обучение (Фиг.1).
Един от проблемите, съпътстващи изграждането на локално хранилище, е
свързан с мотивацията на преподавателите да създават и съхраняват учебно
съдържание в него. Това произтича от факта, че те вече са публикували
учебните си материали в web-пространството под различни форми и чрез
разнообразни средства. При положение, че това е локално хранилище, самите
ресурси стават по-малко достъпни за външната среда. Според авторите този
проблем може да се преодолее на един по-късен етап, когато преподавателите
натрупат в хранилището достатъчно учебно съдържание и започнат да го
използват повторно с възможности за адаптиране и подобряване. Това в
голяма степен ще улесни и подобри ефективността при създаването на нови
учебни курсове.
Сред недостатъците на софтуерното решение могат да се посочат на
първо място липсата на документация. Общността, която поддържа проекта не
е достатъчно голяма и съответно помощта и възможностите за разширяване и
подобряване на приложението са малки.
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Фигура 1. Учебен обект в DOOR.

Фигура 2. Добавяне на учебен ресурс от хранилището.

Друга особена важна причина за избора на DOOR е възможността за
интеграция със средата за електронно обучение Moodle, която се поддържа и
използва активно в Тракийски университет за осъществяване на електронно
обучение. Това улеснява работата на преподавателите, които могат да
изграждат своите курсове, имайки директен достъп до хранилището с учебни
материали (Фиг.2).
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В новите версии на Moodle (Moodle 2.х) е заложена нова визия за
хранилищата, като се предоставят средства за управление на дигиталното
съдържание, а така също и функции по отношение на импортирането и
експортирането му от външни хранилища. Разработени са функционалности,
свързани както с вътрешни, така и с външни хранилищата. Докато вътрешните
хранилища се по-скоро хранилища за файлове, то възможностите за
интегриране на външни хранилища подпомага използването на учебни обекти
в процеса на обучение [15]. Налице са условия за използване на редица
външни хранилища – Google Docs, MERLOT, Alfresco и други. DOOR не влиза в
групата на хранилищата, за които са разработени плъг-ини за интеграция с
новата версия на Moodle.
Това ни поставя пред сериозна дилема – дали да се възползваме от
новите възможности на Moodle по отношение на хранилищата или да
продължим да работим на наличната инсталирана версия. Преминаването към
Moodle 2.х ще наложи използване на други хранилища за учебни материали;
експортиране на създадените учебни обекти в тях; обучение на
преподавателите как да ги използват и т.н. Това е процес, чието реализиране
изисква много и различни ресурси. Вторият вариант предполага продължаване
на процеса на захранване на интегрираното хранилище с подходящи за
нашата работа учебни материали, с евентуални идеи за разработка на
необходимите плъг-ини за новата версия на Moodle, което също изисква
значителни ресурси от различно естество.
Заключение
Дигиталните хранилища са средство за ефективно съхраняване и
управление на дигитални ресурси. Чрез тях могат да се обслужват различни
процеси и дейности в образователните институции – административни, научноизследователски, процесите на обучение и други. Използването на
централизирано онлайн хранилище може да бъде ефективна част от
университетската управленска стратегия.
Създаването на локално хранилище и интегрирането му към
съществуваща среда за електронно обучение е предпоставка за ефективно
управление на процеса на обучение и обезпечаването му с качествено учебно
съдържание, адаптирано според конкретната аудитория обучавани.
Динамичното развитие на средите за електронно обучение под натиска на
променящите се условия в процеса на обучение изискват непрекъснато
разширяване, подобряване и адаптиране на използваните средства за
съхраняване и предоставяне на учебни ресурси. Изборът на софтуерно
решение налага сериозен анализ на настоящата ситуация, нагласите на
преподавателите и желаните бъдещи резултати.
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DIGITAL REPOSITORIES FOR LEARNING OBJECTS –
AN OPPORTUNITY FOR ENHANCING E-LEARNING
Gabriela Kiryakova
Abstract: E-learning is associated with widespread use of digital learning materials. Web
offers a huge amount of e-learning content which is stored and delivered via different means.
Digital repositories have become a reliable tool for storing digital output of educational
institutions. The current work presents an overview of nature and advantages of digital
repositories and results of implementing a repository of learning objects in Trakia University.
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DEVELOPING STUDENTS’ MATHEMATICAL THINKING AND
ALGORITHMIC CULTURE IN IT CLASSES
Iordanka Gortcheva
Institute of Mathematics and Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences
gorcheva@math.bas.bg
Abstract: National curriculum IT classes in Bulgarian schools put specific demands before
students, teachers, and educators. The many facets of IT allow embedding some amusing
mathematical problems as a subject of class projects and discussions. Dynamic visualization
of such problems and varying their numerical data provide their “on click” simulation. When
possible to be implemented, this approach creates inquiry based learning environment which
boosts students’ mathematical thinking, inventiveness, and exploratory spirit. Recently
mathematics and IT classes have become the major places to set up mathematical literacy
and algorithmic culture of Bulgarian students. Modeling witty mathematical problems by
dynamic geometry software supports that process both in an effective and attractive way.
Key words: Mathematical thinking, Algorithmic culture, Dynamic geometry, The snail
problem, Inquiry based learning

1. Introduction
For centuries the general public has been regarding mental solving of tricky word
problems as a sign of mathematical ingenuity. Cracking such problems has required
more than doing arithmetic right: agile mind, logic, number sense, insight. According
to Paulos [1. p.xiii], people with “a traditional computational view of mathematics”
often do not recognize it behind logic and common sense. About 30 years ago
Edward David pointed out in widely quoted reports [2], [3] that contemporary high
technology is in its essence mathematical technology. Thus neither computing
devices, nor information technologies can replace mathematical thinking in
approaching modern theoretical and practical problems of our times. Therefore,
students can only benefit from school activities implemented to help them mature
mathematically. Usiskin [4], Confrey & Maloney [5], Ulm [6], and many others
emphasize the necessity of building students’ mathematical literacy. Here, some
popular amusing word problems may just come in handy. In seemingly trivial
situations they describe, there is still room for new perspectives, questions, and
applications. As a result such problems alter mathematics and IT classes monotony
and create an opening for inquiry based learning.
2. One old mathematical problem and the troubles caused to students
The problem for the snail crawling up and down in a well is fairly wide spread.
Nevertheless, to solve it, for years different schoolchildren have sought professional
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mathematicians’ help on the Internet. What I did not expect was that the same
problem would cause troubles to adults. These were undergraduate students,
enrolled in a university program for primary school teachers. The snail problem was
given to the students by Gortcheva [7] and was formulated as follows:
On a hot summer night in late June, the Tiny Snail found itself at the bottom of a
10-meter well. At dawn of July 1st it began its journey up. Every day it crawled 2
meters up and every night it slid 1 meter down. On which date did the Tiny Snail
reach the edge of the well?
According to Hughes-Hallett [8], “Learning mathematics generally involves two
steps: learning mathematical principles and identifying mathematics in a context.
Although students find the first step hard, they find the second step harder still.” My
students, who were prospective primary school teachers sought a way to represent
the situation described in the problem both numerically and graphically. The success
was not quite even: the chart in Fig. 1-a exhibits some artistic value, but shows how
unsure its author felt.

a)

b)

Figure 1 – a, b. Charts to Problem 1, made by two pre-service primary school teachers

Figure 1-b shows that the student began reasoning the problem successfully.
Her achievement in finding the 1-meter-increment of the snail’s day-and-night
pattern of motion was undoubted. The student was very close to the final answer,
but failed (or felt bored) in keeping track of the height reached by the snail each
successive day.
Compared to the cases above, there were students, who did not obtain the right
answer initially, but succeeded at a later stage. Figure 2 demonstrates a higher level
of speculations where the student made a conjecture about the date the snail
reached the edge of the well. Apparently he doubted if his result made sense,
checked it and crossed out his calculations to start again.
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The experience drawn on students’ mistakes is essential from educational point
of view. As a whole, future primary school teachers deal freely with problem’s
numerical data, which have been intentionally selected as simple as possible. Future
primary school teachers are not required, as Usiskin [4] says, to “be able to duplicate
the calculator or computer.” But they are required to possess “the ability to
understand what the results of the calculations mean and to verify whether the
calculations are correct to within some bounds of correctness”. The prospective
teachers were expected to delve into problem context, make a relevant
mathematical model, and apply it. Therefore, purposeful training of pre- and inservice primary school teachers in mathematical modeling is to be a major curricular
activity, which is consistently supported by Pollak [9], Doerr [10], Manev et al. [11],
Gortcheva [7], etc.

Figure 2. A more sophisticated student reasoning: making a conjecture

3. Dynamic geometry software and its impact on students
For students who have poorly imagined the snail problem situation, visualization
through dynamic geometry software just comes in handy. Changing the numerical
data and analyzing the results can positively influence their mathematical literacy. To
illustrate the snail problem, I have written a GeoGebra1 worksheet with a respective
algorithm implemented. It is a ready-to-use visualization tool for teachers and
students and to adjust it to a specific lesson plan special efforts are not needed.
Among the activities that would raise the effectiveness of mathematics and IT
classes can be constructing lessons’ plans and scenarios with the participation of
the students. If the snail problem is to be discussed, selecting appropriate numerical
examples may involve the whole class in exploratory work based on the worksheet.
The search for interesting cases may be preceded by discussing Polya’s four
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principles of problem solving [12], some ideas about testing algorithms, etc. Such
activities can definitely help in building the students’ number sense, mathematical
thinking, and algorithmic culture.
4. Ideas for the snail problem scenario
By using worksheets of the snail problem, primary school teachers and students
will bridge the gap between content and context. To make sure that students control
sliders inserted in the worksheet and change numerical data successfully, the
teacher asks them to explain the effect of each one individually. Then the task to
reproduce the problem on the worksheet comes quite naturally. One possible
assignment is to make a sequence of images showing the position of the snail within
several successive days. This not only tests students’ understanding, but also
supports it. Such an activity trains students to be aware of stumbling blocks of
inductive reasoning. It also helps them to report their results in an orderly and
convincing manner (Fig. 3). A competition for best class work presentation sounds
as an attractive social event at the end of the lesson.

Figure 3. A sample for reporting students’ observations

Solving the snail problem should not be an end in itself. Therefore further
activities are advised to help students make sense of their work with the dynamic
geometry worksheet so far. Here the thoughts of Polya [12. p. 5] written before the
birth of contemporary IT, sound like just shared after a visit to a modern classroom:
“The teacher who wishes to develop his students’ ability to do problems must instill
some interest for problems into their minds and give them plenty of opportunity for
imitation and practice.” Here are some questions for in-class research:
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 When will the snail reach the edge of the 10-meter-well provided that it crawls 5
meters up in daytime and 2 meters down at night? Answer the question first on
paper and then check your solution using the worksheet;
 By mistake, student A has given the same value of 2 to both worksheet sliders a
and b. What does that mean? What do you expect to happen to “his” snail?
 Student B has chosen the following values for the worksheet sliders: a=5, b=1,
t=9, d=6. How would you interpret her worksheet?
Since the algorithm implemented in the worksheet was built by calculating the
height reached by the snail at the end of the current day, the teacher can show the
sequence of these heights as a column of dots. This enables students to grasp the
whole picture of the motion.
 The teacher can suggest the students read each other’s worksheets and
formulate the respective word problem. Due to this activity the students acquire
data literacy. Unexpectedly even new characters and plots of mathematical
problems may occur;
 If each day the snail moves 20 centimeters up and each night – 10 centimeters
down, how the worksheet should be adapted?
 Let us suppose that there is a critical water level mark on the 10-meter stone
well. The mark is a brick circular ring on the inside of the wall, built 4 meters from
the bottom. If the snail moves 3 meters up daily and 2 meters down at night, how
many times will it touch the brick ring?
The idea of mathematical analogy can also be regarded, together with some
touches of common sense:
 If the snail is up on a tree and is to reach the ground, how will the respective
problem look like? What formulation would you suggest?
These and many other questions can put students and teachers on the road of
open ended mathematical problems and make them partners in inquiry based
learning. The capacity of such problems to boost creativity spreads not only to
mathematics and IT classes, but possibly to other school subjects and life situations.
5. Instead of conclusion
To develop students’ mathematical thinking and algorithmic culture, any problem
situation can help. Even an old folklore problem may revive its faded glory, if new
questions are being asked.
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Note:
GeoGebra is an application written in Java to be used for interactive geometry. Part
of it is free and can be downloaded from http://www.geogebra.org.

РАЗВИВАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКО МИСЛЕНЕ И АЛГОРИТМИЧНА КУЛТУРА
В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Йорданка Горчева
Институт по математика и информатика към БАН, gorcheva@math.bas.bg
Резюме: Програмата по информационни технологии (ИТ) за българското училище
поставя специфични изисквания пред ученици, учители и експерти. Разностранните
аспекти на ИТ позволяват включването и на занимателни задачи в урочните
дейности. Динамичната визуализация на задачите и промяната на числовите данни
са основа за компютърни симулации, осъществими „с едно кликване” на мишката.
Това прави възможно реализирането на изследователски ориентирано обучение,
което да подтиква към математическо мислене и откривателство. Напоследък
часовете по математика и ИТ са сред немногобройните места в училище, където
се гради математическо мислене и алгоритмична култура на подрастващите.
Моделирането на занимателни математически задачи със средствата на
динамичен софтуер може ефективно да подпомогне този процес по привлекателен
за учениците начин.
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА НОВАЦИТЕ –
ЗАЩО И КАК ?
Теодоси Теодосиев
ШУ “Епископ К.Преславски”, Шумен, teodosi@fmi.shu-bg.net
Резюме: Предложеният обзор се опитва да отговори на два въпроса. Трябва ли
обучение по програмиране за всички и в каква степен? Вторият въпрос е, как да
реализираме това обучение по-резултатно. Разгледани са различни подходи при
решаване на този проблем.
Ключови думи: обучение, програмиране, програма, алгоритъм.

1. Въведение
Заглавието е лека парафраза на статията [14]. Малко разширяваме обсега
с обучението на новаците, включвайки и студентите първокурсници.
Предложената работа е провокирана от една страна от въпросите (зададени
или подсказани) от студентите и от друга от трудностите, с които се сблъскват
обучаеми и преподаватели в процеса на обучението по програмиране. Ще
направим кратък обзор на повдигнатите в заглавието въпроси и ще
мотивираме необходимостта от търсене на отговори.
В днешното информационно общество, овладяването на информационните
и комуникационни технологии (ИКТ) е ключова компетентност [15]. Компютрите
проникват в техническата инфраструктура на обществото, приемаме за
даденост: микровълнови печки, перални машини, автомати за билети,
електронни платежни или онлайн системи за резервация за полет и
др. Интернет и World Wide Web свързват човечеството.
2. Нужно ли е обучение по програмиране за всички?
През последните 70 години, информационните и комуникационни
технологии
трансформираха
индустриалното
в
информационно
общество. Тази трансформация оказва влияние върху всички аспекти на
живота, от икономиката през социалното поведение до науката. Бързото
развитие на ИКТ оказва влияние също и върху нашите очаквания от
образованието. Има силна потребност информационните и комуникационни
технологии да станат част от общото образование във всички фази на
образователния цикъл, от начално образование до учене през целия живот.
Налице е също така силна потребност ИКТ да се използват като средство
за предоставяне на информацията навсякъде и по всяко време, и така да се
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подобри обучението. Фокусираме се върху необходимостта ИКТ
образованието да стане част от образованието на различни нива.
Добро общо образование е необходимо, за да се справим с
предизвикателството на разбирането на тези бързо променящите се
технологии и да бъдем в състояние да се справим с увеличаването на тяхната
сложност. Училищата (включително и висшите) са изправени пред трудното
решение: кои аспекти на компютърните науки да се опитат да предадат на
учениците (студентите) в ограничен период от време? Компютърните науки се
състоят от много различни нива, но публиката вижда само техните
приложения. Преподавателите могат да бъдат изкушени да се концентрират
върху краткотрайни, специфични аспекти на приложенията, да се фокусират
върху ниско ниво на умения, като "Как да го направя", а не на разбирането, на
тема "Защо и как работи това". И все пак овладяното днес не може да бъде
полезно, няколко години по-късно, когато се сблъскаме с нова система или
друго приложение. Освен това, преподавателите често се фокусират върху
специфични умения за приложението, не само защото тези умения са за
незабавна употреба, но също и защото самите те са само потребители на
компютрите и не знаят много за това какво се случва "зад екрана".
Училищата, които осигуряват общото образование трябва да насърчават
разбирането на основните понятия в компютърните науки. По-късно, по време
на работа, рядко има време да се изучават основите. В езикови курсове,
например, обучаемите изучават не само лексиката и граматиката, но също
така и основни понятия за комуникация. В курсовете по физика се преподават
основните закони на природата, като например запазване на енергията, както и
техните последици. Тези концепции на общото образование формират
основата, която ни помага да се справим с учене през целия живот.
Предлагаме една основна тема на такова образование да бъде идеята на
формализация. Целта е да научим обучаемите, че за да направи нещо
компютърът, трябва инструкциите да се изразят във формално определена
система.
3. Основни понятия в информатиката.
Един от основните аспекти в информатиката е, че всички компютърни
системи са контролирани от програми, т.е. чрез строго определени алгоритми,
изразени във формална нотация. С цел да се пишат програми, е необходимо
да се направи преход от една интуитивна представа за това как един
алгоритъм трябва да работи към формална спецификация на актуалния
алгоритъм. Съвременното общество делегира все по-нарастващ брой задачи
за машините. Тези машини действат като контрольори, които инициират
действия, базирани на сегашното им състояние и на получените входни данни.
Броят на възможните поведения, предизвикани от различните условия на
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околната среда, обикновено е толкова голям, че е невъзможно да се изброят.
Въпреки това, ние се стремим, всяко възможно поведение да е "правилно" в
някакъв строг смисъл. Начинът, по който можем да направим това е да
напишем спецификация, която улавя практическата безкрайност на процесите,
които могат да се развиват с течение на времето, в зависимост от получените
входни данни. Програмата е такава формална спецификация, и "програма" със
сигурност е сред най-фундаменталните концепции, необходими за разбиране
на компютрите. Тази идея е една от основните идеи на компютърните науки и
следователно част от образование по компютърни науки.
Защо на всички обучаеми трябва да се преподава програмиране? В края на
краищата, за почти всички приложения се предоставят инструменти, които са
много по-мощни от това, което всеки потребител би могъл да напише и всички
ние сме потребители на софтуер, като например текстообработка, електронни
таблици, търсачки и др. Ако компютърните потребители вече няма да
програмират, не следва ли, че изкуството на програмирането трябва да се
преподава само за компютърни специалисти? Ако обучението е само за
повишаване на производителността на потребителите с бъдещите офисприложения, може да се съгласим с тази гледна точка. Но тази гледна точка,
въвеждане на компютърните науки като набор от умения, специфични за
отделните приложения, има дребен и сериозен недостатък. Дребният
недостатък е, че повечето въведения в офис пакетите се концентрират само
върху краткотрайни подробности за използване на пакета, което затруднява
всеки трансфер на знания към друг пакет. Понятия, които биха могли да бъдат
полезни за различните приложения, като например как информацията се
кодира и структурира, често се пренебрегват, въпреки че те улесняват
овладяването на нов софтуер. Основният недостатък на компютърно
обучение, фокусирано само върху умения е по-трудно да се обясни. Нека
разгледаме една аналогия с преподаването на математика. Много професии в
областта на науката и техниката изискват използването на математически
резултати. Учени и инженери са потребители на математиката в същия
смисъл, както много хора са потребители на компютри: те проверяват
условието (вход) на теорема или формулата и извличат заключенията (изход).
По този начин, човек може да твърди, че учени и инженери, само трябва да се
научат как се прилагат математически теореми, че понятието "доказателство"
е свързано само с професионалните математици. Но вековете опит показват,
че всяко математическо образование включва значително време, посветено на
доказателства, въпреки че повечето обучаеми едва ли някога ще докажат
теорема извън техните математически курсове. Прилагането на математически
резултати е въпрос на разбиране, а не само на модел на съпоставяне.
Математикът-потребител не е нужно да знае доказателството за всяка
формула, а да я използва. Но трябва да развие математическото мислене на
базата на концепциите за "теорема" и "доказателство". Също така,
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използването на компютри трябва да бъде въпрос на разбиране, а не само на
натискане на десен клавиш. Компютърните потребители не трябва да знаят
изходния код на всяко приложение, те го използват, но те трябва да имат
интуиция за това какво представлява програмата.
Усвоявайки програмирането студентите придобиват чувство на господство
над технологичния инструмент и установяват контакт с някои от най-дълбоките
идеи в различни сфери, като природни науки, математика и др.
Във времето на готов приложен софтуер, не се нуждаем от програмирането
като инструмент, а по-скоро като знание, което ни помага да разберем какво
компютърът може и какво не може да направи. Подобно нещо може да се каже
за всякакъв вид общо образование. Общото образование рядко се прилага за
незабавна употреба, но ни помага да поставим подробностите с преходно
значение в по-голяма перспектива.
4. Как да обучаваме по програмиране новаците?
"Защо аз като студент да се науча да програмирам? " Този въпрос, ако му
се отговори правилно може да помогне на преподавателя да мотивира
студентите, че започвайки да изучават програмиране могат да научат важни за
бъдещата им реализация неща. Програмирането включва в себе си
способност за генериране на решения на проблеми. Пораждащото решение
означава, че един от резултатите от обучението се явява умението за
решаване на проблеми и освен това, ако проблемът е сложен, може да се
разбие на подпроблеми и накрая да се даде обобщено решение. Ето защо, на
студентите най-напред им се налага да намерят решение на проблема, а след
това да се замислят как да комуникира тяхното решение с компютъра,
използвайки синтаксис и граматика чрез строг начин на мислене [11,19].
Последното допринася за естествените езикови умения на студентите, защото
те са длъжни да се научат да се изразяват недвусмислено ако искат
компютърът-неинтелигентна машина да извърши това, което са задали [5].
Умението за решаване на проблеми може да се разшири за решаване на
"реални" задачи в различни области с изчислителни цели. Възможността за
предаване на тези и други навици се явява аргумент за Feurzeig [3] и неговите
колеги за въвеждане на програмирането като способ, помагащ на студентите
да разберат математическите понятия като строго мислене, променлива,
функция, декомпозиция, проверка и обобщение.
Обикновено информатиката се определя като дисциплина от ново
поколение, защото е свързана с математика, физика, техника, лингвистика,
философия, психология, икономика, обществените науки в цялост. Ако от една
страна тази сложност ни води към относително трудна задача за
изследователите в тази област, от друга страна може да се разчита на
интересните резултати вече получени в горе изброените дисциплини.
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Педагогически контекст на знанията (ПКЗ) се определя като знание, което
позволява на преподавателя да превърне своите знания по предмета в нещо
достъпно за своите ученици. В аспекта на ПКЗ се концентрираме на
необходимостта учителя да представи и формулира темата, така че
разбирането да се осъществи. Педагогическото съдържание на знанието
включва разбирането какво прави усвояването на специфични теми леко или
трудно. Всички изследователи в тази област се съгласяват с твърдението, че
ПКЗ е знание, което се развива с годините преподавателски опит.
4.1. Базови елементи в обучението.
Програмирането е едно от основните умения, които трябва да бъдат
усвоени от студентите по CS в края на първата година от тяхното следване.
Очаква се също така, те да знаят основните концепции на програмирането и да
са развили алгоритмичния подход към решаване на проблеми. Сама по себе
си тази задача е твърде сложна [4, 20] и често довежда начинаещите до
недоразумения и заблуди. Основни понятия за програмиране включващи
знанието на контролните структури (последователност, селекция и итерация),
механизми за агрегиране (масив, структура, съюз), указатели, функции и др.
[13] се усвояват паралелно с усвояване на формален език за програмиране.
Когато преподаваме програмиране, нашата цел е да научим начинаещите
студенти на основните принципи за използване на програмните концепции,
независимо от езика за програмиране. Трудностите са свързани с дуалността в
гледната точка към езика за програмиране: от една страна като
инструментално средство за формално описание на алгоритмите, а от друга
като обект за изучаване. Всички тези трудности водят при много обучаеми до
затрудняване на усвояването на материята и до незаинтересованост от
програмирането.
Weigend [21] установява, че дори при правилни разсъждения или намерено
практическо решение на проблем, новаците се затрудняват да напишат
правилна програма. Причината е в невъзможността за преход от мисловната
интуиция към комуникативна форма или казано по друг начин в семантиката на
програмата. Семантиката е също проблемен аспект на програмирането. Това е
така, защото изисква от студента да сглоби различните части на програмата
(променливи, изрази, оператори, управляващи структури, обекти, методи) в
работеща цялост. Семантиката е тясно свързана и с дейността по тестването и
правилността на програмата. Когато се предлага език за програмиране с посложен синтаксис обучаемите се сблъскват със синтактични и семантични
проблеми.
Linn и Dalbey [8] предлагат "идеалната" последователност за обучение по
програмиране, която постепенно преминава от разбиране на програмата към
генериране на програма. Тя се състои от три основни звена: особености на
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езика за програмиране, навици за проектиране и умения за решение на
проблеми. Според Linn и Dalbey "идеалната" верига започва с разбиране на
възможностите на езика, знания, които могат да бъдат оценени, чрез искане
студентите да преформулират или изменят малко програмата. Второто звено
се състои от навиците за проектиране, които се отнасят към групата на
методите, използвани за съвместяване на възможностите на езика с
формиране на програмата. Това звено на веригата включва и шаблони
(стереотипни кодови шаблони, където има повече от една функция) и
процедурни умения (използват се за комбинирани шаблони и особености на
езика за решение на нови задачи, включващи планиране, тестване и
преформатиране). Третото звено на веригата, умения за решаване на
проблеми е полезно за изучаване на нови формални системи. Уменията за
решаване на проблеми може да се оцени като поискаме от студентите да
решат проблем, използвайки непозната формална система като непознат език
за програмиране. Въпреки, че тази верига на когнитивни достижения изисква
много време, тя е добро резюме на това какво се разбира под задълбочено
изучаване на "Увод в програмирането".
В програмирането можем да разграничим два вида знания, а именно
създаване на програмата и разбирането на програма [9]. В първия случай,
програмистът анализира проблема, създава алгоритмично решение, и след
това превежда този алгоритъм в програмен код. Това означава, че студентите
трябва да се тренират в процес за решаване на проблеми, размисъл върху
този процес и в развитието на алгоритмично мислене [3,5]. Що се отнася до
разбиране на програмата, от програмиста се иска да демонстрира своето
разбиране, за това, как работи дадена програма.
Govender [4] определя от техническа гледна точка, три основни аспекта,
които студентите трябва да научат: данни, инструкции и синтаксис. Към
данните се отнасят понятията: променлива и тип на данните. Що се отнася до
инструкциите необходимо е разбиране на управляващите структури и
подпрограмите. Синтаксисът обозначава група от правила, определящи, какво
е разрешено, а какво не в езика за програмиране. Синтактичните правила
определят как може да се построят програмите, използвайки методи като
цикли, разклонения и подпрограми.
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
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език за програмиране и абсолютно съответни на договорките за кодиране, но
които ни карат да сме нащрек.
Преодолявайки тези грешки стигаме до по-сериозен проблем. От гледна
точка студент-компютър Pеа [12] определя съществуването на устойчиви
концептуално независими от езика за програмиране "грешки" в програмирането
и разбирането на програмите от новаците. Отправна точка на анализа на
концептуалните "грешки" е в това, че обучаемите искат да общуват с
компютъра като с човек, той да интерпретира техните инструкции (това се
счита като Superbug). Pеа отделя три различни вида концептуални "грешки".
Първата е "паралелизъм" – грешка отнасяща се към предположението, че
различните клонове на програмата могат да са активни едновременно. Друга
грешка е "наивността", с която обучаемите считат, че компютрите излизат от
рамките на предоставената информация в рамките на програмния код при
изпълнение на програмата. Много важна концептуална грешка на новаците е
"егоцентризма", те считат, че това което искат да получат е по-важно от това,
което са написали в кода на програмата. (Например, "Не печатай това, което
говоря, а печатай, това което мисля").
4.2. Проблеми на преподаването.
При преподаване на програмиране сме изправени пред някои проблеми,
присъщи на самото преподаване, както и свързани с организацията на учебния
процес. Студентите са склонни да придобиват някои лоши навици за
програмиране в опита си да издържат изпита. Има случаи (за съжаление в
последно време се увеличават), в които студентите научават големи
фрагменти програмен код наизуст, без или с трудно разбиране. Има и
студенти, които пишат дълъг програмен код, без какъвто и да е синтаксис и
логически тестове, който предизвиква огромен брой грешки, и обезсърчава
студентите от програмирането като цяло.
Студентите обявяват липсата на интерес и отвличане на вниманието от
други задължения в обучението си за най-честите проблеми [13]. Въпреки това,
някои от най-тежките проблеми, като например страх от програмирането, са
най-вече в корелация с липсата на практика по програмиране, както и
неразбиране на основните концепции за програмиране и синтаксиса на езика
за програмиране.
Има няколко проблема, с които трябва да се справим в процеса на
обучението по програмиране. Най-важният от тях е огромната диспропорция в
предварителната подготовка на студентите. Програмирането е задължителен
основен курс за студентите през първата учебна година. Входните им познания
и техники силно зависят от предишното им образование. За много от тях,
разбира се, това е тяхната първа среща с програмирането, така че те нямат
никакъв опит. От друга страна, има някои ученици с умерен, или дори добър
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опит в програмирането. Необходимо е да има дисциплина за изравняване на
нивото на студентите, колкото е възможно. Такава стъпка вече е реализирана
в Шуменския университет като факултативна (за студентите от специалност
Информатика). Подобна стъпка е направена и в университета във Вараджин,
Хърватия. Там до това решение се е стигнало като този курс е бил
факултативен, но при посещение от 80% от студентите в първи курс е станал
задължителен.
Непрекъснато обучение играе основна роля в хода за курса по
програмиране. Причината за това е фактът, че разбирането на следващите
понятия, в които се обучават до голяма степен зависи от разбирането на тези,
които преди това се преподават.
Заключение
В работата са цитирани автори от различни страни (Финландия, Холандия,
Германия, Швейцария, Хърватска, САЩ и др.), което показва, че тези въпроси
са актуални и извън нашата страна. Ако приемем за положителен отговорът на
въпроса, поставен в точка 2, то още по-важно става как да обучаваме. Основен
проблем е повишаване на мотивацията и облекчаване на материята.
Личният ми преподавателски опит, а и този на други колеги [18] показва, че
при програмирането правилното начално обучение играе съществена роля за
ефективността и качеството на дейността. Това предизвиква много
преподаватели да търсят нови (различни от стандартните) подходи в
началното обучение по програмиране. Например:
 Проблемно-ориентирано обучение в група [7]. Студентите казват, че
харесват социалните аспекти от обучението в група. Обикновено
студентите ценят активното си участие в курса. От друга страна груповата
динамика на трудностите, изискването за изучаване на навиците на
другите предизвиква проблеми, които трудно се преодоляват от някои
студенти.
 Софтуерни инструменти за подпомагане на студентите да придобиват полесно умения за програмиране, както и подобряване на процеса на
преподаване на програмиране на начинаещи [13].
 Използването на подходящи примери е ключов, за да се учат абстрактни,
теоретични концепции. Интерактивен компютърен софтуер позволява да
използваме такива примери, за да създадат привлекателна учебна среда,
която не само да се покаже пред обучаемите, но също така да увеличи
трансфера на знания [1].
 В Германия използват възрастово-ориентираното обучение и
специализирани програмни среди [6]. Въпреки, че дизайнът на тези среди е
възрастово-ориентиран, тези които работят с тях за решаване на
алгоритмични проблеми, често имат проблеми в класната стая. Тези
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инструменти дават обратна връзка на учащите се, на базата на анализ на
текущия опит за решение без да се взема предвид предходния процес на
решаване на проблемите.
Има и други подходи: с акцент на графиката [2], използване на
програмируеми мобилни роботи [10], обектите в началото [17] и др.
Притеснителното е, че у нас се увеличава броят на студентите дори от
специалности "Математика и информатика" и "Информатика", които имат
нужда от отговор на въпроса "защо да учим програмиране?" Въпреки, че в
средното училище те са учили информатика (в частност модулите "Алгоритми"
и "Увод в програмирането"), голяма част от студентите, по мои наблюдения
нямат сериозни познания нито по съставяне на алгоритъм, нито по неговото
формално описание. Това е причината курсът по "Увод в програмирането" в
университетите в България да започва отначало. Следователно, за да могат
да създават компютърни програми, успоредно с усвояването на език за
програмиране, студентите трябва да се учат и на принципите на
програмирането.
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TRAINING IN PROGRAMMING FOR NOVICES – WHY AND HOW?
Teodosi Teodosiev
Abstract: The proposed review attempts to answer two questions. Is training program for all
and to what extent. The second question is how to realize this training more effective. Are
considered different approaches to solving this problem.
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Резюме: Статията представя един подход за подобряване на качеството на
обучението по софтуерни технологии, интегриращ усилията на представители от
три области – образование, наука и бизнес. Дадени са същността и основните
принципи на подхода, базиран на систематична методология. Вграденият в нея
формален метод – сравнителният анализ – е описан накратко и използването му е
илюстрирано с примери за разглежданите проблеми и получените резултати.
Коментирани са предизвикателствата и ползите за всеки партньор и някои
възможни насоки за по-нататъшно развитие на идеята за такова тристранно
сътрудничество.
Ключови думи: софтуерни технологии, университетско обучение по СТ,
сравнителен анализ, тристранно сътрудничество

1. Въведение
С повишаване на социалната роля на софтуера в наши дни се засилва и
интересът към нивото на подготовка на създателите му. Качеството на
обучението по Софтуерни технологии (СТ) често е предмет на обсъждане на
специално организирани дискусии и/или неформални сбирки. В случаите, в
които са участвали представители и на трите сфери – наука, образование и
бизнес, установихме, че се наблюдава т.нар. казуална атрибуция (приписване
на причинност). Според тази теория на социалната психология [3] общуващите
търсят причините за поведението на останалите, като обикновено приписват
на себе си заслугите за успехи, а при неуспех са склонни да посочват само
външни причини и други виновници. Ясно е, че преобладаващите оплаквания,
негативни констатации и отправяне на взаимни обвинения по същество не
водят до подобряване на положението и трябва да се потърсят по-ефикасни
подходи.
Проучвайки някои добри европейски и национални практики и интегрирайки
усилията на подбрани и добронамерени участници, се опитахме да разработим
и осъществим конструктивен, „3 в 1“ подход към обучението по СТ. В част 2 на
настоящата статия са представени основните принципи на подхода и
реализацията им. В част 3 са описани резултатите от експерименталното му
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прилагане в рамките на консорциум, създаден за изпълнение на конкретен
договор. В Заключението се обобщават ползите от реализираното взаимноизгодно партньорство и се споменават някои нерешени засега проблеми, които
се нуждаят от по-нататъшно изследване.
2. Същност и основни принципи на подхода
През декември 2010г. във връзка с изпълнението на договор с ФНИ на тема
„Автоматизирано извличане на бизнес-правила от програмен код“ беше
създаден консорциум с участието на преподаватели от ФМИ – СУ, учени от
ИМИ – БАН и разработчици от софтуерната фирма Мусала Софт. Още в
началото на проекта възникна идеята да използваме потенциала на
тристранното партньорство и в обучението по софтуерни технологии.
2.1. Стартиране на експеримента
Сформирахме екип с добронамерени представители от трите институции,
мотивирани да отделят време и да съдействат в съответствие с компетенциите
си за повишаване на качеството на обучението по СТ.
Проучването ни показа, че има много примери за успешно двустранно
сътрудничество. Такова сътрудничество имаше между научни и образователни
институции в създадените през 70-те години на миналия век Единни центрове
за наука и подготовка на кадри, разформировани най-вече поради лошо
мениджиране и неправилно целеполагане. Понастоящем съществуват
множество рамкови споразумения между институти на БАН и университети.
Например, само ИМИ на БАН има такива споразумения с НБУ, ЮЗУ, ВТУ, БСУ,
РУ, Стопанска академия – Свищов и ТУ. От години ИМИ си сътрудничи и с
различни софтуерни фирми и въпреки че няма официално подписани
договори, резултатите са обнадеждаващи. Вероятно има и други успешни
двустранни партньорства между научни институции, софтуерни фирми и
университети, но не успяхме да открием обобщени публични данни за
организационните, финансовите и концептуални принципи и резултати от
такива партньорства.
Предлаганият от нас подход е за тристранно партньорство, основано на:
 приемане и споделяне на общи цели и доброволно участие със
специфичните за всяка страна компетенции;
 взаимно-изгодно сътрудничество с ясно регламентиране на задачите и
отговорностите на всеки участник;
 прилагане на систематична, научно-обоснована и валидирана
методология.
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2.2. Реализация
След обсъждане в работната група се прие, че обучението по СТ трябва да
се планира и осъществява с отчитане на следните фактори:
 Повсеместното използване на компютрите в съвременното общество
поставя нови, по-високи изискванията към квалификацията на
специалистите, създаващи софтуер за тях. Базовото обучение в
университетите трябва да е солидна основа за неизбежното учене през
целия живот (Long Life Learning) [1], съпътстващо целия професионален
живот на софтуеристите.
 Присъщата на СТ интердисциплинарност все повече се разширява, като в
екипите се включват специалисти с различно образование, квалификация и
опит. Сегашните сложни софтуерни проекти се реализират вече не само с
активното участие на експерти от приложната област, но и с привличане на
учени, без които не могат да се решат някои трудни алгоритмични,
методологически или технологични проблеми. У студентите трябва да се
изградят устойчиви нагласи за мощта на научното знание и полезността от
трансферирането му в практиката.
 Съвременният софтуерен бизнес се интензифицира и глобализира, като.
за оцеляването му в условията на финансова криза започват да се
прилагат нови управленски и технологични подходи. Споделянето на добри
практики, представянето на особеностите на „горещи“ приложни области и
формулирането на изисквания за очаквани знания и умения при
завършване, могат да определят съдържанието на специализирани
курсове, практикуми и дипломни работи и да мотивират допълнително
студентите за участие в стажове и съвместни проекти.
В съответствие със споменатите по-горе принципи, започнахме с
определяне на задълженията на всеки член на екипа. Преподавателят по
софтуерни технологии формулира някои (изглеждащи решими) проблеми и
конкретни предложения за подпомагане на учебния процес. Така другите
участници от научния институт и ФМИ се включиха в избора на теми за
реферати, свързани с иновационни софтуерни технологии. Партньорите ни от
бизнеса се ангажираха с изнасяне на лекции за съвременните тенденции в
софтуерната индустрия, с ръководене на студентски екипи в Практикума по СТ
и задаване на теми за курсови и дипломни работи.
За систематична методология, която да бъде следвана, избрахме
описаната в [5] методология INSPIRE, интегрираща един формален метод за
сравнителен анализ с доказани добри практики в областта. Основните
характеристики на методологията са кодирани в името й, което е абревиатура
от Incremental, Neat, Scalable, Permanent, Integrated, Right и Estimable.
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Считаме, че методологията е подходяща за случая, защото е валидирана и
теоретично, и експериментално. Тя беше успешно приложена за няколко
различни по обхват и сложност дейности в СТ – подобряване на качеството на
софтуера, осигуряване на ползваемостта, моделиране на обекти в СТ и
обучението по информатика за начинаещи.
Подробно описание на характеристиките на методологията може да се
намери в [5]. Тук само ще споменем конкретния смисъл на тези характеристики
за настоящото й използване. Същността на постепенно нарастващото
(Incremental) прилагане е в началото да се изберат само няколко дейности,
които да са обект на изследване, а след оценяването на ефективността им, да
се добавят нови. В този случай като целеви дейности избрахме
осъвременяване на лекционния курс по СТ, организация на Практикума към
курса и възлагане на курсови и дипломни работи. Изискването за простота
(Neat) тук се удовлетворява с избор на осъществима цел, която да може да се
постигне с настроеваеми по обхват и постепенно усложняващи се (Scalable),
постоянни във времето (Permanent) планирани действия. Те бяха подбрани
така, че да се допълват взаимно – т.е. да се реализира интегриран (Integrated)
подход. Подходът се реализира от квалифицирани специалисти (Right) и
успешността му може да се проследява с прилагане на сравнителния анализ
за подходящо избрани измерими индикатори, като се удовлетворява
изискването за обективно оценяване (Estimable).
Методологията е проектирана като гъвкава и целенасочена и всяко нейно
използване е свързано с определяне на конкретни задачи, така че да се
постигне поставената цел. Следвайки дадените в [5] препоръчителните стъпки
от процедурата за прилагането й, в това начинание започнахме с определяне
на целта: повишаване на качеството на обучение по СТ с участие на
софтуерни специалисти от различни институции, с различни гледни точки към
обучението и различни по съдържание и начин на формиране знания и опит.
Направихме план за действие, описващ задачите, отговорниците и срокове за
изпълнението им. Детайлното описание на конкретните задачи е извън обхвата
на тази статия. Тук само ще споменем онези от тях, за които използвахме една
формална техника, доколкото прилагането й може да е полезно за
подобряване на обучението и по други компютърни специалности.
2.2.1. СА в процеса за подобряване на обучението по СТ
Ще припомним накратко същността на метода на Сравнителния анализ
(СА) [5]. Най-общо казано, той подпомага вземането на решение в определени,
идентифицирани като важни ситуации. В зависимост от поръчващия анализа
(наричан Потребител) и от дефинирания му проблем, се определя контекстът
на провеждания СА, чрез описване на ситуация със следните елементи:
Ситуация = {гледна точка, цел, обект, конкуренти, задача, ниво},
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където гледната точка представя ролята на Потребителя; целта може да е
характеризиране, оценяване, прогнозиране или всяка друга, зададена от
Потребителя; обектът е изследваният продукт, процес или ресурс,
конкурентите описват сравняваните обекти; задачата може да е
определяне на обекта с най-висока стойност на измереното качество,
подреждане на конкурентите по качество или класифицирането им в зададени
класове; нивото определя сложността на провеждания анализ в зависимост
от значимостта на решавания проблем и отделените за това ресурси.
В проведените експерименти използвахме СА за следните задачи:
 Сравняване на темите от базовата част от курса (т.нар. body of knowledge),
за да се определи значението и обхвата на представянето им с отчитане на
различни гледни точки за полезността им;
 Определяне на темите, с които да бъде разширен тематичният обхват на
курса по СТ в частта му Съвременни тенденции;
 Сравняване на формите за текущо оценяване с цел избиране на две от тях,
най-подходящи за постигане на поставените дидактични цели;
 Ранжиране на предложените от представители на бизнеса задания за
учебни проекти, които да бъдат реализирани от студентски екипи в рамките
на Практикум по СТ.
 Подреждане на членовете на всеки екип за учебен проект въз основа на
три групи характеристики – професионални знания, специфични умения
(soft skills) и практически опит. Така за ръководител на проекта се избира
студентът, получил най-висока комплексна оценка, а разпределението на
задълженията се прави с отчитане на оценките на отделните
характеристики.
Подготвихме провеждането на Сравнителния анализ за описаните по-горе
задачи. При моделирането на оценяваните обекти “тема” и “форма на
оценяване” се спряхме на прост линеен модел с избрани характеристики на
качеството, оценявани по скала от 1 до 10 (най-висока). В задачата за избор на
ръководител на екип използвахме йерархичен модел на обекта “студент”.
Провеждането на СА стана с различни варианти на стандартната ситуация,
като стойностите на следните елементи, определящи ситуацията, бяха едни и
същи, а именно:
<цел> – оценяване
<обект> – в зависимост от задачата – лекционна тема, форма на текущ
контрол, задание за учебен софтуерен проект, студент
<задача> – ранжиране
<ниво> – просто
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Останалите два елементи, задължителни за определяне на ситуация, бяха
с променливи стойности. За елемента <гледна точка> бяха разглеждани
варианти с четири стойности: на провеждащия обучението, на представители
на софтуерния бизнес, на научни работници от областта и на обучаемите
студенти. За <конкуренти> беше избирано множество от обекти,
идентифицирани по време на дискусии в работната група като подходящи за
сравняване. В процедурата за оценяване на всеки обект се използваха
различни теглови коефициенти за избраните характеристики на качеството,
чрез което се постигаше настройване на провеждания анализ към контекста,
определен от конкретно разглежданата ситуация.
2.2.2. Резултати от проучванията
Ще се спрем накратко на получените резултати за всяка от поставените
задачи.
А. Сравняване на теми от базовата част от курса и от частта Съвременни
тенденции в СТ
В този случай за оценяване на всяка тема избрахме три равностойни
характеристики: полезност, валидираност и приложимост, които бяха
оценявани чрез въпросник от четири различни гледни точки – на
преподавател, на изследовател в областта на СТ, на действащ софтуерен
инженер и на вече работещ студент-магистър, обучаван по такава учебна
програма. Въз основа на направените оценки за всяка характеристика и за
темите като цяло, с прилагане на метода на Андерсън, бяха получени два
сортирани списъка, които ще се анализират с цел осъвременяване на курса.
За първата съвкупност от теми за базовата част на курса, за класираната
на предпоследно място тема “Софтуерни метрики”, се обмисля преработване,
а последната тема “Модел COCOMO на Боем”, най-вероятно ще отпадне.
След обсъждане в работната група и съобразяване със съдържанието на
[7], съставихме втората съвкупност от теми, от които да се изберат няколко за
разширяване на тематичния обхват на курса по СТ в частта му Съвременни
тенденции. В резултат на проведения СА най-висок рейтинг получиха темите
“Иновации в софтуерния бизнес”, “Правни аспекти на разработването и
разпространението на софтуер” и “Гъвкави методологии в СТ“. Предстои
разработването на лекции по тези теми и включването им в курса по СТ.
Б. Сравняване на форми за текущо оценяване, така че да се изберат найподходящите за постигане на поставените дидактични цели.
За обекта «форма за текущо оценяване» избрахме две равностойни
характеристики: успешност (effectiveness) т.е. дали се получават исканите
резултати в съответствие с поставените цели и икономичност (efficiency) – с
отчитане на вложените ресурси като време, усилия и материали. Оценяването

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

211

се извърши от две гледни точки – на преподавателя и на студент-магистър,
преминал през такова оценяване. Бяха проведени три експеримента с
различни съвкупности от сравнявани форми, дефинирани в зависимост от броя
на обучаваните студенти (25 в единия случай и 200 в другия) и вида на курса –
лекционен или практически. В случая от 25 обучавани студенти избраните
форми за текущ контрол за лекционния курс бяха Контролно и Реферат, а за
практикума – екипно разработване на учебен софтуерен проект. В случая на
200 обучавани студенти за форма на текущ контрол в лекционния курс беше
избран Тест (с 2 въпроса за избор измежду посочени отговори и 8 въпроса с
отворени отговори), провеждан двукратно в средата и в края на семестъра. По
регламент, при средна оценка от тестовете поне 4.5 и желание на студента той
се освобождава от изпит, което се оказа добър мотивиращ фактор, осигурил
преглеждане и учене на преподавания материал в рамките на семестъра..
В. Сравняване на предложени от представители на бизнеса задания за
учебни проекти за Практикум по СТ.
За обекта «задание за учебен проект» избрахме три равностойни
характеристики: актуалност, технологична сложност и полезност. които
бяха оценявани чрез въпросник от четири различни гледни точки – на
преподавател, на учен в областта на СТ, на действащ софтуерен инженер и на
вече работещ студент-магистър, участвал като бакалавър в такъв практикум.
От предложените 4 задания бяха избрани следните две: “Интернет-базиран
Органайзер” и “Мобилно приложение за работа със социални мрежи“.
Г. Избор на ръководител на екипа за учебен проект
За обекта «участник в екип за учебен проект» въз основа на създадения от
нас базов модел за обучаем информатик и предишни наши изследвания за
т.нар. soft skills за софтуерния персонал [6], построихме йерархичен модел с
три фактора: психологически качества, базови знания и умения и
практически опит. Те бяха допълнително декомпозирани на свързани с тях
критерии, както следва:.
За фактор психологически качества:
K11 – да са когнитивно адаптивни;
K12 – да имат конструктивно мислене;
K13 – да могат да се самоорганизират;
K14 – да имат устойчива психика;
К15 – да могат бързо да се съсредоточават.
За фактор базови знания
K21 – да имат добра информатична подготовка;
K22 – да имат добра математическа подготовка;
K23 – да владеят английски език (поне за четене и разбиране).
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За фактор умения за софтуерни специалисти и опит
K31 – да имат добри комуникативни умения;
K32 – да могат да работят в екип;
K33 – да могат да убеждават и преговарят;
K34 – да имат практически опит от работа в софтуерна фирма..
Всички характеристики бяха оценявани чрез въпросници от четири
различни гледни точки – на преподавател, на изследовател в областта на СТ,
на действащ софтуерен инженер и на вече работещ студент-магистър,
участвал в такъв практикум. Всеки оценяващ избираше подходящите според
него теглови коефициенти както за факторите, така и за съответните критерии.
В този случай, чрез оценяване на всеки член на екипа и задача на СА за избор
на комплексно най-добър студент, бяха избрани ръководителите на учебните
проекти, разработвани в практическите части на курса по СТ.
3. Предизвикателства на подхода и ползи от прилагането му
Една година след възникване на идеята за тристранно партньорство за
целите на подобряване на обучението по СТ, можем да оценим направеното,
за да решим дали и как продължаваме.
Стремейки се към систематичен подход и следвайки добри мениджърски
практики, в началото се опитахме да изясним какви са:
 потенциалните ползи за всяка от страните и как целенасочено да бъдат
постигнати;
 възможните рискове и как могат да бъдат управляемо избегнати.
Мотивирането на участниците започна с убеждаване и създаване на
положителна нагласа, че при определяне на значима за всички участници цел,
чрез обмен на мнения, знания и професионално „know-how”, може да се
осъществи взаимно-изгодно сътрудничество – доказан фактор за успех на
всяка инициатива.
Като очаквани проблеми още в началото бяха идентифицирани някои чисто
организационни (намиране на удобно за всички време за срещи и поддържане
на ефективна връзка) и психологично-комуникационни: в екипи от участници с
изявени лидерски качества и висока самооценка за интелектуално и
професионално ниво, обикновено трудно се постига консенсус при
обсъжданията и ефикасност на работа. За справяне с първия проблем
решихме да се минимизира броя на срещите, изискващи лично присъствие,
като преобладаващо комуникацията да е през Интернет (чрез имейли и Скайп),
с регламентиране на допустимото забавяне на отговори. За втория проблем,
следвайки препоръките за екипна работа, определяхме на ротационен принцип
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водещ изпълнител за всяка задача или модератор за всяко обсъждане –
участник, притежаващ в най-висока степен нужните компетенции.
Какви са установените в края на това начинание ползи за участниците?
За студентите: осъвременяване на курса по СТ, разнообразяване на
стила на изнасяне на лекциите с включване на представители на успешни
софтуерни фирми като лектори и водещи на дискусии; определяне на формите
за текущ контрол с отчитане на мнението и на обучаемите; подобряване на
организацията и практическата полза от Практикума по СТ чрез възлагане на
теми и съветване от практикуващи софтуерни инженери; възлагане и
ръководство на дипломни работи по актуални изследователски или приложни
теми.
За преподавателите: актуализиране на курса по СТ въз основа на
оценяване от две други гледни точки – изследователска и приложна;
повишаване на интереса на студентите и посещаемостта на лекции и
упражнения чрез включване на външни лектори и консултанти; намаляване на
натовареността и повишаване на качеството на курсови и дипломни работи,
възлагани и/или ръководени от подбрани представители на партньорите от
бизнеса или науката.
За научните работници: „сверяване“ на съответствието на избраните
насоки за изследване с реалните нужди на практиката; оценяване на
организационната и технологична осъществимост на някои от изследваните и
разработвани методи. Така например, идентифицираните чрез проучване
подходи за автоматизирано извличане на бизнес правила от програмен текст,
бяха обсъждани и експериментално проверявани с участието на софтуерни
разработчици на Мусала Софт така, че да се избере най-подходящият подход,
който по-нататък да бъде прототипиран и валидиран. От полза беше и
запознаването с ефекта от прилагане на някои добри мениджърски, бизнесориентирани практики. Например, такава е споменатата в [2] практика: Invest a
little, learn a lot (инвестирай малко, научавайки много), изискваща
предпазливост при финансирането на проекти, с натрупване на знания и
ефективното им използване в процеса на вземане на решения за водене на
проекта в печеливша посока.
За бизнес – партньорите: запознаване с реалните проблеми в другите
две области – наука и образование, което доведе до смекчаване на агресивния
тон в публичните обсъждания, увеличаване на съпричастността и
диалогичността за търсене на решения; придобиване на теоретични знания в
областта на съвместно-разработваните теми; повишаване на готовността за
сътрудничество при ясно поставена цел – например, подготовка на по-добри
софтуерни специалисти. Като резултат от установените персонални контакти
по време на съвместната работа (курсови и дипломни работи, проекти в
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Практикума), най-успешно представилите се студенти бяха поканени да
кандидатстват за работа в съответните софтуерни фирми.
Заключение
Настоящият експеримент започна с основателните съмнения за крайните
резултати – дали ще осъществим „3 в 1“ подход, доказващ преимуществата на
обединените усилия на съмишленици за постигане на значима цел или пък ще
потвърдим неработоспособността на екип от типа „орел, рак и щука“, включващ
хора с разнопосочни интереси и нужди.
Анализирайки получените резултати, считаме, че експериментът завърши
успешно и показа, че такова тристранно партньорство може да даде
положителни резултати. Сред факторите за успех можем да споменем
определянето на цел, представляваща интерес за всеки от партньорите,
умелият подбор на мотивирани и отворени към предизвикателства участници и
организация на съвместната работа, съобразена с индивидуалните им
особености.
Като труден и засега нерешен проблем можем да отбележим съществените
различия в определяните от трите партньора тактически и стратегически цели
и сроковете за постигането им, формално представяни с т.нар. индекс на
Бъкстон, който, най-общо казано, измерва периода на планиране. За науката и
образованието този индекс е голям (5-10г), докато за бизнеса е 1-2 години.
Счита се за доказано, че ефективно сътрудничество може да има само между
партньори с близки стойности на този индекс. Затова трябва да се търси
съчетаване на дългосрочните цели на науката и образованието с
краткосрочните бизнес-ориентирани цели чрез подходящо формулиране на
конкретни задачи на съвместните начинания.
Експериментите с използване на СА за подобряване на обучението по СТ
могат да се разширят със съдействието и на преподаватели по СТ в други
университети. Могат да се разработят ситуации с по-високо ниво на сложност
на прилагане на СА, например използване на класификационния метод за
преоценка на групирането на посочените в [4] добри практики.
В съответствие с принципите на използваната методологията INSPIRE,
този подход може да се приложи за тристранно сътрудничество и в други
съвместни дейности, като трансфер на теоретично валидирани методи в
практиката, пилотни иновационни проекти, специализирано обучение на
софтуерни разработчици от фирмите и др.
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A THREE-PARTITE COLLABORATION IN SOFTWARE ENGINEERING
EDUCATION: CHALLENGES AND RESULTS
Neli Maneva, Krassimir Manev
Abstract: The paper presents our approach to quality improvement of software engineering
education, integrating the efforts of partners from three different areas – education, science
and business. The essence and the basic principles of the approach have been presented,
together with the systematic methodology and the formal method, built in it. Some examples
of method’s application are briefly described. Finally, the challenges and results obtained are
discussed and some ideas for further extensions of the approach are shared.
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Резюме. Съществуват интересни, прости, но недобре познати отношения, структури и алгоритми над дроби. Въвеждането им в обучението по математика и информатика може да обогати и двете дисциплини. За илюстрация на това разглеждам постановката и решаването на някои характерни задачи върху дроби с алгоритмичен характер.
Ключови думи: аритметика, дроби, алгоритми, обучение

Дробите – числови и алгоритмични обекти
Аритметиката на целите и дробни числа заслужено заема устойчиво място
в училищното образование по математика. Тя не само предоставя практически
полезни знания, но и е сред най-достъпните за всеки ум и възраст математически дисциплини. Г. Харди посочва [3], че:
„Елементарната теория на числата е един от най-добрите за
начално обучение по математика предмети. Необходимите за нея
предварителни знания са малко, предметната и област е ясна и
позната. Схемите за построяване на доказателства са прости, общи и
малко на брой. А сред математическите науки тя в най-голяма степен
разчита на естественото човешко любопитство.“
Алгоритмичната страна на аритметиката също не е непозната, но е по-малко застъпена в заниманията по математика. Особено подчертано това се отнася до алгоритмите с дроби, които почти напълно отсъстват. Алгоритмичната
аритметика е и тази част на традиционната математика, която е най-естествен
източник на теми и задачи за информатиката и в частност програмирането:
представянето и действията с числа са налице във всеки език за програмиране. С оглед на това естествено е да се потърси по-широко присъствие на този
материал в заниманията и по математика, и по информатика в училище.
Да разгледаме следния пример, може би най-непосредствено възникващата задача за аритметична дроб: привеждането в несъкратим вид. За него е необходимо намиране на най-голям общ делител, за което пък можем да се възползваме от знаменития алгоритъм на Евклид или от т.нар. „двоичен алгоритъм“ (в който съществена роля играе деленето на 2). Тук се спирам на първия,
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тъй като негова разширена форма в действителност дава възможност да се
решат няколко задачи наведнъж.
Следващият текст е на езика C и с негова помощ по зададени цели a и b се
пресмятат и отпечатват нод(a,b), нок(a,b), несъкратимата форма на a/b, елементите q и приближенията c2/c1 от представянето на a/b като верижна дроб
[q0,q1,q2,…] = q0+1/(q1+1/(q2+1/(…))), както и общото решение (x,y) на целочисленото линейно уравнение ax–by=нод(a,b).
for (
c1o = 1, c1 = 0
,c2o = 0, c2 = 1
,e = 0
;
q = a/b, t = a%b, a = b, b = t
,t = c1o+q*c1, c1o = c1, c1 = t
,t = c2o+q*c2, c2o = c2, c2 = t
,printf("q=%d, f=%d/%d\n",q,c2,c1)
,b
;
e = !e
) ;
if (!e) c1o = -c1o, c2o = -c2o;
printf("%d/%d=%d/%d\n",c2*a,c1*a,c2,c1);
printf("нод(%d,%d)=%d\n",c2*a,c1*a,a);
printf("нок(%d,%d)=%d\n",c2*a,c1*a,c1*c2*a);
printf("(%d+%dk)%d-(%d+%dk)%d=%d"
,c1o,c1*a,c2*a,c2o,c2*a,c1*a,a);

Например за a=18, b=30: нод=6, нок=90, верижната дроб a/b = [0;1,1,2]=
0+1/(1+1/(1+1/2)), приближенията са 0/1=0, 1/1=0+1/1, 1/2=0+1/(1+1/1) и (точната стойност) 3/5 – всяко в несъкратим вид. Решението на уравнението 18x–
30y=6 e x=2+30k, y=1+18k и се дава от предпоследните стойности 2 и 1 на c1 и
c2: знаменателя и числителя на предпоследното приближение.
Такова разширяване на Евклидовия алгоритъм лесно се извежда след
запознаване с представянето на дроб като верижна и със свойствата му. Алгоритъмът на Евклид се използва и за други пресмятания, а освен това служи и
чисто математически като инструмент за доказване на различни твърдения за
числа – отличен пример за дълбоките концептуални корени на математиката в
алгоритмиката и за практическото преплитане на дейностите в двете дисциплини.
През XIX в. биват открити някои структури, образувани от множества от
дроби. Чрез тях – най-вече чрез т.нар. редици на Феъри (Фарей) – стават из-
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вестни редица важни свойства и отношения между обикновени дроби, удивително как незабелязани дотогава. Тези свойства, отношения и структури съчетават чисто аритметично с комбинаторно съдържание, давайки възможност за
едно доста ново, в голяма степен алгоритмично, третиране на множеството от
рационалните числа.
Представени в контекста на една или друга структура обаче, тези свойства
и отношения се оказват хаотично, непълно и в голяма степен изкуствено въведени, докато те всъщност са присъщи на дробите независимо от всяка конкретна структура. В [1] обърнах внимание именно върху тази аномалия, като
заедно с това предложих концептуално изчистване, подреждане и допълване
на съответните понятия, факти и връзки между тях. Така организирана, материята добива относителна завършеност и е напълно достъпна за преподаване
в която и да е училищна форма.
На основата на тази предварително свършена работа по математическия
аспект на третирания материал, като нейно естествено продължение могат
удобно да се формулират и решават задачи, вече с предимно алгоритмичен
характер, като разглежданите по-долу.
В следващия раздел излагам в резюме резултатите от [1]. Въведените понятия и отношения дават възможност да се формулират и решават редица задачи, някои от които са кратко разгледани по-нататък.
Понятия и свойства, свързани с дроби
Основополагащо значение имат понятията разстояние между дроби, съседство между дроби и медианта, определени както следва.
За дроби (в несъкратим вид) p/q < r/s разглеждаме разстояние между тях:
|p/q,r/s| = qr–ps ≥ 1
и когато |p/q,r/s| = 1 наричаме дробите съседни и пишем p/q⊥r/s.
Медианта на две дроби p/q < r/s наричаме дробта
m = (p+r)/(q+s)
– това е единствената дроб, чиито разстояния до p/q и r/s са равни
помежду си; тогава те са равни и на |p/q,r/s|. Освен това p/q < m < r/s. Когато
p/q⊥r/s, m е несъкратима дроб, съседна е и с p/q, и с r/s и е единствената
такава дроб.
С изключение на p/q = 0/1, r/s = 1/0, налице е или p≤r и q≤s, или r≤p и s≤q.
Тогава можем да образуваме и медиразлика, съответно или (r–p)/(s–q) > r/s,
или (p–r)/(q–s) < p/q. Медиразликата също е съседна с образуващите я дроби.
Следователно интервал от съседни дроби може да се:
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 подразделя чрез намиране на все нови и нови медианти; всяка дроб в
интервала се получава като медианта на някакво равнище на подразделянето му;
 разширява наляво или надясно чрез намиране на медиразлики.
Очевидно всички дроби в интервал между съседни дроби имат числители и
знаменатели, по-големи от тези на всяка от двете образуващи ги дроби.
Всички неотрицателни дроби се получават като медианти при подразделяне, започвайки от интервала [0/1,1/0) ≡ [0,∞). Така можем да получим и кой да
е интервал с граници съседни дроби. Около всяка дроб можем да намерим
произволно близо разположени дроби, съседни помежду си и с дадената.
Обратно, кой да е интервал може чрез намиране на медиразлики да бъде
разширен до [0/1,1/0).
Всяка положителна дроб е медианта на точно една двойка неотрицателни
съседни дроби. Едната от дробите-родители е родител и на другия родител на
същата дроб. Според това дали левият или десният и родител е такъв, всяка
дроб може да бъде определена като „лява“ или „дясна“.
Родителите на дроб, която е цяло положително число, са по-малкото цяло
число и 1/0. Във всички други случаи дробта и родителите и принадлежат на
един и същ затворен интервал между две цели числа.
За всяка дроб a/b ∈ [p/q,r/s], ако d = |p/q,r/s|, m = |p/q,a/b| и n = |a/b,r/s|, то
da = np+mr и db = nq+ms и в частност a/b = (np+mr)/(nq+ms).
Двойката разстояния (m,n) взаимноеднозначно съответства с a/b и може да
се тълкува като координати на a/b спрямо |p/q,r/s|.
Ако p/q⊥r/s, то нод(m,n) = нод(np+mr,nq+ms) = 1, което означава, че представянето на a/b по-горе е несъкратима дроб, а m/n може да се разглежда като
„координатна дроб“ на a/b спрямо интервала.
Координатната дроб на медиантата на дробите f1,f2 ∈ [p/q,r/s] е медианта (в
несъкратим вид) на координатните дроби на f1 и f2.
Разстоянието между дроби може да се изрази чрез координатите им в
даден интервал: ако a/b = (n1p+m1r)/(n1q+m1s) и c/d = (n2p+m2r)/(n2q+m2s), то
|a/b,c/d| = |m1/n1,m2/n2|·|p/q,r/s|. По-специално, ако p/q и r/s са съседни, в сила е
|a/b,c/d| = |m1/n1,m2/n2| – разстоянието между дроби е равно на това между
координатните им дроби.
Задачи, свързани с дроби. Структури от дроби
Популярният „Проект Ойлер“ [4] предлага множество математикоалгоритмични задачи в широк диапазон на трудност. Задача 73 изисква да се намери
броят на дробите между 1/3 и 1/2, чиито знаменатели не надминават 12000.
Как може да бъде направено това?
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Можем да образуваме всички дроби със знаменатели ≤12000, подбирайки
сред тях тези, които попадат в (1/3,1/2). Този груб подход обаче изисква твърде
много ресурси.
Забелязвайки, че 1/3⊥1/2 съобразяваме, че всички дроби между тях се образуват чрез медиантно подразделяне на интервала [1/3,1/2] и следователно
можем да подразделяме всеки интервал докато получим знаменател >12000. И
този метод е ресурсоемък, още повече, че е съществено рекурсивен. Можем
обаче да намираме дробите последователно: първо тази най-близо до 1/3,
после следващата и така докато стигнем 1/2.
Първата, да я наречем x/y, трябва да има спрямо 1/3 и 1/2 дроб-координата
1/k, т.е. е от вида (k+1)/(3k+2), при това 3k+2 ≤ 12000. За да бъде x/y наймалката такава дроб, k трябва да е възможно най-голямо, т.е. k = ⌊11998/3⌋ =
3999, или x/y = 4000/11999. Понеже x/y е медианта на 1/3 и друга дроб a/b, ясно
е, че a/b е медиразликата (x–1)/(y–3) = 3999/11996. Сега от съседните x/y и a/b
можем да намерим следващата дроб x'/y', както x/y от 1/3 и 1/2 и т.н. – получаваме доста по-удобен от предишните алгоритъм. (Съществува по-добър и
от него, при който преброяваме дробите без да ги образуваме, но той изисква
други аритметични знания и не се обсъжда тук.)
Ясно е, че по подобен начин можем да намираме и последователно намаляващи дроби. Могат да се формулират и други задачи в този дух, както и задачи за верижни дроби. В споменатия „Проект Ойлер“ например подобни задачи са още тези с номера 33, 64, 65, 71, 72 и 175, наред с други.
Практически полезна е задачата за намиране на най-добро приближение
на дадено число (дроб или не) с дроб, чийто знаменател не надминава посочена големина. Както горната, тази задача може да се реши с „груб метод“, но
предизвикателство поставя откриването на по-бърз – и именно в това често се
проявява спецификата в решаването на задачи в информатиката сравнена с
математиката.
За бързо намиране на подходяща стойност тук можем да изберем някаква
дроб, която е близка до приближаваната стойност (или е самата тя), но не отговаря на условието да има достатъчно малък знаменател. Дроб с такъв знаменател можем да намерим сред последователните приближения на верижната дроб, съответна на изходната, намирани чрез разширения алгоритъм на Евклид: известно е, че всяко такова приближение е най-близо до изходната дроб
сред всички дроби, чийто знаменател е не по-голям от неговия. Така обаче не
винаги попадаме на точно нужния резултат.
Например дробта 21/37 има верижно представяне [0;1,1,3,5] и съответните
приближения са 0/1, 1/1, 1/2 и 4/7 (без последното, 21/37, което е самата дроб):
можем да изберем за най-добро последното от списъка, на което знаменателят
не надминава посочената граница. Ако, да речем, тя е 5, избираме 1/2, а ако е
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32, избираме 4/7. В първия случай обаче съществува по-добър избор в лицето
на 3/5, а в последния – 13/23 и още по-доброто 17/30.
Можем да търсим резултата и с последователно медиантно делене на избран, съдържащ приближаваната стойност интервал, избирайки всеки път подходящия подинтервал: за 21/37, започвайки от [0/1,1/1], намираме [1/2,1/1],
[1/2,2/3], [1/2,3/5], [1/2,4/7], [5/9,4/7], [9/16,4/7] [13/23,4/7] и [17/30,4/7]. Така бихме открили 3/5 на третата стъпка, 13/23 – на 7-та, а 17/30 – на 8-та. Ясно е, че
така намирането на най-доброто според ограничението приближение е сигурно, но това става с (понякога много) повече пресмятания.
Изкушаващо е да се съчетаят двата посочени метода, на верижните дроби
и на медиантното делене, но доколкото ми е известно, не е предложен задоволителен начин за това.
Други задачи, които биха имали добро приложение при алгоритмични занимания с дроби, са намиране на родителите на дадена дроб, определяне на вида (лява или дясна) на дроб и посочване на нейния старши/младши родител.
Също интересна възможност е по-подробното изследване на съответствието
между дроби и координатните им представяния.
Добра възможност е изследването на дробни структури като редиците на
Феъри и няколкото познати дървета от дроби. Във връзка с такива структури
естествено възникват задачи за определяне на мястото на дроб или обратно –
намиране на дроб по зададено място, а също за откриване и извличане на
подструктури и др.под.
Например редица на Феъри от ред n е редица от подредените по големина
дроби в интервала [0,1], на които знаменателите не надминават n. Полезно
математикоалгоритмично упражнение е съставянето на ефективна програма за
намиране на дроб на определено място в зададена с номера си редица. За
целта трябва да се опознаят (за което е добре да се изхожда от приведените в
предишния раздел свойства) и използват особеностите на редиците.
Още по-богато на интересни свойства е дървото на Щерн-Броко, което съдържа всички дроби по веднъж. То възниква от описания по-горе процес на
подразделяне чрез медиани, започвайки от интервала [0/1,1/0]: първата получена дроб е 1/1, а в общия случай на колкото по-късна стъпка се получава дадена дроб, на толкова по-нисък ред в дървото е тя. Понеже процесът на подразделяне се разклонява двоично, естествено се получава двоично дърво. Във
всеки ред дробите са подредени по големина.
Друго двоично дърво, съдържащо всички дроби, е това на Калкин и Уилф,
което по-вярно може да бъде наречено „древногръцко дърво на отношенията“
[1]. При него левият и десният наследници на коя да е дроб p/q са съответно
p/(p+q) и (p+q)/q. Познато е и дървото на Шен и Андреев – също двоично и съ-
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държащо всички дроби – където наследници на дроб p/q са съответно (p+q)/q и
q /(p+q).
Всяко от тези дървета има редица интересни свойства, които могат да бъдат предмет на алгоритмични изследвания. Те имат и едно обединяващо свойство. Макар открити в различни времена и с различни мотиви, трите в известен
смисъл са еднакви: множеството от числа в кой да е избран ред е едно и също
за всяко дърво и съдържа заедно с всяка дроб и реципрочната и.
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Дърво на Шен-Андреев
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Забелязвайки, че всяка по-голяма от 1 дроб може да се получи като реципрочна на дроб, по-малка от 1, може да се сметне за достатъчно, от гледна
точка на образуване на всички дроби, да се разглеждат само по-малките от 1.
Всяко от горните три дървета, ако в него оставим само такива дроби, поражда
друго. Така от дървото на Щерн и Броко остава лявото му поддърво, а от това
на Шен и Андреев – дървото, наречено на Кеплер. От дървото на Калкин и
Уилф се получава дърво, което няма известно наименование.
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3/8

5/8

...........................................................

Дърво на Кеплер

Една от интересните, но трудни задачи, свързани с дробни дървета, е намирането на ефективни алгоритми за изброяване, т.е. построяване в редица,
на дробите в тях. Най-добрият резултат в това отношение е намерената формула x' = 1/(⌊x⌋+1–{x}), която за коя да е дроб x намира следваща x' и така безповторно обхожда всички дроби; формулата реализира изброяване по редове
на дървото на Калкин и Уилф.
Интересно е да се отбележи и геометричното тълкуване на дробите, което
създава благоприятни възможности за решаване и на други видове математикоалгоритмични задачи. Ако на всяка дроб съпоставим точка в равнината с координати числителя и знаменателя на дробта, получаваме еднозначнообратимо съответствие между дроби и точки с целочислени координати. Тогава например триъгълникът с върхове (0,0) и кои да е две целочислени точки има лице, равно на половината от разстоянието между съответните две дроби; ако
дробите са съседни – 1/2. Специфичен смисъл придобива и образуването на
медианта: при него от даден триъгълник се получават два, всеки с лице, равно
на това на изходния и т.н.
Обобщавайки възможните посоки за занимания с дроби по информатика,
освен алгоритмизиране и програмиране в пряк смисъл, за каквито предимно
стана дума дотук, могат да се споменат и други възможности. Една от тях е
изобретателното визуализиране на дробни структури, не само на споменатите,
но и на такива, които се откриват в процеса на изследване. Интересен пример
в това отношение е [2], където редиците на Феъри служат за пораждане на
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текстури като форма на изкуство. Визуализирането може да служи и на изследователски цели като извършване на наблюдения, търсене на математически
зависимости и проверка на хипотези.
В подобен дух могат да бъдат изследвани и връзки между дробни структури и целочислени редици. За последното, освен извършване на математически
анализ и съставяне на програми, отличен инструмент е Енциклопедията на
целочислените редици [5].
Програмното представяне на структури като споменатите само по себе си
също може да се окаже предизвикателство или съдържателна задача. Дори
смятането с големи стойности, ако не се поддържа непосредствено от езика за
програмиране, изисква допълнителна работа. От друга страна, идеята за
представяне на безкрайни структури, каквито са например дробните дървета,
може да се използва като мотивиращ пример за запознаване под една или
друга форма с лениви пресмятания в програмирането, особено с привличане
за целта на подходящ език за програмиране.
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THE ALGORITHMIC FACE OF FRACTIONS
Boyko Bantchev
Abstract. A number of interesting and simple but not well known relations, structures and
algorithms on fractions exist. Introducing them to the disciplines of mathematics and
informatics as taught in school can be advantageous to both these disciplines. To illustrate
this, a number of exemplary algorithmic problems on fractions and their solutions are
discussed.
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ТЕХНОЛОГИИ В ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ“
Стефка Караколева
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7017, гр. Русе, ул. „Студентска“ 8
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Резюме. Статията представя нова магистърска специалност от професионално
направление „Информатика и компютърни науки“ и ролята и в съвременното
информационно общество за създаване на компетентни кадри в областта на
компютърните издателски системи и технологии. Поставен е акцент върху
значението на магистърската специалност за създаване на компютърни
специалисти с магистърска степен в областта на системите за компютърна
текстообработка, наличието на които е необходимо условие за развитие на
информационното общество.
Ключови думи: education, digital typography, computer typesetting

Въведение
Предпечатната подготовка на книги и материали за публикуване е дейност,
приложима във всички области на науката, техниката и в средствата за масова
информация.
Информационното пространство в България и особено виртуалното
информационно пространство изобилства от примери на публикувани
материали, включително и в средствата за масова информация, които не са на
нужното професионално ниво и в които често се срещат грешки. Тъй като
липсва стандарт, централизирано редактиране и контрол, често се публикуват
електронни и печатни материали с граматични грешки и ниско типографско
качество.
1. Обучението по издателска дейност в България
Обучението на кадри в областта на издателската дейност в България е
твърде ограничено и насочено предимно към сферата на рекламата и
художественото оформление на издания, без да се обръща специално
внимание на подготовката на компютърни специалисти по дигитална
типография, които да имат компетенции по предпечатна подготовка на тясно
специализирани научни издания от различни области на знанието. Поради
тази причина в България се издават ограничен брой научни и научно-
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популярни книги и то често на ниво, по-ниско от световното. Голяма част от
научната и енциклопедична литература, разпространявана в България, е
преминала предпечатна и печатна подготовка в чужбина, предимно в Азия.
В българското образователно пространство има ограничен брой
специалности за подготовка на кадри в областта на книгоиздаването. Повечето
от тях са насочени към управление и бизнес, технологично производство,
информационни технологии в рекламата и графично оформление, но липсват
специалности със задълбочено изучаване на компютърните издателски
системи:
 Магистърските специалности в Националната художествена академия
“Илюстрация”, “Изкуство на книгата”, “Графичен дизайн и типография”,
“Шрифт”, “Проектиране и дизайн на интерактивни медии”, са насочени
предимно към графичен дизайн и илюстрация;
 Магистърската специалност „Печатни комуникации и издателски бизнес”
във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, е с
професионална квалификация „Издател и координатор в областта на
печатните медии” и подготвя кадри за управление и бизнес;
 Магистърска специалност „Книгоиздаване” във Великотърновски
университет „Св. св. Кирил и Методий”, е от професионално направление
3.5. Обществени комуникации и информационни науки и подготвя
управленски кадри за работа в издателства, библиотеки и фирми за
книгоразпространение;
 Специалност „Полиграфия” (бакалавър и магистър) в Технически
Университет – филиал Пловдив подготвя кадри за технологичното
производство от професионално направление 5.13. Общо инженерство;
 Магистърска специалност „Компютърни технологии в нематериалната
сфера (компютърна визуализация и мултимедия)” подготвя кадри от
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника.
2. Същност на специалността „Информационни технологии в
издателската дейност”
Изграждането на компетентни кадри в областта на компютърните
издателски технологии е необходимо условие за подобряване качеството на
публикуваните материали и за постепенното налагане на издателите на
естетически вкус, близък до този в Европа, Азия и Америка.
Това налага създаването на магистърската програма Информационни
технологии в издателската дейност (ИТИД) в Русенски университет „Ангел
Кънчев”. Тя е съвременна и интересна и запълва една пазарна ниша на
образователния пазар – обучение на квалифицирани кадри в областта на
информационните технологии в издателската дейност.
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Чрез магистърския курс “Информационни технологии в издателската
дейност” обучаваните задълбочават познанията си в областите:
книгоиздаване; редактиране, стил, дизайн и естетика на изданията;
компютърни издателски системи за публикуване на материали на хартиен,
електронен, оптичен носител и в Интернет; реклама, web-дизайн и
мултимедия. Процесът на обучение включва също история на книгоиздаването
и компютърната типография; изучаване на технологичния процес на
подготовка, обработка и публикуване на изданията; авторско право, култура на
речта и специализиран английски език;.
Магистърският курс дава задълбочени знания за разнообразни съвременни
издателски системи (LaTeX, QuarkXPress, Page Maker, Adobe Flash и др.) и
обучение по компютърна графика (графични LaTeX-пакети, Corel Draw, Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator и др.). Осигурен е и се използва лицензиран
софтуер (Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и др.), а издателската
система LaTeX и всички пакети, използвани в нея са свободно достъпни в
световната компютърна мрежа.
Спецификата
на
обучението
в
магистърската
специалност
"Информационни технологии в издателската дейност" предполага кандидатите
да са компютърно и езиково грамотни. За обучение в магистърската степен
могат да кандидатстват завършилите степен «бакалавър» от широк спектър
професионални направления: 3.5. Обществени комуникации и информационни
науки, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 4.1 Физически науки,
4.2. Химически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки,
5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, 5.13. Общо инженерство и специалност “Педагогика
на обучението по математика и информатика”.
3. Изучавани дисциплини
Обучението по магистърския курс се осъществява в редовна и задочна
форма, съответно два или три семестъра и завършва с държавен изпит.
 Култура на речта
Основната цел на обучението по Култура на речта е учащите се да
усъвършенстват своята устна и писмена реч чрез овладяване книжовните
норми на българския език и на българския речевия етикет; да могат да
структурират и езиково да оформят делови документи; да се запознаят с
основните принципи за строеж и синтактична нормативност на научния текст, с
жанровите модели, стандартизацията и практическите изисквания при
съставяне на научни доклади, статии, съобщения, монографии и т.н.
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Предмет на дисциплината са и етикетните норми на общуване в битовата и
деловата сфера, правилността и уместността на речта, езиковите и
стилистичните особености на различните видове текстове.
 История на книгоиздаването и компютърната типография
Учебната дисциплина История на книгоиздаването и компютърната
типография има за цел да въведе студентите във възловите проблеми при
книгоиздаването и компютърната типография. В нея се изучават основните
моменти от възникването на писмеността и писмените средства и тяхното
развитие през хилядолетията, появата на книгите и книгопечатането,
отделните етапи в печатното дело, както и същността на компютърната
типография.
 Компютърна графика
Дисциплината Компютърна графика има за цел да запознае студентите с
основните принципи на изграждане и функциониране на интерактивните
компютърни графични системи и да се дадат познания, необходими за
разработване на програмно осигуряване на геометрично моделиране на
обекти и графични документи посредством компютър. Разглеждат се
основните принципи и подходи за визуализация на двумерни и тримерни
обекти, получаване на реалистично изображение на пространствени обекти и
сцени. Получените данни могат да бъдат използвани в издателската дейност и
при изграждане на мултимедийни системи, WEB дизайн, анимация и др.
 Обработка на цифрови изображения
Дисциплината Обработка на цифрови изображения запознава студентите
с основните проблеми и принципи в обработката на цифрови изображения.
Изучава се необходимата теория за обработка на сигналите, свързана с
проблематиката на дисциплината. Разглеждат се въпроси, свързани с
получаването на цифрови изображения, параметрите, определящи качеството
им и най-често използваните методи и подходи за цифрова обработка.
Разглежданите въпроси засягат най-често срещаните в практиката проблеми и
задачи, свързани с използването на цифрови изображения. Отделя се
внимание и на методите за компресиране на растерни графични изображения.
 Основи на издателската система LaTeX
Обучението по дисциплината Основи на издателската система LaTeX
има за цел изучаване на основите на компютърната издателска система LaTeX
и изграждане на умения за самостоятелно създаване на електронни документи
в различни научни области за публикуване на хартия, електронен носител и в
Интернет. Разглеждат се правилата за оформяне на научен документ и
структурата на LaTeX-документа. Изучават се разнообразни стилове за писане
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на книги, статии, писма, презентации и революционната концепция за
използване на опции и пакети. Изучава се технологията за писане на
математически обекти (формули, матрици, масиви) в линеен вид, пакета
AMSLaTeX за форматиране на сложни математически структури, плаващи
обекти – фигури и таблици, шрифтове, теореми, дефиниции, двумерна и
тримерна графика с пакетите от фамилията PSTricks. След завършване курса
на обучение, студентите умеят да създават статии, книги, електронни книги и
beamer – презентации с типографско качество на световно ниво, да
форматират сложни математически формули, да създават графични
изображения в средата на системата LaTeX, да ги влагат в своите документи,
като извършват с тях различни действия. В учебната програма е включена и
работа с архива свободно достъпни ресурси (файлове, пакети, документация и
пощенски списъци) на системата: www.ctan.org
 Реклама
Целта на дисциплината Реклама е да се запознаят студентите с общите
принципи, върху които се гради съвременната реклама, да се изясни мястото и
ролята на този вид специалисти във веригата от процедури (планиране,
създаване и реализация) в рекламната дейност. Основните задачи се свеждат
до усвояване на знания и умения в областта на рекламната практика,
необходими за специалистите, обучавани в специалността ИТИД. Основните
направления, върху които се акцентира при провеждане на учебния процес по
дисциплината са: общи теоретични принципи на организация и функциониране
на рекламата (обща теория); творчески процеси в рекламата (проектиране и
изпълнение); управление (мениджмънт) на рекламата.
 Публикуване в Интернет и електронни книги
Целта на дисциплината е от една страна да запознае студентите с
основните етапи при публикуване в Интернет, а от друга – да даде
необходимите теоретични знания и практически умения за използване на
съвременни системи и технологии при създаване на електронни книги. В
дисциплината се разглеждат основни формати за електронни книги и средства
за тяхното създаване, както и някои от най-използваните системи за
публикуване в интернет като WordPress и DocuWiki. В учебната програма са
включени темите: История на публикуването на електронни книги; Предимства
и недостатъци на електронните книги; Стандарти за електронни книги;
Изисквания при създаване на електронни книги; Универсален и специализиран
софтуер за създаване и четене; Съвременни технологии за разпознаване на
печатен текст; Съвременни технологии за конвертиране на глас в текст;
Съвременни технологии за визуализация; Универсални и специализирани
устройства за четене; Публикуване в Интернет; Електронни библиотеки;
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Сигурност при електронните книги; Авторски права на авторите на електронни
книги.
 Софтуер в издателската дейност
Дисциплината Софтуер в издателската дейност запознава студентите с
основите на компютърната подготовка на текстови и илюстрационни
материали за полиграфическо възпроизвеждане. Изучават се основните
изисквания към изходните материали, основните функции и методи на
текстообработка, форматиране и обработка на цветни графични материали,
както и реализирането им в съвременни компютърни системи. По време на
упражненията се усвоява работата с конкретни съвременни издателски
системи и се извършва практическата подготовка на средно по сложност
издание.
 Текстообработка на специализирана литература с LaTeX
Дисциплината Текстообработка на специализирана литература с LaTeX
запознава студентите с разнообразни приложения на издателската система
LaTeX за текстообработка на специализирана литература по математика,
физика, биология, химия, астрономия, електроника, технически и компютърни
науки, хуманитарни науки, право, икономика, образование. Дисциплината е
продължение на ”Основи на издателската система LaTeX”.
 Авторско право
Учебната дисциплина “Авторско право” има за цел да запознае студентите
със следните групи проблеми – същност на авторските права като вид
субективни права, класификация на авторските права, закрила и защита на
авторските права, авторски права в Интернет, сключването на договори за
издателска дейност. Учебната дисциплина съдържа следните теми: Същност
на субективните права; Характеристика на авторските права като вид
субективни права; Източници на авторското право; Основна характеристика на
авторските права; Индустриална и интелектуална собственост; Съдебна
защита на авторските права; Извънсъдебна защита на авторските права;
Видове авторски права; Защита на патенти; Виртуални авторски права;
Сключване на договори за издателска дейност; Закрила на авторските права в
Европейския съюз.
 WEB – дизайн и мултимедия
Дисциплината Web-дизайн и мултимедия има за основна цел да въведе
студентите в материята на уеб-проектирането и използването на тези средства
за изграждане на ефективни комуникации в интернет-пространството, както и
за създаване на мултимедийни презентации.

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

231

Фокусът на дисциплината е преди всичко в рамките на един пропедевтичен
курс да се придобият знания и умения за технологичните възможности на тази
медия с оглед общото проектиране и ръководене на подобни проекти в
рамките на по-общи информационни кампании. Предвижда се в работата по
конкретни проекти да се усвоят основните принципи на създаване на подобен
продукт и да се изгради нужната проектна култура в тази област.
 Специализиран английски език
Дисциплината Специализиран английски език има за цел да изгради у
магистрите основен набор от комуникативни и специализирани езикови умения
за ползване на специализирана литература в областта на информационните
технологии в издателската дейност и за професионално общуване.
Дисциплината се изучава от студенти с много добри начални знания по
английски език. Дисциплината съчетава общофункционален английски език за
средно напреднали и някои основни специализирани знания от областта на
съвременните информационни технологии.
4. Реализация на магистрите по компютърни издателски системи
Завършилите магистърската степен на специалността „Информационни
технологии в издателската дейност” владеят основните информационни
технологии с приложение в издателския бизнес и познават целия технологичен
процес на създаване и публикуване на издателски продукт. Те имат умения за
работа с текст и графика, за стилово редактиране на издания, познават
законите, свързани с книгоиздаването и авторското право. Познавайки
възможностите на издателските системи, те могат да избират най-подходящия
софтуер за текстообработка на материал от конкретна област на знанието.
Завършилите магистърска степен на специалността „Информационни
технологии в издателската дейност” са търсени специалисти от издателства,
фирми за печатни издания, рекламни агенции, софтуерни фирми за създаване
и разпространяване на електронни учебни и рекламни материали, центрове за
електронно обучение, културни и научни институции (библиотеки,
университети, музеи, училища, лаборатории, изчислителни центрове,
министерства, държавна администрация) и др.
Заключение
Със своите съвременни и интересни, наситена и с качествено съдържание
и прагматизъм учебни план и програми, новата специалност „Информационни
технологии в издателската дейност” се вписва успешно в българското
образователно и информационно пространство и запълва една пазарна ниша в
обучението на студенти в областта на информационните технологии в
издателската дейност. Предстои още работа по усъвършенстване на учебния
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план и учебните програми, дигитализиране на курсовете и въвеждане в
бъдеще и на дистанционна форма на обучение.
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ИНТЕГРИРАНА СРЕДА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ –
КОНЦЕПЦИЯ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ В БЪЛГАРИЯ
(ПРИМЕРЪТ НА УНИБИТ)
проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева
УНИБИТ, София 1784, бул. “Цариградско шосе” № 119
Резюме: Концепцията за интегрирана среда за електронно обучение е следствие
от изпълнението на Лисабонската стратегия и Болонския процес в силно
променените условия за тяхното осъществяване – икономическа криза,
изпреварващо внедряване на високи технологии за обучение в бизнеса и съответно
мерките, които се вземат за преодоляване на изоставянето в социалната сфера. В
статията се разглежда концепцията за интегрираната среда за електронно
обучение – като продължение и на националната програма за създаване на
виртуално образователно пространство и като автономен проект, разработван в
УниБИТ в партньорство с IT фирма и други висши училища.
Представени са анализът и оценката на състоянието на електронното обучение и
условията за неговото реализиране в УниБИТ, идентифицирани са основните
проблеми и са изведени приоритетите, които се следват, за да се преодолее
изоставането от високите постижения у нас и съответно да се хармонизира
създаваното автономно пространство с националното и европейското.
Представени са добрите практики у нас, които са адаптирани за условията на един
малък университет, като са съизмерени с постиженията в сродни висши училища в
Европа.
Ключови думи: електронно обучение, платформи за електронно обучение

Преди повече от eдна година Съветът по образование, младеж, култура и
спорт в Брюксел прие Заключения за ролята на образованието и обучението за
изпълнение на Стратегията „Европа 2020”, съпроводени от призивите на
европейският комисар по образование Андрула Василиу за реформи и
модернизация в образованието. [1]
Дългосрочните цели са свързани с два от основните проблеми на
създаването на качествен човешки потенциал за икономиката на знанието:
1. Застаряващото население на Европа
2. Близо 30% отпадащи ученици от средното училище
Предложените водещи инициативи на „Европа 2020” са от особено
значение за образованието и обучението – инициативата „Младежта в
движение” и инициативата „Програма за нови умения и работни места” имат за
вторичен ефект и засилването на хоризонталното сътрудничество и обмена на
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добри практики помежду си и ще подпомогнат сътрудничеството между
институциите за висше образование, изследователските институти и
предприятията с оглед укрепване на триъгълника на знанието като основа на
по-иновативна и творческа икономика.
Стартиралата Европейска Инициатива за е-образование (the e-Learning
Initiative) се съсредоточава в следните направления:
 изграждане на инфраструктура, снабдяване с оборудване и осигуряване на
достъпа до интернет на университетите, училищата, центровете за
професионално обучение и др. организации в областта на образованието;
 обучение за работа с информационни технологии на всички нива –
учениците, студентите, преподавателите, работещите в предприятия и др.
 качествени мултимедийни услуги и разработване на качествено
съдържание на обучението
 създаване и свързване на центрове за придобиване на знания – свързване
в мрежа на университети, училища, центрове за специализирано обучение
и културни центрове за обмен на опит, добри практики в образованието и
дистанционно преподаване и обучение
Планът за действие „е-Европа” (eEurope Action Plan) е разработен в
подкрепа на тази инициатива и очертава няколко стратегически области за
действие по общите за ЕС приоритети и цели. Някои от тях са пряко свързани
с образованието, а други с професионалното обучение и обучението през
целия живот. Целите в рамките на плана се основават на необходимостта
всички членове на е-обществото да разполагат с достъп и умения за
използване на информационните технологии и най-общо включват
осигуряване на учебните заведения с достъп до интернет, повишаване на
знанията на хората чрез увеличаване на инвестициите в тяхното развитие,
подготовка на всички граждани за работа в информационното общество,
повишаване на уменията на преподавателите за работа в дигитална среда;
предлагане на дистанционни образователни курсове, въвеждане на
електронни дипломи и др.
Обективната оценка на постигнатото в последните 8 години в изпълнение
на Националната програма “iБългария” показва, както беше констатирано на
ежегодните конференции за развитие на информационното общество, че
страната ни е достигнала средните нива на европейските показатели за
развитие на информационното общество. В рамките на тази програма
стартираха пет проекта, насочени към създаване на мрежа от обществени
телецентрове в цялата страна, компютризиране на българските училища,
създаване на компютърни зали и сайтове за електронно обучение в
държавните университети, изграждане на високоскоростна информационна
мрежа между университети и научни институти и др. [2]
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С подкрепата на български представители на научните и бизнес средите
беше реализиран проект за създаване на български Виртуален университет –
национален образователен портал към сайтовете на всички регионални
университети.
Моделът за оценяване на е-готовността на България се основава на
индекси, показателни за степента на навлизане на информационните и
комуникационни технологии в обществения живот. Сред петте основни
индекси, е „е-образованието”, а данните, които се включват в него се отнасят
до потребителите на интернет и компютри, интернет услуги, потребителски
навици в Интернет, обществени институции онлайн.
Какви са резултатите до сега?
Съгласно годишния доклад “е-България 2010” на Фондацията за приложни
изследвания и комуникация, в българските училища компютрите интензивно
навлизат при преподаването на други учебни дисциплини. Допълнителни
затруднения поражда и факта, че липсват методически указания как
компютрите да бъдат интегрирани в образователният процес, както и че само 6
% от българските преподаватели имат компютърна квалификация. Броят на
ползващите компютър учители достига 12 – 16%. [3]
Към 2010 г. броят на българските училища с Интернет сайтове е достигнал
500, като най-голям е делът на училищата в София – 25%. Намалява т. нар.
“пропусна достъпност”.
Студентите в България са едни от най-активните Интернет потребители,
според изнесените в статията данни, повече от 63% от тях участват в някаква
форма на е-обучение, достъпът до лекционния материал на преподавателите
е 38%. Тези показатели съответстват и на високия процент реализирани
платформи за е-обучение в университетите (68%), но същевременно е
направен извода за липса на достатъчно и качествено мултимедийно
съдържание, което да се предлага на студентите.
Електронното обучение се превръща в най-бързо развиващата се
индустрия в света, съсредоточавайки голям човешки и финансов потенциал.
Динамиката се определя от непрекъснатото развитие, усъвършенстване и
поява на нови технологии, а допълнително ускорение се внася и от
едновременната поява на нововъведения, които взаимно се въздействат и
задават допълнителна неопределеност, що се касае за прогноза за бъдещето.
В последните три години, с очаквано въздействие най-малко и за
следващите три години, се намесва и допълнителен фактор – финансовата
криза, която парадоксално оказва катализиращ ефект за развитието на
електронното образование.
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Като основни тенденции в развитието на електронното образование се
очертават следните:
1. Доминиране на мобилните комуникации в електронното образование
2. Интензивно развитие на хибридни модели на електронно обучение
(мобилно-компютърно базирано) в Африка, Южна Америка и Китай.
3. Масово разпространение на платформи с отворен код за развитие на
електронно обучение.
Успешно развиващите се тенденции за масово разпространение на
електронното обучение, започнала от 2010 г. се основават на оптималното
съчетание на комуникационни модели, платформи и създаването на
образователния контент.
За определяне на добрите практики в електронното обучение е
необходимо да се изходи от единна терминологична и семантично определена
база, включваща дефинирането на понятията електронно образование,
електронно обучение, дистанционно обучение, мобилно обучение.
Всички тези видове обучения се основават на комуникационни платформи
и съответно протичащи информационни потоци, чийто вид се определя от
материалната база за развитие на обществото, конкретно – вида на
информационните носители.
Дистанционната форма на обучение е възникнала преди два века, но в
съвременното съдържание на това понятие се включва онлайн компютърнобазирано обучение, интегрирано в съвременната комуникационна среда,
характеризиращо се като неприсъствено обучение.
Електронното обучение се идентифицира с компютърно-базираното онлайн
обучение, за което е характерно интеграцията със специално разработените за
целта платформи и използването на компютъра като крайно комуникационно
устройство. Мобилното обучение се характеризира с включване на мобилните
комуникации в процеса на предаване на знания, но със задължителното
присъствие на компютъра, осигуряващ средата за цялостния обучителен
процес.
В заключение може да се отбележи, че описаните модели на обучение не
се срещат в чист вид. В последните 10 години протичат процеси на взаимно
проникване на описаните модели, дообогатяването им с нововъзникващи
технологии, изобретения и най-вече протичащите глобални процеси в социума,
поради което като доминиращ вид може да се определи хибридния модел на
обучение.
Конкретизирането на формите, методите, инструментариума и цялостното
осигуряване на електронното образование в настоящия етап е много сложен
въпрос, предвид широкото им разпространение по географски признак,
наличието на различно равнище на технологична, операционна и кадрова
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осигуреност, и не на последно място – приемственост, традиции и условия за
неговото осъществяване.
В обхвата на поставените задачи по проект
„Сравняване на набор от модели, методи и технологии за електронно
обучение като компонент на интегрираната образователна среда във висшите
училища”, TK01/0517/16.02.2009 са проучени добри практики в България,
Европа и САЩ.
Проучване на добри практики в България
Електронното образование в България отбеляза своята 15 годишнина, като
по отношение на разпространението може да се отбележи, че то присъства в
повече от 80% от българските университети, съответно като инструментариум,
експериментално, програмно внедряване, институционализиране.
Повече от 20 български университети имат създадени центрове за
дистанционно обучение и уеб-представени центрове за електронно обучение.
Първи в пазара на електронното обучение у нас навлязоха крупни корпорации
и фирми.
Пример за успешна реализация на e–Learning проекти в международен
мащаб e фирмата Cisco Systems, която успешно си партнира и с 10
организации от България.
Електронното обучение в България се реализира в двете основни форми –
като дистанционно и като присъствено. Присъственото електронно обучение е
в редовната форма на обучение.
Институционализирането на електронното обучение в България стартира
от 2003 г. с изготвянето и влизането в сила на Наредбата за държавните
изисквания за организацията и провеждането на дистанционна форма
на обучение от висшите училища. [5]
Реализирането на дистанционната форма на обучение е в два варианта –
като присъствено и като неприсъствено обучение, съответно с включването на
електронното обучение и в двете форми.
Използваните платформи за осъществяване на електронното обучение са
в три категории:
1. Платформи с отворен код: Moodle
2. Платформи, използвани от водещи университети в света
3. Платформи – собствени разработки.
В таблица 1 в систематизиран вид са представени българските
университети, предлагащи дистанционна форма на обучение и съответно
електронно обучение.
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Таблица 1
Университет
Нов български университет
СУ “Св. Кл. Охридски”
Минно-геоложки
университет
Лесотехнически
университет
Русенски
университет
“Ангел Кънчев”
ЮЗУ “Неофит Рилски”
ШУ
“Константин
Преславски”
Стопанска
академия
“Димитър Ценов” – Свищов
УАСГ
ТУ – София
ТУ – Габрово
Университет по хранителни
технологии – Пловдив
ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”
Пловдивски
университет
”Паисий хилендарски”
СВУБИТ
Медицински университет –
София
ВУ по застраховане
УНСС

Платформа
Мoodle,
VEDA,
ИСДО
ARCADE
Мoodle

Електронно
Да

Дистанционно
Да

Да
Да

Да
Да

Мoodle

Да

Да

e-Learning Shell

Да

Да

Мoodle,
Webбазирана
платформа
Web-базирана
платформа
Web-базирана
платформа
Web-базирана
платформа
Microsoft
Class
Server
Web-базирана
платформа
Web-базирана
платформа
Web-базирана
платформа
PeU
2.0,
Webбазирана
платформа
ILIAS
Web-базирана
платформа
Web-базирана
платформа
e-Le@rning

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

Да
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Изграждане на бази данни с добри практики и инструменти в областта на
дистанционното обучение
Водещата компания в областта на електронното обучение WebEx Cisco
формулира седем стъпки към успеха на електронното обучение. Изходното
положение за формулиране на тези стъпки е дефиниране на конкретните
прояви на подпомагащата функция на ИКТ върху методите на преподаване.
1. Проектиране на учебни курсове от професионални разработчици.
2. Смесено обучение – включват самостоятелна работа и занятия в група,
синхронно и асинхронно предаване на съдържанието
3. Учене онлайн – чрез провеждане на уеб-конференции синхронните
индивидуални и групови занятия не зависят от мястото на провеждане.
4. Осигуряване на единен подход – независимо от натовареността на
сътрудниците.
5. Затвърждаване на успеха – затвърждаване на усвоените знания чрез
възможност за многократно повторение на изучавания материал.
6. Контрол на качеството – непрекъснато поддържане равнището на
съдържанието на учебния материал.
7. Инфраструктура – привличане на сътрудници с разнообразно
местонахождение.
Като добри практики са утвърдени електронното наставничество,
персонализирани учебни програми, тестове за навици и знания, онлайн
обсъждане след занятията, мобилни устройства и адаптирани към тях методи
за предаване на материали, виртуални класове с архив и достъп при
необходимост, основани на сценарии онлайн учебни програми. Съответно найразпространените методики са с използване на мобилни устройства,
осигуряващи достъп до електронен преподавател, виртуални класове,
включително създаващи ефект за потапяне, аналогично на Second Life,
включващи участие на сътрудниците в онлайн дискусии след занятията.
Проведения анализ на видовете дейности дава следното процентно
разпределение:
1. Персонализирано обучение (21.4%)
2. Решение на проблеми, създаване на знания (21.3%)
3. Система на измерване подобряване на обучението (19.4%)
4. Мобилно обучение и поддръжка (18.4%)
5. Създаване на контент от преподавателите (17.2%)
6. Онлайн общуване и взаимодействие (16.3%)
7. Реалистичен опит с ефект на потапяне (15.1%)
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8. Поддържане на производителността (15.1%)
9. Оценка на съответствието на програмите на изискванията на обучаемите
(15%)
10. Електронни курсове, основани на сценарии (14.3%)
Възпиращите фактори са от субективен и обективен характер – съответно
от субективен характер са трудностите при преминаване към обучението по
нов начин, сътрудниците се притесняват да участват в социални мрежи и
мрежови общества, обучаващите се предпочитат занятия в класните стаи.
Обективните предпоставки са от финансов и технологичен характер.
Инструментариумът включва използването на конвенционални пакети
(презентации PowerPoint, други програмни инструменти за дадена програмна
среда, Инструменти, основани на шаблони, позволяват бързо създаване на
съдържание). Финансовите проблеми се преодоляват с използването на
програми с аутсорсинг, функциониращи на клиентски компютър, които са поевтини от клиент-сървърна архитектура. Вложеният в такава архитектура могат
да бъдат напълно оправдани, когато се работи с голямо количество елементи
на учебния контент. Такава архитектура е подходяща за съвместно използвани
учебни програми, позволявайки текуща актуализация на съдържанието.
В работната програма на проекта се включва съпоставителен анализ и
оценка на една от най-разпространените (включително и в България)
платформи – MOODLE и платформите ILIAS, внедрена в УниБИТ и EWES.
Съпоставителният анализ е направен по отношение комуникационни средства,
средства за администриране, средства предоставяни на обучаващите се,
средства предоставяни на преподаватели. (Таблица 2)
Направеният съпоставителен анализ се отнася за периода 2009–2010г.
Платформите се развиват и актуализират с внедряването на последните
версии на MOODLE (1.9.8) и ILIAS (4.1)
Универсалният комуникационен код – дигиталният език и разпространението на Интернет създадоха универсална платформа за нови модели на
образование: електронното, виртуално мобилно образование.
Осъществяването на новите модели на обучение създава добри практики и
експериментални технологии, които носят рационален заряд, предвид
изложените аргументи за необходимостта от повишаване ролята на висшето
образование за създаване на подготвени за икономиката на знанието
специалисти.
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Средства за
администриране

Средства за обучаемите

Комуникационни средства

Таблица 2
Платформи
Дискусионни форуми
Файлов обмен

MOODLE
Да
Да

Е-поща

Само външна

ILIAS
Да
Да
Вътрешна и
външна

EWES
Да
Да
Вътрешна и
външна

Журнал/Бележник на
студента
Чат
Видео комуникация

Да

Да

Да

Да
Не

Дъска за съобщения

Да

Да
Да
Да

Bookmarks

Не

Календар/Преглед на
личния напредък

Да

Ориентация/Помощ

Да, контекстна

Търсене в
системата/курса

Да, за темите
във форумите

Работа офлайн /
Синхронизация

Не, само
download

Работа в групи

Да, на ниво
курс и дейност

Самооценяване

Оценяване по
всички видове
материали

Студентски общности

Не

Студентско
портфолио

Да, като уеб
страница

Идентифициране на
потребител

Да, с пароли от
администратора
и
преподавателя

Оторизация за курса

Да, Роли:
администратор,
преподавател,

Да
Не
Личен
десктоп
Да
Да, лична
уеб
страница
Ръководства за
студента
Да, по
ключови
думи
Не, само
download
Да, на ниво
групи и ниво
курс
Оценяване
по всички
видове
материали
Да, на ниво
комуникация
Личен
десктоп
Да, с
пароли от
администратора и
преподават
еля
Да, Роли:
администратор,

Не
Да
Да, контекстна
Да, за темите
във форумите
Не, само
download
Да, на ниво
курс и дейност
Оценяване по
всички видове
материали
Да
Да, като уеб
страница
Да, с пароли
от администратора и
преподавателя
Да, Роли:
администратор,

242

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Средства за преподаватели

студент, гост

преподавате
л, студент,
лектор,
дизайнер,
гост

преподавател,
студент, гост

Хостинг-услуги от
разработващата
организация

Да, комплексни,
платени

Не

Интеграция на
регистрациите

Да,
автоматизиран
о
администриран
е на списък от
студенти

Колективни
регистрации
за курсове и
групи

Автоматизирано
тестване и оценяване

Да, от
системата и от
преподавателя

Да

Управление на курса

Да, вкл. чрез
дати и събития

Да, чрез
дати и
събития

Да, вкл. чрез
дати и събития

Да, контекстна:
онлайн
ръководство за
преподавателя

Да, онлайн
ръководств
о за
преподават
еля

Да,
контекстна:
онлайн
ръководство
за
преподавател
я

Да

Не

Да

Да,
по много
параметри

Да

Да,
по много
параметри

Помощ за
преподавателя

Средства за
неавтоматизирано
оценяване
Проследяване
работата на
студентите в курса и
системата

Да,
комплексни,
платени
Да,
автоматизиран
о
администриран
е на списък от
студенти
Да, от
системата и от
преподавател
я

Концепцията за интегрирана среда за електронно образование има за
приоритет създаването на предпоставки за ориентиране към професионално
образование в процеса на обучение в средното училище. Възможността за
паралелно обучение в средно училище и във университет има за ефект освен
постигане на “Кредит на време” за образование, също и оптимизиране на
кредитната система, доказала своята ефективност с внедряването на система
за “дифузни кредити”, която ще позволява паралелно обучение в средно и
висше образование.
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Системата ще стабилизира функциите на университетите в новата
информационна среда и ще подпомогне процесът на оптимизирането на
финансовите разходи за образование, с което ще изпълни и социална функция
в условията на продължаващата финансова криза.
В статията са използвани данни от Отчет на етап 1 на проект
„Сравняване на набор от модели, методи и технологии за електронно
обучение като компонент на интегрираната образователна среда във
висшите училища”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”
TK01/0517/16.02.2009
Използвани източници
1.
2.
3.
4.
5.

http://europa.eu.int
http://ecet.ecs.ru.acad.bg/bvu/
„е-Bulgaria Report 2010”, Фондация за приложни изследвания и комуникации
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/11-02-18_strategy2020.html:
www.arc.online.bg

AN INTEGRATED ENVIRONMENT FOR E-LEARNING –
A CONCEPT AND CONTEMPORARY STATUS IN BULGARIA
(EXPERIENCE OF SULSIT)
Kristina Varbanova-Dencheva
Abstract: The concept of integrated environment for e-learning is a consequence of the
Lisbon Strategy and Bologna Process in highly changed conditions for their implementation –
the economic crisis, faster introduction of high technology training in business and the
measures taken to address the abandonment of social field. The article examines the concept
of integrated environment for e-learning and the national program for creating a virtual
learning environment as an autonomous project developed in SULSIT in partnership with IT
companies and other universities.
In the article are presented analysis and evaluation of the status of e-learning and the
conditions for its realization in SULSIT, the main problems and priorities are identified for
harmonize creation of autonomous national space and European space. Presented are best
practices that are adapted to the conditions of a small university, as are commensurate with
similar achievements in higher education in Europe.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЦИФРОВИ БИБЛИОТЕКИ –
ОБРАЗОВАТЕЛНИ АСПЕКТИ
Радослав Павлов, Десислава Панева-Маринова
Институт по математика и информатика при БАН, {radko dessi}@cc.bas.bg
Резюме: Статията представя квалификационната характеристика, съдържанието
и учебния план на съвместната магистърска програма „Цифровизация и цифрови
библиотеки” на Университета по библиотекознание и информационни технологии и
Института по математика и информатика при Българска академия на науките. В
статията е включена характеристика на завършилите студенти и перспективите
за тяхната реализация.
Ключови думи: цифровизация, технологии за цифрови библиотеки, културно и
научно наследство, технологии за представяне на знания, висше образование,
магистърска програма

1. Въведение
Цифровизацията и цифровите библиотеки са един от инструментите за
постигане на целите на Digital Agenda for Europe (2010-2020) и концентрира в
себе си трите компонента в триъгълника на знанието: наука – образование –
иновации. Чрез множество инициативи и проекти в направлението
целенасочено се следват приоритетите на Европейския съюз (ЕС) за
насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание
(Раздел 2.7.3. от 2.7. Ползи от ИКТ за обществото в ЕС), за повсеместен онлайн достъп до общото европейско културно и научно наследство и
премахване на пречките за достъп до съдържание (Раздел 2.1.1. от 2.1.
Динамичен цифров единен пазар).
В изследователски аспект направлението е едно от предизвикателствата
на Шестата и Седмата рамкови програми на ЕС за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни дейности, програмата CIP за
конкурентоспособност и иновации, както и предстоящата за периода 2014-2020
европейска програма Хоризонт 2020.
Цифровизацията и цифровите библиотеки са нова област с бурно
развиващо се научно съдържание и с динамично установяващи се традиции в
образователен аспект. През последните години в Европа се създадоха и се
реализират няколко програми (включително и магистърски) за обучение в
областта на цифровите библиотеки (например, предлагани магистърски
програми от Университета в Талин, Естония, Университета в Парма, Италия и
Университетския колеж в Осло и Акершус, Норвегия), библиотечните и
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информационни науки (в Университета на Борас, Швеция), съвместната
магистърска програма „Писмено наследство в цифрова среда" на
Университета J. J. Strossmayer в Осиек, Хърватия, катедрата по библиотечни и
информационни науки към Университета в Задар, Хърватия и департамента за
културно наследство и сценични изкуства към Университета в Парма, Италия и
др. Основната цел на програмите е да се обучат студентите да управляват
цифрови колекции чрез информационни услуги в цифрови хранилища с
различни приложения. Подготвят се професионалисти за работа основно с
библиотечни системи и техните ресурси. В програмите обаче процесът на
създаване на цифрово съдържание е застъпен ограничено и се отнася основно
до писмени документи като почти не се разглежда продукцията и обработката
на медии от друг тип като звук, видео и изображения. Друга особеност е
предлагането на разнородни дисциплини с голям обхват, които са без
специфицирано ядро и единна минимална знанийна база (теми или учебна
програма), необходими за завършено представяне на процеса на създаване и
използване на цифрови ресурси. Областта притежава интердисциплинарен
характер и е необходимо покриване базови тематични модули свързани както
със създаването и опазването, така и с организирането и управлението на
цифрово съдържание чрез средствата на съвременните информационните
технологии, библиотекознанието и библиотечния мениджмънт, семантичните
технологии, Web-технологиите и др.
Тези обстоятелства стоят в основата на решението на Университета по
библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и Института по
математика и информатика, БАН (ИМИ-БАН) за разработка и организиране на
съвместна магистърска програма по цифровизация и цифрови библиотеки.
Важни аспекти при създаването на програмата включват:
 формиране на колектив, включващ специалисти по библиотекознание,
информационни науки/технологии и културно наследство (екипът от
УНИБИТ е под ръководството на проф. Румен Николов, а в ИМИ-БАН –
проф. д-р Радослав Павлов);
 определяне на целева група обучаеми и нейната структура;
 специфициране на необходимите знания и умения за една по-дългосрочна
реализация на кадрите, като се отчита значителната празнота между
базовото обучение и нужните компетенции за реалната работа;
 разработване на различни версии на учебното съдържание на
дисциплините от учебния план, отчитайки сложността им и профилът на
целевата група;
 определяне на система за кредитно оценяване на дисциплините от учебния
план и др.
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Подготвени бяха няколко варианта на програмата. Последният от тях,
който бе акредитиран и обявен публично, е представен в настоящия доклад.
2. Квалификационна характеристика на програмата
Магистърската програма Цифровизация и цифрови библиотеки има за
цел да осигури необходимите знания и умения в областта на
бързоразвиващата се сфера на цифровите библиотеки и средите за
управление на цифрово съдържание и знания. Програмата обхваща пълния
процес по изграждане и управление на среди на цифрови библиотеки и
тяхното съдържание (цифрови документи и информация). За целта учебните
курсове са фокусирани както върху дейности по създаване и обработка на
цифрови документи (текст, изображения, видео, звук), цифрова фотография,
защита на цифровото съдържание и др., така и върху основни аспекти на
цифровите библиотеки като средства и технологии за изграждане, дизайн,
интерфейси, управление и достъп до цифрови ресурси и колекции,
функционалност, поддръжка, приложения в различни области на обществената
дейност. Поради комплексността на областта и разнообразието на проекти за
цифровизация и цифрови библиотеки, програмата осигурява не само основни
компетенции, свързани с технологичната реализация на една цифрова
библиотека, но и дисциплини за семантичното описание и организиране на
цифрово съдържание, средства и подходи за неговата защита, управление на
информация и знания, операционна съвместимост на цифрови библиотеки и
техни конституенти, европейски практики в областта и др. Магистърската
програма също така подпомага изграждането на междуличностни и
комуникационни умения и интеграцията на теоретични знания с практически
умения и практика. Подбраните курсове са в съответствие с добри практики в
европейското университетско образование в областта.
Магистърската програма е подходяща както за студенти, продължаващи
образованието си в областта, така и за сътрудници на библиотеки, музеи,
галерии, читалища и архиви, желаещи да използват пълноценно съвременни
информационни и комуникационни технологии в професионалните си дейности
за създаване и управление на цифрово съдържание и информационни услуги.
Програмата е с продължителност три семестъра в редовна и задочна форма
на обучение.
3. Съдържание и учебен план на програмата
Програмата обхваща основни аспекти при изграждане на цифрови
библиотеки, включително създаване и управление на цифровото съдържание
в една библиотека и изграждане на нейната информационна инфраструктура.
От гледна точка на цифровото съдържание в една библиотека, се разглеждат
тематични модули, свързани със:
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създаването и обработка на цифрови документи и изображения;
модели и стандарти за описание на цифрово съдържание;
средства и техники за защита на цифрово съдържание;
управление на информация и знания.
От гледна точка на изграждането и управлението на технологичната среда
за една цифрова библиотека, се разглеждат тематични модули, свързани с:
 технологии за цифрови библиотеки и хранилища;
 различните видове услуги за цифрови библиотеки;
 оперативна съвместимост и интеграция на цифрови библиотеки;
 цифровите библиотеки в Web 2.0 и др.
3.1. Задължителни дисциплини
Създаване и обработка на цифрови документи (I семестър) – Курсът
представя съвременни технологии, методи и средства за създаване на
цифрови документи (сканиране, цифровизация, векторизиране и др.) от
различен медиен тип (текст, изображения, видео, звук) и последващата им
обработка за различни приложения. Курсът проследява подходи, техники и
средства за анализ, структуриране, индексиране и организиране на цифрови
документи.
Цифрови хранилища и библиотеки (I семестър) – Курсът цели да въведе
основни понятия на областта на цифровите библиотеки, фокусирайки се върху
интелигентния достъп до цифровото информационно съдържание. Покриват се
теми, свързани с основи и архитектури на цифрови хранилища и библиотеки,
базови характеристики и референтен модел на цифрова библиотека,
информационно съдържание, достъп, търсене и организиране на ресурсите,
метаданни и стандарти за описание на ресурсите, визуализация на
информацията, представяне и откриване на знания, функционалност,
политики, качество и др.
Модели и стандарти за описание на цифрово съдържание (I семестър) –
Курсът цели да представи най-съвременните модели и стандарти за
описанието на разнообразно мултимедийно съдържание в рамките на цифрови
библиотеки/хранилища, както и извън тях. В курса са проследени стандарти
като MPEG-7, MPEG-21, Dublin Core, стандарти за интерактивна телевизия
(iTV) и аудиовизуални медии и др. Практичната част на курса включва
изграждане на различни мета-описания на цифрово съдържание в утвърдени
стандарти.
Цифрова фотография (I семестър) – Целта на курса е да запознае
студентите с основни методи и средства на класическата фотография като
композиция, работа с различни типове обекти, фотографска техника и др.
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Представят се съвременни средства на цифровата фотография, особеностите
при работа със съвременния фотографски хардуер и софтуер.
Цифрова обработка на изображения (II семестър) – Курсът въвежда в
основите на мултимедийните технологии за обработка на изображения.
Базовите теми целят придобиване на знания и умения за използване на
технологии и средства за графичен дизайн – графични системи за създаване,
обработка, съхранение и отпечатване на изображения. Курсът въвежда в
основните понятия в компютърната графика, техниките по графично
проектиране, представяне, редактиране на растерни и векторни изображения,
подготовка на създадените файлове за следващи приложения (печат, уеб и
т.н.) и др.
Технологии за цифрови библиотеки (II семестър) – Курсът представя
технологии, осигуряващи дизайна и внедряването на уеб-базирани цифрови
хранилища и библиотеки. Фокусът е върху технологии за описание на цифрово
информационно съдържанието, системни технологии и технологии за
изграждане на потребителски интерфейс. Практическата част включва
описание на цифрови информационни ресурси чрез утвърдени стандарти и
изграждане на компоненти/дизайн за цифрово хранилище/библиотека в режим
на колективна работа. Основна цел на разработките е да бъде приложението
им в културни институции, отговарящи за съхраняването и опазването на
културно наследство.
Защита на цифровото съдържание (III семестър) – Курсът цели да
запознае студентите със съвременни подходи, методи, средства и технологии
за защита на цифрово съдържание от неоторизирано използване и
разпространение. Проследяват се базовите концепции за цифрова
стеганография, алгоритми, техники и инструменти за цифрова стеганография
на обекти от различен медиен тип (текст, изображения, аудио, видео), цифрови
водни знаци, софтуери за кодиране на данни и др.
Услуги за цифрови библиотеки (III семестър) – Курсът представя
концепцията за уеб-базирани услуги и тяхното приложение при изграждане на
цифрови библиотеки в мрежата. Разглеждат се популярни видове уеб услуги,
както и добри практики при интеграцията им с различни уеб-приложения и
цифрови библиотеки. В практическата част от курса се разглеждат приложения
с използване на технологиите SOAP (протокол за обмен на структурирани
данни в уеб) и WSDL (език за описание на услуги).
Преддипломен проект – През втория семестър от обучението студентите
осъществяват преддипломен стаж и разработват предварителен проект в
областта на плануваната магистърската теза. Работата се извършва в
лабораториите на Института по математика и информатика, БАН, и се
ръководи от научния си ръководител по магистърската теза на студента.
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3.2. Избираеми дисциплини
Моделиране на данни и проектиране на бази от данни (I семестър) –
Курсът представлява въведение в областта на базите от данни и системите за
тяхното управление. Курсът цели да осигури основни теоретични знания и
практически умения по изграждането, управлението и поддържането на бази от
данни в контекста на използването им като градивни компоненти на цифровите
хранилища и библиотеки с приложение в музеи, галерии и архиви,
съхраняващи културно-историческо наследство. Проследяват се нови
стратегии и технологии в дизайна и управлението на бази от данни. Курсът има
за задача да развие практически умения в изграждането и използването на
релационни бази данни с приложения в Уеб.
Цифровизация и интелектуална собственост (I семестър) – Курсът
представя правната рамка, средствата за контрол и закрила на цифрово
съдържание, достъпно през различни канали за доставяне – Интернет,
цифрови масмедии и др. Обсъждат се теми, свързани с цифровото
съдържание и видовете права на интелектуална собственост върху него,
управление на правото за собственост, носителство на правото за
собственост, декрети и документи, установяващи/доказващи правото на
интелектуална собственост, колективно управление на правото за
интелектуална собственост, давност, политики, институции за контрол,
международно законодателство в областта и др.
Цифрови технологии за библиотечен мениджмънт (I семестър) – Курсът
представя подходи, методи и средства на съвременните цифрови технологии,
подпомагащи библиотечния мениджмънт, работата на библиотечните
институции, техните маркетингови стратегии и обществени комуникации,
организирането, управлението и използването на информационните ресурси и
информационни системи и др. Проследяват се базови концепции, средства и
технологии за управление на музейни колекции за широко мултимедийно
излагане на артефакти от културно-историческо наследство.
Управление на информация и знания (II семестър) – Курсът представя
технологии, средства и стандарти за ефективно управление на знанията в
цифровата среда чрез изготвяне на реални примери и модели. Проследяват се
техники за оценка, прихващане и многократна употреба на знания, както и
информационни активи в организации, желаещи да управляват ефективно
наличните предметни познания в ключови за организацията процеси и бизнес
практики. Курсът има за цел да помогне на студенти в разбирането на
значимостта, естеството, настоящите практики и научни изследвания в
областта на управлението на знания и информацията. Практическата част
включва изграждане на описателни онтологични структури чрез средствата на
семантичните технологии.
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Цифровизация и цифрови библиотеки за културно наследство (II
семестър) – Курсът представя някои възможности на съвременните
мултимедийни технологии и цифровите библиотеки за комплексно виртуално
представяне на значими културно-исторически ценности. Основен фокус е
подобряването на достъпа до ценни артефакти с цел тяхното опазване и
съхранение, дигитална реставрация, семантично описание на знанието за
обектите, осигуряване и развитие на средства за културен и етно-туризъм,
атрактивно цифрово експониране на обектите, електронно обучение и др.
Практическата част включва цифровизиране, семантично анотиране и
виртуално представяне на артефакти от Българското културна наследство в
цифрово хранилище или библиотека с цел публикуването им в Европейската
цифрова библиотека Europeana.
Цифрови библиотеки за електронно обучение (II семестър) – Курсът
представя възможностите на цифровите хранилища и библиотеки като
източник на материали и ресурси за създаване на учебно съдържание и
осигуряване на електронно обучение. Лекционната част от курса разглежда
базови концепции, методи, средства и стандарти, осигуряващи съвременните
форми и формати за електронно обучение. Практическата част включва
изграждане на SCORM учебни модули (пакети) за електронно обучение в
избрани предметни области с използване на материали и ресурси от цифрови
хранилища и библиотеки.
Цифрови библиотеки и социални мрежи (III семестър) – Курсът цели да
пречупи цифровите библиотеки през призмата на съвременните Web 2.0
технологии, т.нар. технологии за социални мрежи. Разглеждат се множество
социални елементи като блогове, форуми, коментари, рейтинг системи, тагове
и др. и стойността, която те добавят към цифровите библиотеки, чрез
интегрирането им. Целта е превръщане на цифровата библиотека в социална
среда за споделяне, активно създаване и публикуване на информационно
съдържание. Разглеждат се начините, по които потребителите на дадена
цифрова библиотека могат да подпомагат популяризацията й и по-широката й
достъпност. Представят се множество свободно достъпни технологии, софтуер
и услуги като блогове (Web Logs), RSS (Really Simple Syndication), Atom feeds,
Wiki, както и среди за споделяне като Flickr, MySpace, YouTube, Delicious,
Technorati, Facebook и др.
Операционна съвместимост на цифрови библиотеки (III семестър) –
Курсът цели да представи най-съвременните технологии и добри практики за
проектиране, изграждане и управление на ефективни взаимодействия между
цифрови хранилища/библиотеки. Курсът дискутира казуси и възможни
решения, свързани с осигуряването на операционна съвместимост на цифрови
библиотеки и цифрови хранилища на ниво информационно съдържание,
функционалност, потребители, политики, качество и архитектура
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(концептуална рамка предложена в Референтния модел на цифрова
библиотека на DELOS). Курсът осигурява теоретична база и практически
познания за дейностите, свързани с осигуряването на операционната
съвместимост от организационна, техническа и методическа гледна точка.
Европейски цифрови библиотеки (III семестър) – Курсът цели да
представи проекти, добри практики и реализации на цифрови библиотеки и
хранилища в Европа, покривайки техни основни приложения в научното и
културно-историческото наследство. Проследени са проекти по шеста и седма
рамкови програми, в т.ч. Europeana, EuDML, DELOS, DL.org, EDLprojects,
dLibra, и др., както и i2010 Digital Libraries Initiative.
3.3. Факултативни дисциплини
Интернет технологии и приложения (I семестър) – Целта на курса е
обучаващите се да придобият основни познания и практически умения за
работа с информационни и комуникационни средства и технологии, свързани с
Интернет. В курса са разгледани основните принципи и възможности за
използване на съвременни технологии при разработката на Интернет
приложения (HTML, CSS, JavaScript и др.). В практическата част се представят
технологии и инструментални средства за проектиране и изграждане на
Интернет приложения в различни сфери.
Езици за хипертекст (XML) (I семестър) – Курсът представя езика XML,
представляващ базов мета-език, дефиниращ синтаксиса, използван за
описание на различни специфични за дадена област и семантика
структурирани езици. Разглеждат се в детайли XML базираните технологии в
т.ч. HTML, CSS, URL и техни приложения. Проследяват се техники за
валидация като DTD и XSchema, както и различни, съпровождащи технологии,
базирани на XML.
Уеб интерфейс към бази от данни (II семестър) – Курсът представя найразпространените и използвани техники и методи за създаване и поддържане
на Web-базирани бази от данни. Демонстрира се как тези техники и методи
могат да бъдат използвани на практика при реализиране на интерактивни Web
приложения.
Интернет и право (II семестър) – Учебните занятия по дисциплината са
насочени към усвояване на теоретични знания и практически умения в
областта на комуникационното право. Формират се знания относно основните
източници и принципи на комуникационното право, както и взаимната
зависимост между съвременните информационни технологии и обективното
право. Изследва се правната проблематика, свързана с интернет
пространството, както и влиянието на традиционните правни инструменти
върху електронното пространство. Изследва се правния режим на
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информационните ресурси в интернет, както и спецификите на електронната
търговия, домейните, сайтовете, електронните библиотеки и т.н. Формира се
разбиране на националните и международните подходи за разрешаване на
правните проблеми, предизвикани от развитието на съвременните
информационни технологии.
Обучението в магистърската програма се финализира след изпълнение на
всички задължения по учебния план (покриване на определено ниво на
кредити по задължителните, избираемите и факултативните дисциплини) и
представяне и защита на магистърска теза. Тезата представлява собствено
изследване, експеримент или програмен продукт, осъществени и ръководени в
рамките на задължителна или избираема дисциплина от учебния план.
Представените учебни дисциплини са с различна степен на сложност и
осигурят знания и умения в две направления: ИТ технологии и културно
наследство.
Дисциплините, препоръчителни за специалисти в културното наследство,
са следните: Създаване и обработка на цифрови документи; Цифрови
хранилища и библиотеки; Модели и стандарти за описание на цифрово
съдържание; Цифрова фотография; Моделиране на данни и проектиране на
бази от данни; Цифровизация и интелектуална собственост; Цифрови
технологии за библиотечен мениджмънт; Цифрова обработка на изображения;
Цифровизация и цифрови библиотеки за културно наследство; Цифрови
библиотеки за електронно обучение.
Дисциплините, препоръчителни за ИТ специалисти, са следните: Интернет
технологии и приложения; Езици за хипертекст (XML); Технологии за цифрови
библиотеки; Управление на информация и знания; Уеб интерфейс към бази от
данни; Интернет и право; Защита на цифровото съдържание; Услуги за
цифрови библиотеки; Операционна съвместимост на цифрови библиотеки.
4. Характеристика на завършилите студенти и перспективи за реализация
Завършилите студенти имат компетентност за цялостния процес по
изграждане и управление на цифрови библиотеки и цифрови хранилища. Те
могат да проектират, реализират и прилагат в различни области на културата,
образованието, науката и бизнеса технологиите на цифрови библиотеки за
оптимално управление на цифрово съдържание и информация. Програмата
дава необходимите мениджърски знания и умения при управлението на
проекти, свързани с цифровизацията и реализацията на цифрови библиотеки,
а завършилите студенти могат успешно да ръководят всеки процес от
жизнения цикъл на система на цифрова библиотека. Студентите са имали
възможност да натрупат практически опит и умения за работа в екип в реална
среда при осъществяване на курсови проекти по цифровизация (в т.ч.
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създаване, обработка и защита на цифрово съдържание чрез ползване на
различни методи и технологии) и внедряване на различни модули на системи
за управление на цифрово съдържание. От гледна точка на фундаменталните
общо-професионални умения, необходими на всеки съвременен специалист по
библиотекознание и информационни технологии, програмата осигурява на
завършилите допълнителни умения за работа в екип и(или) самостоятелно
чрез активно използване на проектно-базирани учебни практики.
Програмата позволява реализация в разнообразни сектори на музейната и
библиотечна сфера – от публични и академични цифрови библиотеки до
глобални бизнес библиотеки, бизнес сектори, свързани с предоставяне на
различни информационни услуги, достъп и управление на цифрова
информация и документация в глобални и корпоративни мрежи и др.
Програмата позволява да се изградят специалисти в областта на
цифровите библиотеки, конкурентноспособни както на българския, така и на
европейския пазар на труда.
Заключение
Магистърската програма „Цифровизация и цифрови библиотеки” е
акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация.
Литература
1. УНИБИТ и ИМИ-БАН, Квалификационна характеристика и учебен план на
специалност „Цифровизация и цифрови библиотеки” за придобиване на
образователна и квалификационна степен „Магистър”, София, 2011.

DIGITIZATION AND DIGITAL LIBRARIES – EDUCATIONAL ASPECTS
Radoslav Pavlov, Dessislava Paneva-Marinova
Abstract: The paper presents the qualification characteristics, the content and the learning
plan of the Joint Master Programme on Digitization and Digital Library of the State University
of Library Studies and Information Technologies and the Institute of Mathematics and
Informatics at the Bulgarian Academy of Sciences. The paper also includes characteristics of
the graduated students and their perspectives for realization.

254

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

СТУДЕНТСКОТО ПЛАГИАТСТВО В ДИГИТАЛНАТА ЕПОХА
доц. д-р Юлиана Пенева, доц. д-р Станислав Иванов
Адрес: департамент “Информатика” НБУ, бул. Монтевидео 21, 1618 София
email:jpeneva@nbu.bg; sivanov@nbu.bg
Резюме: Интернет средата силно улеснява копирането и плагиатството от
електронни източници в сравнение със заимстването от печатни публикации. Тези
неприемливи академични практики се разширяват и усъвършенстват, въпреки
развитието на средствата за контрол и противодействие. Налице е своеобразно
състезание между оценяващите и студентите по отношение на разпознаването на
заимствани текстове и изобретяването и използването на похвати, затрудняващи
това разпознаване. В настоящия доклад се разискват възможностите за
идентифициране на преписване от страна на студентите при изготвянето на
различни задания. Представен е опитът на авторите с използването на услугата
TurnitIn, интегрирана към системата за електронно обучение Moodle.
Ключови думи: електронно обучение, учебно съдържание, оценяване, плагиатство

Въведение
В последните години Интернет се превърна в основно средство,
използвано от студентите за събиране на материали при изготвянето на
различни задания. Обучаемите вече могат без проблеми да използват
неограничен брой източници на информация, които лесно могат да бъдат
прегледани, а необходимото за дадена разработка съдържание да бъде
заимствано. С това се улеснява особено много копирането и плагиатството от
електронни източници в сравнение със заимстването от печатни публикации.
Преписването в епохата на Интернет придобива ново измерение. Много
студенти смятат за допустимо да представят публикуван в Интернет чужд
проект. Проблемът се задълбочава при разширяващото се дистанционно
обучение, където ограниченият личен контакт между студент и преподавател
увеличава относителния дял на оценките, съставени само по представени
писмени работи. Освен това, развитието на технологиите улеснява и измамите
по време на изпит с помощта на различни устройства (мобилни телефони,
безжични мрежи и др.). Всичко това налага университетите да разработят и
прилагат политики за ограничаване и прекратяване на неприемливите
академични практики, в това число и директното използване на чужда
интелектуална собственост[1].
За успешна борба с преписването в представени писмени работи се
използва софтуер за откриване на плагиатство. И без специализиран софтуер,
с помощта на търсачка може да се провери използването на вече публикуван
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текст, но процесът е трудоемък и отнема време. При представяне на
заимствани текстове се разчита на това, че екзаминаторите няма да се
занимават с разпознаването им, а ако се очаква използването на
специализиран софтуер, представеният текст се модифицира така, че да се
затрудни автоматичното разпознаване.
В контекста на изложеното по-горе, цел на настоящия доклад е да се
дискутират възможностите за идентифициране на преписване от страна на
студентите при изготвянето на различни задания – самостоятелни
изследователски проекти, реферати, казуси и др. форми на писмена работа.
За целта се разглеждат най-често срещаните неприемливи академични
практики и се разглеждат различните форми и практики на плагиатство.
Тенденция в НБУ е студентите от всички форми на обучение да имат
достъп до електронно съдържание, понастоящем чрез системата Moodle. В
тази връзка електронното регистриране на изпълнени задания и проекти, както
това в Moodle предоставя на преподавателя ефективни средства за борба с
представянето на чужди текстове. В НБУ е закупен абонамент за услугите на
системата TurnitIn [2,3]. Тя позволява сравнението на студентските разработки
с налични интернет документи, архивирани в локални бази, както и с
публикувани вече статии в различни видове списания. В настоящата работа се
представят някои практики, свързани с използването на тази услуга.
Неприемливи академични практики
Подобно на голяма част от институциите по света, в университетите в
България публикуват регламент за оценяването на студентските постижения,
като посочват неприемливи академична практики. Независимо от това, че
всеки университет прилага собствени критерии, анализът на отделните
правилници позволява да се обобщят недопустимите практики: плагиатство,
фалшификация, използване на записки и електронни устройства по време на
изпит, използване на една и съща разработка по няколко учебни дисциплини,
подсказване и др. подобни [4]. От изброените по-горе явления най-спорно е
плагиатството, което много хора разглеждат единствено като преписване на
чужда разработка или представяне на чужди идеи за собствени. Термините
«копирам» или «заемам», отнесени към чужди резултати прикриват кражба на
интелектуална собственост, доколкото в повечето случаи се касае за
материали с известно и регистрирано авторство. Плагиатството има много
форми [5]:
 Кражба на идеи и представяне като собствени;
 Използване на чужд текст без да се маркира като цитат;
 Представяне за оригинални идея или продукт, получени от съществуващ
източник;
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 Липса на цитиране на източника или даване на невярна информация за
него.
В повечето случаи плагиатството се получава като резултат от липса на
коректно цитиране на използваните източници, с което читателят да получи
вярна и пълна представа за оригиналността на изложените в публикацията
тези. Изследвания [10], проведени в някои европейски страни в това число и
България показват, че в университетите плагиатството – от собствени
разработки и Интернет източници – е честа практика. Нещо повече, 85% от
българските студенти смятат, че това няма да бъде разкрито.
От друга страна, в Интернет изобилстват документи със свободен достъп,
чийто източник трудно може да бъде проследен. Обучаемите остават с
впечатление, че копирането на публично достъпни готови материали с не
указани авторски права е допустимо и не е интелектуално престъпление. Не на
последно място следва да се отбележи, че откриването на текстови заемки е
затруднено без използване на специализиран софтуер. Редица автори [6, 7] са
представили обзори на средства за откриване и предотвратяване на
преписването. Съществуват множество търговски продукти, както и софтуер
със свободен достъп за откриване и предотвратяване на плагиатството.
Услугата Turnitin
Системата Turnitin е едно от най-често използваните средства за откриване
на преписване от вече публикувани в Интернет текстове по системата “копирай
и постави”. Студентските разработки се подават и проследяват като документи
по електронен път и се изследват за наличието на вече публикувани текстове.
За целта системата използва голяма база от данни с дигитално съдържание,
която позволява сравнението на студентските разработки с милиарди
Интернет документи. Съдържанието на базата непрекъснато се обновява. За
всеки подаден документ TurnitIn генерира т.нар. отчет за оригиналност, в който
се описва процентът на съвпадение с вече публикувани документи. На фиг.1 е
представен подобен отчет [8] като оцветените пасажи маркират намерени
текстове и техните оригинални източници.
Използването на системата е възможно чрез заплащането на годишен
абонамент – институционален лиценз. Системата се използва в над 120 страни
и до момента са обработени над 150 млн. студентски работи. Следва да се
отбележи, че Turnitin само маркира съвпадащи текстове и открива източника,
откъдето е заимствано съдържанието. Услугата не открива и не дефинира
случаите на плагиатство. Тя само предупреждава за съвпадение на текст, а не
за това как текстът е представен – като цитат или вграден в друг текст.
Извежда се процент на сходство на текста и се позволява отварянето на
всички документи, в чието съдържание има маркирани съвпадения.
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Съвпадащите пасажи могат да се изследват дума по дума. Преподавателят
преценява качествата на текста – дали има плагиатство или се касае за
ограничено съвпадение на фрази.

Фиг.1 Отчет за оригиналност

Turnitin се интегрира успешно с различни среди за електронно обучение
като Moodle, Blackboard и др. Освен че спомага в борбата с преписването,
разработени са допълнителни модули, които подпомагат учебния процес и
ефективната работа на преподавателите [9].
Практики при използването на Turnitin в департамент Информатика на
НБУ
Предлаганите в НБУ курсове се разграничават според вида участие на
студентите на аудиторни курсове и извънаудиторни учебни форми.
Аудиторните форми включват различни видове лекции: монологична,
диалогична, екипна и тренинги – семинар, упражнение, индивидуален курс.
Извънаудиторните форми са стаж, практика, проект, семинар и самостоятелна
работа. За всеки курс се предвиждат задължително повече от една учебни
дейности, които се оценяват самостоятелно, като с това се реализира
принципът за многокомпонентно оценяване на придобитите знания и умения.
Редовното обучение предлага присъствени занятия, които съчетават
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лекционно и интерактивно обучение с различни форми на самостоятелна
работа. Технологично обучението се подпомага от средата за обучение
Moodle. Стартирането на Turnitin допринесе за по-обективно оценяване на
представените от студентите самостоятелни разработки по всички
регистрирани в Moodle учебни дейности. Депозираните в Moodle изпълнения
на задачи могат да бъдат подложени на проверка от Turnitin. На Фиг.2 са
показани настройки на системата за проверка на дадено задание.

Фиг. 2 Настройване на Turnitin

За всеки подаден документ Turnitin генерира т.нар. отчет за оригиналност, в
който се описва процента на съвпадение с вече публикувани документи. На
фиг.3 е показана справка, от която се вижда до каква степен има преписване в
предадените работи. Прави впечатление, че се срещат изпълнения в висок
процент на съвпадение, но оценени с добра оценка. Това е така, защото в
курсове по информатика може да се събере голям процент от кратки
съвпадения поради използването на общоприети термини на английски език,
фрагменти от текстове на компютърни програми, цитиране на едни и същи
източници и пр. Коректно цитиране на чужд текст – в кавички, също дава като
резултат съвпадение. Понякога, при използване на едни и същи задачи за
преписани се обявяват условията на самите задачи. Turnitin указва единствено
съвпадение на текстове, но задача на преподавателя е да прецени дали става
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въпрос за плагиатство или не. За да се отстранят такива подвеждащи
съобщения, системата позволява да се изключат от докладване
библиографията и кратките съвпадения, което решава въпроса с
многобройните съкращения на информатични термини.

Фиг.3 Справка за оригиналност на проверяваните задания

В крайна сметка, единствено от преподавателя зависи да реши до колко и
в каква степен има плагиатство. За целта той изследва внимателно
генерирания от системата отчет. При наличие на програмен код изобилстват
кратки съвпадения, за които лесно се разпознава случайният характер на
съвпадението. Обратно, съвпадението в дълги пасажи на естествен език е
сигурен признак за заимстване от публикувани вече в Интернет материали.
Като цяло може да се твърди, че системата Turnitin е ценно средство в
борбата с любимата на студентите техника “копирай и постави”. За съжаление,
съществуват и се прилагат елементарни похвати за преодоляване на
предлагания от системата контрол.
Решение ли е проверката за съвпадение на текст?
Информационните технологии, както никоя друга технологична сфера, са
поле за непрекъснато динамично противопоставяне на предложени решения и
техните конкуренти или противодействия. Това се отнася и до приложението
на софтуер за проверка за използването на вече публикуван текст. Студентите
по информатика са ориентирани относно принципите на работа на такъв
софтуер и с лекота блокират действието му. В ход влизат похвати като замяна
на графични символи, включване на непечатни символи, изобразяването на
символи с цвета на фона и др. [11]. От своя страна, софтуерните средства за
разпознаване на плагиатство се обогатяват с предварително филтриране на
подобни замени и с техники, заимствани от анализа на естествен език. Това
продължаващо противоборство изтъква на преден план необходимостта от
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организационни и методически мерки за ограничаване на плагиатството в
студентските разработки.
Един подход от организационен характер с доказана перспективност е на
основа на конкуренцията между обучаемите да се създават нагласи за
нетърпимост към измамите – студентите сами да разпознават възможностите
за измами и да предлагат средства за противодействие [1]. Регламентът за
оценяване на писмени работи може да включва санкции при установяване на
опити за блокиране действието на разпознаващия софтуер. И все пак, какво,
ако студентите са убедени в ефикасността на контрола за заимстване на
текст? Тогава ще преразкажат със свои думи намерения текст. Излиза, че
вместо да се оценява равнището на конкретни предметни знания се оценяват
езиковите умения за преразказ с елементи на разсъждение.
Елементарно средство за ограничаване на преписването е заложено във
формулировката на поставените задачи. Поставянето на не сложни, но
оригинално формулирани творчески задачи изключва възможността за заемки.
Друга възможност от методически характер е изискването (съобразно
възложената учебна дейност) за ясно поставени и отчетливо разпознаваеми в
представеното изложение план, мотивировка и цели на всеки отделен пункт,
логична обвързаност и последователност, обосновка на собствената позиция и
др. Тези характеристики в повечето случаи не зависят от типа на предписаната
дейност – казус, реферат, проект, обзор и пр. От друга страна, изложение с
подобни характеристики трудно може да се компилира чрез слепване на готови
текстове.
Заключение
В академичните и научни общности плагиатството и подсказването се
оказват често срещани явления. Различните общества проявяват в различна
степен търпимост към тях. Студентите са информирани, че подобно поведение
е нечестно и наказуемо, но се изкушават да се възползват от чужди
разработки, особено при недостиг на време. Всевъзможните споделени в
Интернет учебни ресурси, в това число готови студентски разработки и
предлагани услуги за изпълнение срещу заплащане усилват това изкушение. В
допълнение, повечето от студентите са дълбоко убедени, че няма да бъдат
разкрити в неправомерно използване на чужди материали или че това е
неотменима част от правото им на информация.
В опит да се ограничат неприемливите академични практики, в НБУ се
прилага системата Turnitin, която е интегрирана към системата за електронно
обучение. С нейна помощ се открива повторна употреба на вече регистрирани
текстове. Решението за наличие на плагиатство се взема от оценяващия
преподавател. За преписващите санкцията е лишаване от студентски права за
един семестър. Наличието на тази услуга действа възпиращо върху практиките
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за прилагане на плагиатство, включително и за многократна употреба на
собствен текст. За изтеклите две години от нейното внедряване броят на
плагиатите е намалял сериозно, въпреки пестеливо прилаганите проверки.
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THE STUDENTS’ PLAGIARISM IN THE DIGITAL AGE
Juliana Peneva, Stanislav Ivanov
Abstract: The development of information and communication technologies has led to further
problems with cheating in academia. Internet facilitates very much copying and plagiarizing
from electronic sources compared to printed publications. Studies conducted at universities of
Europe show a trend of increasing unacceptable academic practices despite the
implementation of contra-plagiarism facilities. Most of the students believe that it is acceptable
to submit texts copied from Internet; moreover they apply techniques to prevent the detection
of plagiarism. This paper represents the authors’ experience using the services of software for
plagiarism detection – Turnitin system.
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Резюме: В доклада се разглежда възможността за прилагане на технологията на
управление на знанията в информационно-образователна среда. Разработена е
технология за изучаване на понятие по структури от данни в контекста на
управление на знанията и на тази основа е създадена система за електронно
обучение по структури от данни DSLearning.
Ключови думи: електронно обучение, структури от данни, управление на знанията

1. Въведение
През последното десетилетие обучението и знанията са ключов фактор за
успех във всички сфери на живота на съвременното общество, свързани с
използване и преработка на информация. В този смисъл нематериалните
ресурси изпреварват по значимост материалните. Внедряването на практики
за управление на знанията (УЗ) дават на компаниите възможност за
максимизиране на практическия ефект от знанията, които притежават –
повишава се интересът към специализация, към усвояване на нови технологии
и прилагане на изучени методики на практика. Единственият ограничен ресурс
остава времето – времето на обучение и адаптация към постоянните промени.
Казаното до тук определя управлението на знанията като ключов елемент в
стратегията за развитие на произволен управляем процес. В този смисъл,
разглеждайки обучението като такъв процес, има място въпросът за прилагане
на управлението на знания в информационно-образователна среда. В
концепцията на информатизация на сферата на образованието и навлизането
на новите интернет-технологии интерес представлява възможността за
интегриране на управлението на знанията в електронното обучение. В [5] се
излага концепцията за съвместяване на управлението на знанията със
задачите на електронното обучение за създаване на практически „идеално“
корпоративно обучение. Моррисон [4] обяснява, че електронното обучение и
управлението на знанията правят едно и също нещо, но по различен начин –
електронното обучение също гарантира получаване на знания, но обработени
от експерти с предшестващ процес на създаване на педагогически дизайн и
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представени във вид на завършена структура, докато управлението на
знанията предоставя „сурово“, по-малко обработено знание.
В настоящата статия се предлага едно практическо приложение на
технологията на управление на знанията в система за електронно обучение в
ограничена предметна област – обучението по структури от данни.
Разработена е дидактическа технология за изучаване на понятие по структури
от данни в контекста на управление на знанията и на тази основа е създадена
системата за електронно обучение DSLearning.
2. Управление на знанията и електронно обучение в изучаване на понятия
по структури от данни.
Главният акцент в електронното обучение и в управлението на знания –
това е да се помогне на потребителя да оптимизира процеса на получаване и
усвояване на знания.
2.1. Управление на знанията и обучението по структури от данни
Между данни, информация и знание съществува разлика. Данните могат да
бъдат интерпретирани като свойства на предметите и отношенията и са
непосредствено достъпни. Информацията е съвкупност от данни, обединени в
„клъстер“ от по-високо ниво, който притежава смисъл и значимост. Знанията се
извличат от данните и се изграждат на базата на информацията.
Управлението на знанията е систематичен процес на компилация и
използване на информация, знания, опит и професионални умения за
достигането на определена цел. Управлението на знанията е управление на
информационните потоци – то трябва да гарантира, че нужните данни ще
достигнат до нужните хора в точното време, за да могат да бъдат извършени
необходимите действия. В този контекст управлението на знания не е цел, а
средство.
Същността и природата на знанията представляват интерес както за
обучението, така и за управлението на знания. [3] свързва знанията с
обучението. Знанието се определя като възможност или потенциал за
действие или вземане на решение от човек, група или организация. От своя
страна, обучението е процес, който води към изменения в това състояние, към
изменения в разбирането, решенията или действията. Както се твърди в [2],
управлението на знанията трябва да започне с акцентиране в обучението на
креативност, изменение на едностранчивото възприемане на света и
взаимоотношенията с него.
В този контекст управлението на знанията за понятията по структури от
данни трябва да бъде организирано така, че да позволява:
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 устойчивост на знанията за понятията по структури от данни относно
професионалната ориентация на обучаемите и в същото време
адаптивност към нея;
 възможност за формализиране на понятията по структури от данни в двата
основни стила на програмиране: императивен и дескриптивен;
 относителна самостоятелност и независимост на знанията за понятията по
структури от данни от конкретно използвана програмна среда;
 интегриране на знанията за понятията по структури от данни в софтуерни
системи, обслужващи различни предметни области;
 организиране на понятията по структури от данни в динамична,
самоорганизираща се система, която не противоречи на самостоятелната
работа на обучаемите;
 акцентиране върху специфични характеристики на понятията по структури
от данни, даващи възможност на обучаемия при самостоятелно
запознаване с дадено понятие по структури от данни, да може сам да
намери неговото място в системата и още първоначалното натрупване на
фактите за него да става във връзка с останалите понятия, т.е. в система.
Следователно управлението на информационните потоци при изучаването
на понятията по структури от данни трябва да бъде такова, че изхождайки от
същността на понятието, да осигурява неговото развитие на всеки следващ
етап на задълбочаване на знанията, т.е. да определи неговата същност на
друго, по-високо ниво на организация. Всяко ниво се характеризира с
определена система от знания и начин на формализация на тези знания. По
този начин, ако означим с  системата от формализирани знания за дадено
ниво, схемата на фиг. 1 представя преходът към различни форми на едно
понятие по структури от данни:

фиг. 1

В първото ниво на организация на знанията липсва формализация, което
означава, че се използва естественият език. Това е форма, която следва
класическото определяне на едно понятие като система от признаци,
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задаваща качествена определеност. В този смисъл интерес представлява
разглеждането на признаците според тяхното място и роля в тази система. По
силата на отношенията на подчиненост, част от признаците могат да се
отделят като съществени, обуславящи всички останали. За понятията по
структури от данни тези съществени признаци могат да се разделят в следните
групи:
 признаци за обобщен обем – тип на елементите и динамичност (може ли да
се променя техният брой);
 признаци за характеристика на връзките – специфични елементи (всички
елементи ли са равнопоставени или има такива с особен статут),
специфични полета (има ли характеристики на елементите, които са
съществени за обработката), разклоненост (с колко елемента може да
бъде свързан всеки елемент), връзка (равнопоставени ли са елементите,
участващи във връзка);
 признаци за допустими действия – определят допустимите операции.
Определянето на понятията по структури от данни чрез техните общи и
съществени признаци насочва вниманието на обучаемите към съществените,
инвариантни по отношение на произволен език за програмиране
характеристики. Отделянето на фактическата структура на понятията по
структури от данни дава възможност за отворено развитие на тяхната форма
на съществуване чрез знания в , съобразени с актуалните научни постижения
в областта на софтуерните технологии за формализация.
2.2. Технология за управление на знанията при изучаване на понятие по
структури от данни.
Технологията за управление на знанията предполага детайлизиране на
процеса на изучаването на едно понятие по структури от данни в дълбочина
при отчитане на йерархия от цели – интегрирането на целите от всяко ниво е
необходимо условие за достигането на целите от следващото ниво. Крайната
цел е постигане на балансирано съчетание на знания, умения и навици,
даващо възможност на обучаемите за ефективно изпълнение на следните
дейности:
 диференциране на понятията по структури от данни в тяхната логическа
форма;
 откриване на достатъчни условия за моделиране на реален процес с
адекватни на неговата същност понятия по структури от данни;
 използване на наличен технологичен инструментариум за реализация на
софтуерната форма на понятията по структури от данни.
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В този смисъл учебните цели могат да бъдат групирани в логически
завършени модули както следва:
Емпиричен модул – формиране у обучаемите на: умения за опериране с
обекти от логическия обем на понятието и с дефиницията на понятието;
способности за разпознаване и прилагане на характеристичните му свойства,
съотнесени към признаците за съществуване на понятието; умения за
откриване на допълнителни специфични свойства и тяхното интерпретиране.
Теоретичен модул – формализация на изучаваното понятие в конкретна
система от знания ; формиране на умения за коректно използване на
фактическата структура на понятието; интерпретиране на модели на
поведение на обекти от обема на изучаваното понятие; сравнителен анализ на
различни модели.
Практико-приложен модул – формиране у обучаемите на умения за:
моделиране на реални обекти и техни свойства чрез фактическата структура
на понятието; разширяване на функционалността на понятието; оптимизиране
на реални процеси чрез използване на понятието.
За нуждите на адаптирането на технологията към използването й в
електронно обучение, тя е разгледана като система от елементарни дейности
за реализирането на поставените учебни цели:
А. Формиране на понятието – определяне на понятието в неговата
логическа форма.
А1. Опериране с обекти от логическия обем на понятието.
А2. Дефиниране на новото понятие в логическа форма.
А3. Опериране с дефиницията на новото понятие в логическа форма.
Б. Усвояване на понятието – създаване на точна представа у обучаемите
за обема и съдържанието на изучаваното понятие.
Б1. Опериране с обема и съдържанието на новото понятие – разпознаване
и прилагане на характеристичните свойства, влизащи в състава на
логическото съдържание на изучаваното понятие.
Б2. Организация на емпиричния материал – натрупване на факти за
допълнителни свойства (работи се с логическата форма).
В. Формализиране на понятието – определяне на софтуерната форма на
съществуване на понятието, т.е. даване на софтуерна дефиниция.
Г. Интерпретиране на понятието – усвояване на софтуерната дефиниция.
Г1. Синтактично интерпретиране на софтуерната дефиниция.
Г2. Логическо интерпретиране на употребата на софтуерната дефиниция в
разглеждана софтуерна среда.
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Д. Използване на понятието – практическо използване на изучаваното
понятие в различни предметни области и разширяване на неговата
функционалност.
Д1. Моделиране на реални практически проблеми – изисква структуриране
на реални данни във вид удобен за използване на изучаваното
понятие.
Д2. Разширяване функционалността на понятието в термините на
конкретна софтуерна система – изисква програмна реализация на
допълнителни свойства на разглежданото понятие както и възможности
за оптимизиране на процеси.

2.3. Система за електронно обучение DSLearning.
Уеб-базираната система DSLearning е достъпна
www.dslearning.eu (фиг. 2).

на

адрес:

Фиг. 2

Тя е създадена като система за обучение с обратна връзка, използваща
нелинейни алгоритми. Състои се от два модула – потребителски и
администраторски. Схемата, отразяваща работната среда на системата е
дадена на фиг. 3:
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фиг. 3

От меню „Уроци“ са достъпни учебните материали. Изцяло разработена е
темата за стек. Темите за хеширане и двоично дърво за търсене са частично
реализирани, а останалите са в процес на разработка.
Уроците в потребителския модул са изградени в съответствие с описаната
технология на управление на знанията и организира учебно-познавателната
дейност на обучаемите по схемата от фиг. 4.

фиг. 4

Подходът на обучение чрез взаимодействие на обучаемия със системата е
комплексен. Системата не само дава информация, но и едновременно
проверява получените отговори от обучаемия. В зависимост от тях, тя може да
промени хода на урока в едно или друго направление. Въздействието 1) върху
обучаемия от страна на системата се извършва чрез входни задачи. В
зависимост от характера на въздействието от страна на системата,
обучаемият приема определено, достоверно от негова гледна точка решение.
Това решение той генерира като вход 2) чрез интерфейса на системата. То
отразява степента на усвояване на учебния материал. Това решение се
формализира по подходящ начин и се подава като вход 3) на анализатора на
грешки. В зависимост от приетите в програмното обезпечение критерии за
оценка на знанията на обучаемия се определя ответно управляващо
въздействие 4). То се интерпретира чрез подходящ информационен модел,
който се предоставя на обучаемия във вид на проблемна ситуация. Обратната
връзка във вид на реакция на обучаемия е основа за непрекъснато
взаимодействие между системата и обучаемия.
Блокът за управление задава последователността от страници (слайдове)
в зависимост от реакцията на обучаемия, предизвикана от съответното
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информационно въздействие. Това става чрез използване на циклични и
комбинирани алгоритми.
Цикличните алгоритми предполагат повторно връщане към слайда за
избор. При комбинираните алгоритми в зависимост от приетото решение се
избира една или друга последователност от слайдове, след което отново се
осъществява връщане към изходния слайд за избор. Управлението на тези
процеси може да се изрази чрез схемите на фиг. 5:

фиг. 5

Цикличните и комбинирани алгоритми са реализирани чрез въпроси,
даващи възможност за:
 променлив брой на възможните отговори (фиг. 6)

Фиг. 6

 избор на вариант измежду предварително зададени в списък шаблони.
Такъв избор е възможен за всеки отговор (фиг. 7):
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Фиг. 7

 възможност за свободно попълване на части от решението на задача. Това
осигурява за обучаемия среда наподобяваща свободно писане на сорс код
(фиг. 8):

Фиг. 8

 частична оценка за компонентна част от решението на задачата (фиг. 9):

Фиг. 9
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Не се поддържа количествена оценка на отговорите, тъй като целта е
усвояване на знанията в съответната учебна единица. Това предполага
индивидуален темп на работа на всеки обучаем. В този смисъл, интерес
представлява не количествения критерий за време и минимален брой стъпки, а
качественият ход на процеса на усвояване на знания.
Последователността на въпросите за всички обучаеми е еднаква
(системата все още не реализира адаптивно обучение). Разликата е в
помощните учебни единици, през които се преминава за достигане на верен
отговор.
В някои от слайдовете присъства емотикона
. Чрез него обучаемият
може да получи помощ от системата – насоки за продължаване на
разсъжденията, контролен отговор или просто визуализиране на направени до
момента разсъждения. Това е предимство, осигуряващо възможност за
проверка на извършените до момента разсъждения от обучаемите.
Заключение
Използването на системата DSLearning осигурява визуалност, динамичност
и убедителност на поднесения учебен материал. С това тя е подходяща за
първоначално запознаване с тематиката от неспециалисти и от обучаеми в помалки възрастови граници. Използването на системата в обучението на
специалисти дава възможност за оптимално разпределение на времето –
самостоятелната работа на обучаемите със системата осигурява усвояване на
знания и умения от емпиричния и теоретичен модул, което освобождава
аудиторната заетост за решаване на задачи от практико-приложния модул. С
това се постига увеличение на обема и качеството на усвоения от обучаемите
материал, увеличава се мотивацията за изучаване на дисциплината,
активизира се самостоятелната и учебно-възпитателната дейност. Това може
да определи ход на учебния процес, отговарящ на дадения от В. Милушев в [1]
структурен модел на системата „обучаван-обучаващ“ в контекста на
рефлексивния подход в съответна образователна среда.
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E-LEARNING WITH DSLEARNING IN THE CONTEXT OF KNOWLEDGE
MANAGEMENT
Valentina Dyankova, Milko Yankov, Rumyana Boyadzhieva
Abstract: The article examines the possibility of applying the technology of knowledge
management in information-educational environment. Developed technology for learning
concept in data structures in the context of knowledge management is a system for e-learning
data structures DSLearning.
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УЕБ-РЕСУРСИ И УСЛУГИ ЗА ДОПЪЛВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА
ДЕЦА СЪС СОП
Валентина Терзиева, Петя Кадемова-Кацарова
Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН
valia@isdip.bas.bg, petia@isdip.bas.bg
Резюме: Представят се алтернативни методи за обучение чрез използване на
съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Направен е обзор
на уеб-базирани ресурси, предоставящи игри и занимателни материали, които
могат да се използват от преподавателите и родителите на деца с обучителни
затруднения както за допълващо обучение, така и за упражняване и затвърждаване
на вече усвоени знания Тези ресурси подпомагат учителите при разработването и
предоставяне на качествени образователни услуги и учебни материали, спомагащи
за успешното интегриране и включване на учениците със специални образователни
потребности (СОП) в общообразователна среда. Ресурсите със свободен достъп,
които могат да бъдат променяни, са една от предпоставките за улеснено
създаване и предлагане на персонализирани образователни материали.
Ключови думи: Обучителни затруднения, Дислексия, Уеб-базирани ресурси

1. Обучение на децата със специални образователни потребности
В съвременното общество обучението заема изключително важно място.
От ранна детска възраст до края на активната си дейност човек непрекъснато
усвоява нови знания и умения. Все пак в основата стои доброто основно
начално обучение, върху което се гради усвояването на новостите. Затова е
необходимо да се обърне специално внимание на образованието на наймалките. Тук за първи път се установяват разликите в начина на възприемане
и усвояване на учебния материал от децата. Според индивидуалните си
особености някои се справят лесно и безпроблемно с една част от уроците, а с
друга част имат изключително големи затруднения. При други деца е
обратното; има такива, които въобще не срещат затруднения и "скучаят" в час
(като много често пречат на учебния процес), а други въобще не могат да се
справят с никаква част от учебния материал (вследствие на което също
започват да пречат). Разбира се, има значение тяхната интелигентност и
средата, в която живеят, но често се случва деца с висок коефициент на
интелигентност и от културни семейства, в които се полагат много грижи за
образованието, да са сред "слабаците". Тези случаи все повече зачестяват и
причините могат да са различни – напр. дислексия, дискалкулия, дефицит на
внимание, хипер- или хипоактивност и др. [1]. Понякога това е само въпрос на
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търпение, а в други случаи причините са по-сериозни. Но на лице е един факт:
тези деца имат необходимост от индивидуален начин на обучение, съобразен
с техните психологически и когнитивни особености [2, 3].
Според изискванията на нашата образователна система такива деца
трябва да бъдат интегрирани в общата учебна среда. Често обаче това се
извършва механично и резултатите са отрицателни както за тези деца, така и
за другите ученици, и за учителите. Самите преподаватели не знаят как да
подходят към тези случаи и се чувстват безпомощни (а много често въобще не
знаят за проблемите и за различните дидактични подходи, които трябва да
приложат). Учебният материал в учебниците и учебните пособия пък въобще
не е съобразен с особеностите на такива деца. Начинът на проверка на
усвоеното също е един за всички ученици, без да има възможност за
индивидуализиране (изключение може би правят само децата със зрителни и
слухови увреждания).
В учебния процес при децата със СОП са включени и ресурсните учители,
които са жизнено важни за осигуряване на допълнителна образователна
подкрепа и обикновено имат изградени много добри отношения с тези деца и
семействата им. Според становището на Националната асоциация на
ресурсните учители е необходимо училищните екипи за личностно развитие и
подкрепа да извършват оценка на специфичните образователни потребности
на децата. Това е нужно, за да се гарантира правото на
приобщаващо / включващо образование във всяко училище или детска
градина, като се извърши оценка на подкрепящата среда, осигурят се
подходящи специалисти, обучение и подпомагане на общообразователните
учители при адаптиране на учебните програми към децата, които имат
затруднения в обучението [4].
2. Приложение на информационните технологии при работа с деца с
обучителни затруднения
Образователната система, както повечето продукти в живота, е така
направена, че да съответства на преобладаващата част от потребителите й –
учениците. Тези, които са под или над средното ниво обаче имат проблеми –
едните с усвояването на предвидения материал, а другите скучаят и не
развиват потенциала си. Налага се изводът, че образователната система не е
достатъчно интелигентна, тъй като за критерий за интелигентността на една
система за обучение може да служи степента на адаптивност към всеки
отделен ученик – към това, което той вече знае и може (способностите му), към
целите, които иска да постигне, към интересите му и т.н. (потребностите му).
Очевидно е, че класно-урочната (обичайната) форма на обучение не е
съобразена с различията в способностите на децата и нуждите им от подкрепа
за развитие. В действителност преподавателите, даже и да искат да създадат

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

275

подходяща обучителна среда, обикновено нямат никакви средства, чрез които
да приложат индивидуален подход към децата (независимо, дали имат
проблеми или не). От друга страна новите информационни технологии
създават изключително добри възможности за илюстриране и демонстрация
на по-голяма част от учебния материал.
Това е главната причина, поради която напоследък психолози и педагози
разработват иновативни методи и форми на обучение, при които да се
използват достиженията на съвременните ИКТ в учебната дейност и
развитието на децата със СОП. Една възможна реализация на нов учебен
подход дават компютърно базираните обучителни игри. Сам по себе си
компютърът може да се разглежда като универсално помагало, изпълняващо
функциите на: учител (интерактивна връзка), източник на знание (учебник,
справочник, речник, енциклопедия и др.), средство за онагледяване (статични
изображения, аудио и видео клипове, анимация и т.н.), място за записване на
резултати от дейността (тетрадка, класация на достижения, лични блогове и
др.), помощник при смятане (калкулатор) и др. Освен всичко това,
съвременният компютър е мощно средство, служещо за платформа на
множество най-различни игри (универсална играчка) и като такъв е желан
партньор на детето в неговите занимания.
За да се постигне желаното разнообразие в методите и средствата за
преподаване, упражняване и проверка на усвоеното чрез прилагане на ИКТ, е
необходимо да се вземат под внимание следните фактори:
1. Добро познаване на специфичните психически и когнитивни особености
на всеки ученик;
2. Голямо количество подготвени учебни материали, които да могат да се
персонализират според индивидуалните особености.
По първата задача трябва да се произнесат детски психолози, които да
изготвят препоръки относно подходящите учебни методи и средства за всяко
конкретното дете. Колкото до втората задача, в Мрежата има огромен брой
материали, толкова много, че е невъзможно да се обхванат всичките – това е
безбрежен океан от възможности. Затова е необходимо да се създадат
средства, подпомагащи учителите при търсенето, подбора и евентуалното
модифициране на третирания учебен материал, като се съобразят с:
 държавните образователни изисквания (различни в отделните страни);
 локалните особености при прилагането (език, обичаи, местни културни
традиции и др.);
 възраст на ученика;
 психологическите и когнитивни характеристики на конкретния ученик.
Съобразно с психофизиологичните особености на всеки учащ е много
важно да могат да се променят такива параметри на учебния материал, като
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цвят, яркост, сила на звука, скорост на анимация и други параметри, тъй като
при обучението на деца със СОП има по-специални изисквания към
оформянето на учебните ресурси.
2.1. Компютърно базиран мултисензорен подход
Известно е, че уроците се възприемат много по-лесно, когато се
стимулират няколко сензорни канала едновременно. Използването на такива
учебни материали и допълнения, които едновременно визуализират и
озвучават изучавания проблем, винаги ще имат много по-голямо въздействие
върху учениците:
 визуализирането може да е чрез реалистично изображение, комикс, клип и
др.;
 озвучаването може да е гласово обяснение, демонстрация на звук, издаван
от изучавания "предмет" или процес и др.;
 включването на клавиатура и / или мишка при дадени ситуации (тактилни
усещания) е особено важно при по-малките ученици, като същевременно
внася интерактивност в обучението.
Мултисензорният подход ангажира в по-голяма степен вниманието и
засилва концентрацията, допринася за по-цялостно и в дълбочина
възприемане на учебния материал, за осъзнаване на представяния проблем и
съответно за запаметяването [5]. Като резултат усвояването на материала ще
е по-ефективно. Особено важно е да се отбележи, че този начин на
преподаване е ефективен за всички ученици, независимо дали имат проблеми,
или не. Той е подходящ и за децата, които са "напред с материала", т.е. вече
са запознати с този проблем и даже са го усвоили. Този начин на преподаване
е подходящ и за всички възрастови групи ученици.
2.2. Компютърно базиран игрови подход
Важен елемент при обучението е използването на игрови ситуации. Играта
носи няколко основни качества, които са ценни за възприемане и усвояване на
знания и умения (всъщност тя е основен двигател на човешкия прогрес):
 занимателност (задържа вниманието и спомага за концентрацията, като
същевременно удължава времето за занимания с даден проблем);
 "незабелязано" тренира умения, при което повторението на дадено
"упражнение" не се възприема като досадна дейност, а се извършва
доброволно;
 използва вроденото любопитство, свойствено за всяко живо същество, за
учене чрез изпробване на различни ситуации, начини, средства (нещо като
естествен подбор на най-доброто решение).
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Игровият подход [6, 7] стимулира наблюдателността и развива
изследователските способности – анализиране, обобщаване, достигане до
заключения. Това се постига ненатрапчиво, като всяко дете намира собствен
път за осмислянето и усвояването на даден учебен материал.
Някои от основните фактори, на които се дължат положителните резултати
при използване на игрови ресурси за обучение, са:
 мотивиращ ефект върху учениците при усвояване на знания и умения чрез
игри;
 възможност за едновременно въздействие върху повече сензорни канали
(зрение, слух) с цел по-ефективно възприемане и усвояване на
представяните знания и умения, което се дължи на интегриране на
мултимедийните и интерактивни възможности на ИКТ;
 стимулиране на развитието на координацията ръка – око – ухо;
 разнообразни начини за представяне на учебния материал – наличие на
възможности за промяна на игровия сценарий и / или извършваните
дейностите при усвояване и затвърждаване на дадено знание / умение;
 възможност за въвеждане на нива на сложност с цел надграждане на
знания и умения чрез постепенно усложняване на изпълняваните дейности
и задачи;
 по-продължителен период без нарушаване на концентрацията и загуба на
интерес у децата поради предоставянето на разнообразни дейности;
 възможност за използване на състезателния аспект за мотивация на
децата – трупане на точки, бонуси; игра в група.
Използваните компютъризирани игри могат да бъдат от различен тип.
 Тестове и упражнения, направени по забавен и привлекателен начин –
това не е истинска игра, но може да се възприеме като такава;
използването им за проверка на знания и умения не натоварва психиката
на детето и то може да покаже по-добре какво е научило.
 Приключенски – в тях детето е участник в събитията и трябва да реши
определени задачи (гатанки, намиране на обекти, откриване на логически
връзки), преодолява определени препятствия – чрез тях се упражняват
комуникативност, съобразителност, ловкост; някои от тези игри се играят
самостоятелно, а други в група on-line.
 Симулатори тип тренажор – биват различни видове, най-често са за
управление на превозно средство (кола, автобус, влак, самолет и т.н.). При
тях освен умението за управляване (често в различни ситуации, с много
други участници в движението, сложни метеорологични условия, труден
терен и др.), които развиват съобразителност и ловкост, се научава и
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използването на географска карта, добиват се умения за навигация и
ориентиране.
 Дизайнерски симулатори, при които се допуска не само избор на
превозното средство, но и определяне на неговия външен вид, което е
добре за интересуващите се от художествено и естетическо оформление.
 Симулатори на аварийни ситуации, при които се тренират бързи реакции
и съобразителност, както и правилното използване на съответните ресурси
– пожарни коли, линейки, полицейски коли.
 Социални игри, при които се тренират социални умения (комуникация с
други участници в играта: реални през Мрежата и виртуални, вградени в
самата игра).
 Стратегически игри – създаване и управление на градове, държави,
съюзи – при тях се научават исторически, производствени, дипломатически
умения; същевременно могат да се установяват отношения с други
участници в играта (on-line игри).
 Ролеви игри с много участници – форма на съвместно обучение, при която
участниците могат да обменят информация, заедно да решават трудни
задачи и да генерират идеи. В този случай учителят може да изпълнява
няколко роли – консултант, активен партньор или модератор на
образователния процес, който съумява да подтикне към усвояване на
знания.
 Сериозни игри – изброените симулатори и стратегически игри могат също
да бъдат причислени към сериозните, но по-често под сериозни игри се
разбират такива, които са създадени за възрастни и специално към някой
конкретен курс на обучение, обикновено планиране, управление,
производство и др. под.
Много често децата не играят съвсем по правилата на дадена игра, защото
се интересуват само от една част от представените ситуации и възможности.
Например карането на автобус може да е само странична подробност за дете,
което се интересува от дизайна на автобусите – външен и вътрешен. То може
дни наред да се занимава с цветове, текстури, форми и накрая да "врътне
едно кръгче" с този автобус. "Включването в движение" може да се използва и
за учене на език, когато има гласово или писмено подаване на указания,
команди (например от диспечер при управляване на самолет). Или играта
Sims, при която е интересно построяването на къщата, разположението на
врати, прозорци, стаи, мебелиране, цветовите гами, след което самата игра (от
която може да научи много за социалните ситуации в ежедневния живот) да е
напълно безинтересна за това дете и то да я изостави, като започне строеж на
нов дом. В действителност детето не използва играта "по предназначение", а я
"моделира" според интереса си и ползва само малка част от нейните
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възможности – по този начин то само я адаптира към своите особености,
развивайки фантазията си!
Трябва да се отбележи, че комерсиалните игри, като симулаторите напр.,
спомагат много за усвояването на знания и умения, но не се движат по учебния
план на никое училище и всеки играч намира своя трактовка на играта и я
играе по свой начин.
Тези занимания са за свободното време и не могат да служат като основа
за систематизирано обучение. Децата може би ги предпочитат (защото са
"истински", а не "учебни"), но на тях може да се разчита за усвояване на знания
само в ограничен аспект.
3. Уеб портали с ресурси, подходящи за обучение на деца със СОП
В много държави съществуват интернет портали, създадени за занимание
на децата с учебна цел – те предлагат доста голямо разнообразие на игри,
често са безплатни или с нищожен абонамент от порядъка на едно евро на
месец. Там има игри, трениращи различни способности и за различни
възрасти. Все пак, както и симулаторите, те не са предназначени за
обучението в училище, а за допълнителни занимания в къщи. Препоръчително
е в тези случаи децата да получават насоки от родители или преподаватели,
защото не всички игри са подходящи за всяко дете.
Добрите учебни материали и игри не са непременно шарените, подскачащи
и издаващи силни звуци. Наистина, по-цветните, по-динамичните и по-шумните
привличат веднага вниманието, но те и уморяват бързо. Учебните материали
не трябва да са претрупани с изображения, цветове и анимация, както и не
бива да изискват прекалена активност (често срещано при игрите със стрелби).
Трябва да се подхожда пестеливо и да се включват само необходимите
елементи, така че вниманието на детето да не се разпилява (концентрацията е
една от слабостите, особено при децата със СОП). Добре е да могат да се
избират подходящи цветове за изображенията и фона (някои деца имат
особена чувствителност в това отношение); големината на изображенията и
анимацията не трябва да изнервят, т. е. движенията трябва да са дозирани;
силата на звука също трябва да е съобразена със сензорните и
психологическите характеристики на ученика. Особено внимание трябва да се
отдели на времевите параметри в представяния материал – ученикът не
трябва да се чувства "притиснат до стената" от времето, но не бива и да бъде
оставян безкрайно дълго да седи пред екрана – параметърът "време" трябва
да може да се регулира според особеностите на детето.
Игрите могат да се използват за целите на обучението, а не само за
забавление и от това не следва, че задължително образователната цел трябва
да бъде включена още на етапа на дизайн на играта. Тя може да бъде
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въведена / зададена от учител / родител, който иска да използва игровия
контекст, за да постигне дадена образователна цел.
В таблица 1 е представен кратък обзор на уеб-базирани ресурси,
предоставящи игри и материали, които могат да се използват от
преподавателите, ресурсните учители и родителите на деца с обучителни
затруднения както за допълващо обучение, така и за упражняване и
затвърждаване на вече усвоени знания. Тези ресурси подпомагат учителите
при разработване и предоставяне на разнообразни учебни материали,
подходящи за децата и учениците със СОП. В много случаи ресурсите са за
използване в традиционен по форма учебен процес (1, 3, 4), а други – за
работа в компютърна среда (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Тези от тях, които могат да
бъдат променяни (1, 2, 3, 4) са предпоставка за улеснено създаване на
персонализирани образователни материали. Някои от ресурсите следват
учебната програма, съгласно държавните образователни изисквания, но са
онагледени с мултимедийни приложения и симулации (6, 8), което ги прави
особено интересни и по-разбираеми за учениците. Представени са и помощни
софтуерни програми, които могат да са полезни и за деца с затруднения в
четенето – дислексия, а също и за деца със зрителни проблеми (11, 12, 13).
Играта Comix (14) дава възможност за създаване на илюстрирани истории с
диалози и авторов текст, които да се използват за чуждоезиково обучение.
Таблица 1. Уеб-базирани ресурси, подходящи за деца със СОП
Адрес
krokotak.com/
(1)

www.reflexmath.com/
(5)

Описание
тематични
картинки
за
оцветяване; игри с букви и
цифри; задачки за фина
моторика и др.
сборен
портал
–
игри,
упражнения, наука и др.
игри и упражнения за форми и
цветове; за буквите и числата;
животни, плодове, зеленчуци;
пъзели и др.
илюстрирани букви и цифри;
тематични
картинки
за
оцветяване; озвучени букви и
др.
адаптивни математически игри
за основните мат. действия

www.ixl.com/math/

илюстрирани,

dechica.com
(2)
umeia.com
(3)
www.raskraska.ru/
(4)

Достъп
свободен

Забележка
от 3 год.; бълг.
език; материали
за разпечатване

свободен

от 3 год.; бълг.
език
от 3 год.; бълг.
език; материали
за разпечатване

свободен

свободен

от 3 год.; руски
и англ. език;
игри
и
за
разпечатване
14
дни 1 – 4 клас; англ.
пробен
/ език
платен
озвучени ограничен
забавачка, 1 – 8
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grades
(6)

математически
задачи;
обяснения и запис на прогреса;
бонус точки
www.explorelearning.
библиотека
интерактивни
com/
симулации за математика и
(7)
естествени науки
http://resursi.eмултимедийни,
интерактивни
edu.bg/zmon
електронни помагала по част от
/action/goToGrades (8) изучаваните предмети
znam.bg/com/home (9) мултимед.
уч.
помагала,
приложения и атласи; ел.
библиотека,
речници
и
енциклопедии; обуч. игри
itlearning-bg.com/Eмултимедийни уроци и учебни
book/ (10)
проекти
readplease.com
софтуер за преобразуване на
naturalreadrers.com
текст в звук (четец)
datafurnace.net.au/
sayzme (11)
bacl.org/speechlab.
преобразуване на текст в звук
html (12)
(четец)
sourceforge.net/
софтуер за картографиране на
projects/freemind(13)
идеи
www.caldys2.eu/ (14)
игри за изучаване на чужд език

свободен /
платен
пълен
30
дни
пробен
/
платен
свободен,
регистрация
свободен
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клас; англ. език

3 – 12 клас;
англ. език
Нац. образов.
портал 3 – 12
клас; бълг. език
сборен портал

свободен

сборен портал
бълг. език
свободен за англ. език
хора
със
зрителни
увреждания
свободен
бълг. език
свободен

англ. език

свободен

бълг. език, англ.
език

4. Заключение
Изхождайки от препоръките на психолозите за осъществяване на
ефективен учебен процес при деца с обучителни затруднения, си поставихме
за цел да направим обзор на наличните уеб-базирани ресурси и услуги, които
са подходящи за деца със СОП. Тези ресурси биха подпомогнали
преподавателите, ресурсните учители и родителите да реализират стратегия
за обучение, основаваща се на иновативни подходи, инспирирани от
компютърните технологии. По такъв начин те допринасят за усвояването на
знанията и усъвършенстването на уменията на децата като позволяват
адаптиране на учебните материали към специфичните характеристики на
конкретния учащ.
Съвместно с другите педагогически подходи, компютърните игри вече все
по-често се използват за целите на неформалното обучение. Чрез тях
преподавателите се стремят, прилагайки нов подход, да достигнат до групи
обучаеми със затруднения, да ги привлекат и мотивират. Освен това
обучението, базиращо се на игри, лесно може да се персонализира, като
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предоставя иновативни инструменти за преподаване на основни знания и
умения. Компютърните игри със своята завладяващата сила могат да бъдат
силен мотивиращ инструмент в ръцете на преподавателя, за да ангажира
вниманието на обучаемите и да запази интереса и активността им за
продължително време. Като психологически положителен ефект може да се
отчете повишаването на самооценката и усещането за значимост на учащия.
Игрите спомагат да се осъзнае ефекта от поведението в конкретна ситуация и
последствията от взетите решения и изпълнените действия.
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WEB RESOURCES AND SERVICES FOR COMPLEMENTARY EDUCATION OF
CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Valentina Terzieva, Petia Kademova-Katzarova
Abstract: Alternative methods of learning using modern information and communication
technologies (ICTs) are presented. An overview of web-based resources, providing games
and entertaining units that can be used by teachers and parents of children with learning
difficulties for additional training and to pursue and consolidate the already acquired
knowledge is made. These resources assist teachers in developing and providing quality
educational services and learning units that help to successful integration of pupils with
special educational needs in mainstream education. Open access resources that can be
changed are a prerequisite for facilitating the creation and delivery of personalized learning
units.
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Резюме: Плагиатството е част от информационното общество и оказва влияние
върху него. Проблемът с плагиатсването нараства с увеличаването на
информационните ресурси и свободния достъп до тях. Целта на настоящата
работа е да се направи кратък обзор на някои анти-плагиатски софтуерни
продукти, техните основни характеристики и ролята им в обучението.
Ключови думи: софтуер за плагиатство, обучение

1. Въведение
Непрекъснатия стремеж към натрупване на знания е един от основните
двигатели в еволюцията и духовното израстване на човечеството. Глобалната
мрежа, която обгръща и свързва обществото като цяло, има една важна
характеристика – лесния и бърз достъп до информация от всяка точка на
планетата. Развитието на информационните и комуникационни технологии,
създаването на все по-интелигентни среди за работа, както и лавинообразното
нарастване на информационните ресурси поражда един проблем –
плагиатството. Той води началото си от дълбока древност, но в съвременното
информационно общество добива все по-голяма популярност, за съжаление в
негативен аспект.
Целта на настоящата работа е да се направи кратък обзор на наличните
софтуерни средства за проверка на плагиатството и тяхното използване в
обучението.
2. Плагиатството като явление
Ако разгледаме термина от правна гледна точка ще го свържем с
нарушаването на авторското право, което бива три вида – плагиатство,
пиратство (или още контрафакция) и псевдоавторство.
Пиратството нарушава имуществените права на автора – някой взима
произведението и започва да го разпространява без разрешение на автора и
без да му плаща за това.
Псевдоавторството е разновидност на плагиатството, но в този случай
плагиатът се възползва от служебното си положение, за да се назове като
съавтор на произведение, в чието създаване няма участие. [1]
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В това отношение могат да се посочат доста български и чуждестранни
примери, не само от музикалните и артистични среди, но и академичната и
политическа сфера.
Плагиатството е една разновидност на софтуерното пиратство, което
ограбва интелектуалната собственост. Според дефиницията дадена в
тълковния речник е ‘Кражба на чужд литературен или научен труд, мисли, идеи
и представянето им като свои.’ [2]
3. Ролята на софтуера за плагиатство в обучението
В сферата на образованието доста често, студенти, ученици и
преподаватели, подготвяйки своите научни материали, курсови работи, есета,
дисертации, лекции плагиатстват не толкова за да мамят, а защото не знаят
как да избегнат използването на чужди литературни източници. Една от
грешките, които се допускат при копиране на чужд текст е, че не се споменава
източника, откъдето се взима или когато в самия текст не е отбелязана
връзката с референтния източник или пък самото описание на източника не е
написано по съответните стандарти. [3]
В зависимост от целта на използване на софтуера за плагиатство могат да
се разграничат два основни метода на работа – откриване на плагиаризма и
неговото предотвратяване. [4]
Едно от основните му приложения е улеснението и автоматизирането на
работата на преподавателя при проверката и оценяването на различни
курсови работи, есета на студенти и ученици, т. е. то е един много удобен и
полезен инструмент в неговата ежедневна дейност. Той лесно може да
провери за еднакви пасажи от различни текстове, но в зависимост от степента
на дублиране крайното решение за оценката на оригиналността на цялостната
работа остава в неговите ръце.
Разбира се, не бива изцяло да се разчита на резултата получен след
използването на софтуера поради съществуването на някои проблеми:
 Не може да се претърсят всички електронни материали, а така също и
тези, които не са дигитализирани.
 Използването на различни търсещи машини връща различни резултати
 Ограничение в езика за проверка или да не се докаже плагиатстване при
превода от един език на друг
 По-трудно се откриват кражбите на оригинални идеи, когато те са
перефразирани и облечени с нови изразни средства.
В този случай на помощ идва един метод, който се прилага, когато не може
да се намери оригиналния източник, от който е плагиатствано. Той е в
основата на Glatt Plagiarism Program – платен софтуер на CD за ОС Windows.
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Концепцията, която използва, е свързана с това, че по презумпция се приема,
че всеки човек има свой уникален стил на писане. Базиран на Wilson Taylor’s
cloze procedure, от текста, който ще се проверява всяка пета дума се заменя с
празно поле и се дава възможност на ученика (студента) да попълни тези
липсващи думи. За оценка дали текстът е оригинален влияят и други фактори.
[5]
От друга гледна точка, преподавателят е педагог, а от дефиницията на
термина педагогика следва, че това са лицата, които осъществяват
преподавателска и възпитателна дейност. В обучителния процес един от
важните елементи е доверието в отношенията между преподавателя и
обучавания. И тук се крие негативния ефект от плагиатстването в сферата на
образованието – превръщането на учителя в строг надзирател и появата на
страх у възпитаниците му. [6]
В този ред на мисли използването на подобен род софтуер от обучаемите
има ролята на самокоректив – преди да предадат своята работа, да проверят
достоверността на всичко, което са написали, правилния синтаксис, начините
на изразяване и цитиране в документа и най-вече да се научат да бъдат
етични към труда на другите. Студентите и учениците трябва да са честни
едни спрямо други, да са равнопоставени, за да бъдат оценявани коректно и
справедливо – да получават заслужени оценки за своя труд и да не да се
толерира кражбата на чужд материал.
4. Примери на софтуер за плагиатство.
Един от най-лесните и достъпни начини да проверим дали част от текст е
взаимстван от друг източник, е когато зададем ключови думи за търсене в
машините за търсене като Google, Bing и др. Те от своя страна ще върнат
хиляди резултати по зададените критерии, но след това ние сами трябва да
преровим и докажем дали има дублиране и в каква степен.
Съществуват множество софтуерни продукти, които имат за цел да открият
и предотвратяват плагиатството. За целта бяха направени експерименти с
някои от тях, използвайки текстове на български и английски.
Повечето от тях са платени, но има налични безплатни и свободни за
използване. Можем основно да ги разделим на 2 групи – проверяващи текст на
естествен език (Plagiarisma.Net, Plagiarism-detector, Viper, Grammarly,
Turnitin) и сравняващи програмен код (ExamDiffPro и ExamDiff, DiffNow,
Jplag, MOSS).
Друга класификация, която можем да направим е според начина им на
използване – онлайн сканиране, десктоп приложения и модули, които могат да
се интегрират в системи за електронно обучение (Turnitin, Crot 2.0, AntiPlagiarism).
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Освен търсене в Интернет пространството повечето програми имат и
собствена база от данни. При някои от тях всеки проверен текстов документ
автоматично влиза в базата данни и спомага за нейното обогатяване, а в други
се изисква разрешението на потребителя.
4.1. Програми, проверяващи текстове на естествен език.
Plagiarisma.Net – онлайн средство за проверка за плагиатство за над 190
езика, включително и на български, което може да бъде инсталирано и като
десктоп приложение. [7] На фигурата е показан отчет от проверката на текстов
файл, чийто текст е изцяло копиран от Wikipedia.

Фигура 1.Отчет, генериран след използването на Desktop Plagiarism Checker,
показващ оригиналността на документа и местата, от които е взет

Plagiarism-detector – платено десктоп приложение за ОС Windows, което
проверява измежду 7 милиарда онлайн източници, използвайки търсачките
Google, Bing и AltaVista. Напълно съвместим е с наличните версии на MS Word
MS PowerPoint, както и файловите формати – doc, docx, ppt, pptx, pdf, rtf, txt,
html. Демо версията позволява да се изпробват възможностите на програмата
за 11 документа. Има лесен за използване интерфейс и представя резултатите
във вид на диаграма, като отчита процентното отношение на оригиналния
текст, цитиранията, връзките и плагиатстването. [8]
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Фигура. 2 Отчет, генериран с Plagiarism detector, сравняващ side-by-side проверения
документ и оригинален текст, намерен в други източници

Експериментирано беше с текст на български език, изцяло копиран от
Wikipedia и подложен на тест с двете програми. И при двете проверки се
доказа, че в документа има съвпадения Разликата в резултата беше в
посочването на оригиналните източници – отчета на Plagiarism Checker на
Plagiarisma.net. посочи като източник точно Wikipedia, оригиналното място на
плагиатстване, а Plagiarism detector други три основни източника, в които се
откриха съвпадения – показан анализ на фигура 2. Това доказва, че
различните програми използват различни алгоритми и търсещи машини.
Viper – още една безплатна програма, която може бързо и лесно да бъде
инсталирана (само за ОС Windows) и която да ни спести главоболието по
проверката за достоверност и степента на плагиатстване. Това е един удобен
инструмент не само за преподавателите, които да проверяват своите студенти,
но и за студенти и ученици, които да могат спокойно и акуратно да пишат
своите есета и учебни материали.
Някои нейни характеристики:
 Проверка измежду 10 милиарда източници
 Проверка срещу есета на собствения компютър и в Интернет
 Лесно двустранно подчертано сравняване
 Свободен за ползване
 Без ограничение в дължината на документа
 Неограничен брой пъти подлагане на проверка
 Връзки към материалите, от които е плагиатствано
Едно от важните предимства, които изтъкват създателите на програмата е,
че оцветява в червено всички места в текста, които могат да бъдат определени
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като плагиатство, а също и тези, които са подозрителни и имат нужда да се
преработят. Освен това се предлага и консултация и проверка на написаните
текстове, които се връщат редактирани в рамките на 48 часа, в зависимост от
трите варианта на услугата. [9]
Идеята е да се наложи използването на подобен род софтуер в
съответната институция (училище, университет) от преподаватели, студенти и
ученици, за да се намали рискът от плагиатстване. По този начин се
възпитават подрастващите да зачитат интелектуалната собственост и правата
на авторите, каквито са и те самите. За всички, които се интересуват, има
публикувани безплатни уроци с обяснения какво представлява плагиатството,
видовете плагиатство и начините за неговото избягване и отстраняване. [10]
Grammarly – Изключително лесно и удобно онлайн средство за проверка
за плагиатство. Услугата е платена, но има 7 дневен безплатен период, в който
може да се изпробва. Има добавка, която може да се инсталира за ОС
Windows и се появява като бутон в лентата с инструменти и като отделно меню
в MS Word и MS PowerPoint, като по този начин автоматично се прави
проверката за плагиатство, граматика и синтаксис. Някои от основните му
характеристики са:
 Над 150 граматически проверки
 Проверка за плагиатство
 Обогатяване на речниковия запас
 Проверка на коректността на думите в контекста
На сайта има и граматически наръчник с много полезна информация под
формата на кратки уроци, свързана с различните граматически правила, които
трябва да се спазват при създаването на текстови документи от различен тип –
есе, научно изследване, създаване на библиография и т.н. [11]
Turnitin
Използването й в образователни организации значително намалява
степента на плагиатстване и подобрява граматическата грамотност, начина и
стила на писане на различни текстове, както от страна на студентите и
учениците, така също и от академичните среди. [12], [13]
Програмата е онлайн базирана и има няколко продукта предназначени за
различни целеви групи потребители:
 За ученици и студенти – WriteCheck
 За издатели и научни изследователи – iThenticate
 За професионалисти (администратори) – Turnitin
 За учебни материали – PlagiarismDotORG
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Съществува и възможност за интеграция в различни системи – Blackboard,
Moodle, ANGEL, Desire2Learn, Sakai, Pearson LearningStudio, Instructure Canvas,
което я прави изключително удобна за провеждане на електронно и
дистанционно обучение.[14]
Crot 2.0 – модул в Moodle за проверка за плагиатство на текст на естествен
език, който използва Bing като търсеща машина в Интернет. [15]
4.2. Програми, проверяващи програмен код.
ExamDiffPro и ExamDiff -Сравняване на текст и програмен код. За целта
трябва да се конкретизират двата файла. Разликата е в това, че първата
програма е платена и има доста повече функционалности и възможности.[16]
DiffNow е наскоро реализирана онлайн версия на програмата, но има
ограничение в големината на файловете и текстовите фрагменти, които могат
да се качват на сайта– 512К. [17]
WinMerge – представител на софтуер с отворен код, чрез който се
сравняват и обединяват текстове и файлове. [18]
JPlag – Онлайн средство за проверка за плагиатство в програмен код
написан на Java, C, C++ and Scheme, както и на естествен език. Програмата не
търси в Интернет, а сравнява измежду работите на студентите и учениците.
[19]
MOSS:
A
System
for
Detecting
Software
Plagiarism
http://theory.stanford.edu/~aiken/moss/ – Основната задача на този софтуер е да
открие сходство в програмите на учащите в курсовете по програмиране.
Прилага се към езиците: C, C++, Java, C#, Python, Visual Basic, Javascript,
FORTRAN, ML, Haskell, Lisp, Scheme, Pascal, Modula2, Ada, Perl, TCL, Matlab,
VHDL, Verilog, Spice, MIPS assembly, a8086 assembly, a8086 assembly, MIPS
assembly, HCL2. [20]
Anti-Plagiarism – модул в Moodle за проверка на програмен код и текст,
който използва MOSS. [21]
Заключение
Нараства нуждата от софтуер, който не само надеждно да открива
плагиатстване, но и да ни предпазва от такова. Успешно да защитава
програмистите и програмния код, който създават, преподавателите и учащите
и техните научни трудове, есета, а така също и съответните институции, на
които са представители.
Основна задача на преподавателя като педагог е да възпита етичното
отношение и уважение към труда на другите и да провокира самостоятелното
и креативно мислене у студентите и учениците. Те трябва да се научат да
пречупват и преработват информацията през своите очи, да извличат и
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синтезират най-важното, а използването на подходящ софтуер ще им помогне
да избегнат плагиатстването.
Въпреки това се появяват и противоположни мнения. Търговията с научни
материали, есета, дипломни и курсови работи процъфтява въпреки
използването на анти-плагиатски софтуер. След проверката на взаимствания
текст се коригират местата, които го правят неоригинален и отново се пуска в
продажба. По думите на един студент „това може да подобри писателските
умения на авторите, но не и креативното им мислене“. [22] А основната
причина за тази нарастваща вълна на плагиатстване в академичните среди се
дължи и на факта, че в сферата на образованието се държи повече на
количеството, отколкото на качеството на написания материал – т.е. има нужда
от промени в тази посока.
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PLAGIARISM SOFTWARE IN EDUCATION
Nadezhda Angelova
Trakia University, Faculty of Economics, Stara Zagora, nadja@uni-sz.bg
Abstract: Plagiarism takes place in our information society and has a great impact. The
problem with plagiarized work is growing because of the increasing number of information
resources and the free access to them. The aim of the current work is to make a brief
overview of some anti – plagiarism software products, their features and their role in the
educational process.
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ЕДИН ПОДХОД ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА КОМПЮТЪРНА
ГРАФИКА В ЧАСОВЕТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В 9. КЛАС5
Коста Гъров, Теодора Кадънкова
kosgar@uni-plovdiv.bg, teodora_07@abv.bg
Резюме: Настоящата разработка е посветена на някои нови аспекти на
преподаването на Компютърна графика в средното училище. Показано е
приложението на графичните програми Dia и Google SketchUp при решаване на
задачи от учебното съдържание в задължителната подготовка по учебната
дисциплина Информационни технологии. Разработката е предназначена за учители
по информационни технологии.
Ключови думи: Компютърна графика, обучение, информационни технологии,
програми Dia и Google SketchUp

Въведение.
През 1994 г. в българските училища бе въведен учебният предмет
Информационни технологии (ИТ). В учебните програми на образователното
министерство бе заложено изучаването на няколко класически технологии като
Текстообработка, Електронни таблици, Компютърна графика, Бази от данни и
др. При поредната смяна на учебния план и учебните програми в българското
средно образование през 2000г., учебната дисциплина Информационни
технологии стана задължителна за изучаване в 9. и 10. клас. Учебният модул
Компютърна графика е предвиден за изучаване в 9. клас в задължителната
подготовка рамките на 4 учебни часа, а в профилираната подготовка – в
рамките на 36 часа. В задължителната подготовка се изучават основни
понятия и инструменти на Компютърната графика както и начално запознаване
с конкретните компютърни програми Photoshop и CorelDraw. По наше мнение
отделените 4 учебни часа в задължителната подготовка са крайно
недостатъчни за постигане на целите на обучението.
През 2006 г. бе направена нова промяна на учебните планове и учебната
дисциплина Информационни технологии започна да се изучава в
Прогимназията (5.-8. клас). Още в 5. клас започва изучаването на Компютърна
графика в рамките на 7 учебни часа. В 6. клас обучението по темата
продължава в рамките на 3 учебни часа. Преподаването се реализира с
Тази работа е подпомогната по проект НИ11-ФМИ-004 на поделение „Научна и
приложна дейност” при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски
5

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

293

помощта на графичната програма MS Paint. Разглеждат се процедурите
свързани с чертаене на линии и фигури, вмъкване на текст в рисунка, работа с
части от рисунката, операции с изображения, редактиране, сканиране и
обработка на изображения.
Един подход за изучаване на Компютърна графика в часовете по ИТ в 9.
клас
Изучаването на елементи от Компютърната графика в Прогимназията
променя и подхода при изучаването на темата в часовете по ИТ в 9. клас. За
Компютърна графика са отделени 6 часа, съгласно методическите указания на
МОМН [1]. Очевидно е, че за това учебно време е невъзможно да се разучат
сравнително сложни програми като Photoshop и CorelDraw. Като прибавим
проблемите с лицензирането и сравнително високата цена на по-горе
посочените програмни продукти, става ясно, че е по-разумно те да се изучават
в профилираната подготовка по ИТ. В [2] сме посочили един подход за
изучаване на ИТ в задължителната подготовка в 9. клас. Характерно за него е
използването на т.нар. „свободен” софтуер. Така отпада зависимостта от
лицензирането и заплащането на програмните продукти, които се използват в
учебния процес. Учениците попадат в „естествената” си среда като свалят
необходимия софтуер от Интернет, разучават го и използват за решаване на
конкретни приложни задачи. Този процес е демонстриран в [2] за разучаване
на различни информационни технологии. Друга важна характеристика на
предлагания подход е насищането на учебната дейност на учениците със
самостоятелна работа по реализация на учебни проекти. Обикновено при
изучаване на отделен учебен модул се разработват два или три проекта. Така
в обучението се реализира техниката на преподаване известна като “учене
чрез правене” (“Learning by doing”), която е задължителна при изучаване на
технологични учебни дисциплини.
Предлаганият подход за изучаване на Компютърна графика e описан в [2],
като е заложено изучаването на две сравнително несложни компютърни
графични програми – Dia и Google SketchUp.
Програмата за компютърна графика Dia е създадена от шведския
програмист Александър Ларсон. Dia е със свободен лиценз (Open Source) и
работи с всички актуални версии на операционната система Windows – XP,
Vista, 7. Има големина 17,6 МВ и може да бъде изтеглена свободно от
Интернет.
Програмата Dia е представител на системите за векторна графика и има
опростен и лесен за разбиране интерфейс. Притежава различни инструменти
за чертане, които можем да разделим условно на няколко групи. Първата група
са инструменти за създаване на геометрични фигури: кутия, елипса,
многоъгълник, Форми на Безие, линия, дъга, зиг-заг линия, начупена линия,
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линия на Безие. В друга група са инструментите за въвеждане на текст Теxt,
Text edit и Outline. Инструментът за Увеличаване улеснява изчертаването на
чертежи с малък размер, като в лентата с инструменти има допълнителни
възможности за отдалечаване и визуализиране на чертежа в средата на
страницата. Ако трябва да се вмъкне изображение в чертежа, се използва
инструмента Изображение, след като се посочи адреса на файла съдържаш
изображението.
Последната група инструменти служат за преместване и трансформация на
обектите в чертожната област. Инструментът Позициониране премества
чертожната област в посока, избрана от нас. Приложимостта му е необходима
при изготвянето на чертежи с по-големи размери и се налага обхождане по
дължина или височина на областта. Промяна на обект е инструментът, чрез
който можем да преместим обект от чертежа или да променим неговата
форма.
В Dia лесно се работи с т.нар. слоеве. Те са много важен инструмент на
графичните програми, защото чрез тях може да се създаде чертеж на няколко
нива. Разположението на слоевете може да се подреди в подходящ за
разглеждане вид. Колкото слоят е по-високо, толкова обектите в него изплуват
най-отгоре и са по-видими. Определянето на местоположението на слоя се
извършва от зелените стрелки, разположени в горната част на панела Layers
(Слоеве). С тях един слой може да се издигне или спусне спрямо останалите.
След запознаване на учениците с основните елементи на Dia в два
последователни учебни часа учениците разработват проекти с нея. Първият
проект е за създаване на чертеж на план за евакуация на училище при
природни бедствия, а вторият – за изчертаване на блок-схема за решаване на
квадратно уравнение.
Друга графична програма, която се изучава в 9. клас е Google SketchUp. Тя
е програма за създаване, редактиране, моделиране и споделяне на
триизмерни обекти (3D). С нейна помощ може лесно и бързо да се създават и
обработват триизмерни графики. Използването на програмата е лесно и
удобно, понеже работната среда се доближава до интерфейса на другите
графични програми, които са използвани в часовете по Информационни
технологии. След запознаването с Google SketchUp, учениците разработват с
нейна помощ проект на тема: „Дом в природата”.
Реализация на задачи от модула Компютърна графика в часовете по ИТ в
9. клас.
Тук ще опишем решения на две задачи от модула Компютърна графика,
които се решават в часовете по ИТ в 9. клас.
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Задача 1. С програмата Google SketchUp, създайте изображения на
триизмерните тела:
 прав кръгов цилиндър;
 правилна четириъгълна пирамида;
 правилна петоъгълна пирамида.
Използвайте инструмента Paint Bucket, за да запълните с цвят всяка от
страните на изчертаните тела.
За да построим фигурата прав кръгов цилиндър ще използваме набор от
инструменти. Започваме с използване на инструмента circle. Той ще ни
послужи за построяване основата на цилиндъра, която е кръг. От менюто Draw
избираме инструмента circle (Фиг. 1а) и построяваме кръга (Фиг. 1б). След като
сме го начертали трябва да придадем обем на фигурата. Това лесно става с
инструмента Push/Pull от менюто Tools (фиг. 1в), кaто с него всяка затворена
фигура лесно може да придобие обем (3D). Последното действие е
оцветяването на цилиндъра. За целта използваме инструмента Paint Bucket
и му задаваме предпочитаният от нас цвят (фиг. 1г).

Фигура 1.

Следващата фигура, която ще начертаем е правилна четириъгълна
пирамида (фиг. 2а). Започваме с инструмента Polygon, който избираме от
менюто Draw (фиг. 2б). В лентата статус задаваме броя на страните от
клавиатурата (фиг. 2в) и натискаме Enter. В случая страните са четири.
Изчертаваме основата, която е квадрат (фиг. 2г). От менюто Draw избираме
инструмента Line.
От центъра на основата издигаме перпендикуляр, края на който ще е върха
на пирамидата (фиг. 2д). Изчертаваме четирите страни на фигурата. Задаваме
обема й (фиг. 2е). Последната стъпка е оцветяването й с инструмента Paint
Bucket

.
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Фигура 2.

Фигура 3.

Последната фигура, която ще начертаем е правилна петоъгълна пирамида.
Започваме с инструмента Polygon. Този път в лентата за състояния
въвеждаме 5 за брой на страните. Изчертаваме основата, която е петоъгълник
(фиг.3а). С инструмента Line издигаме перпендикуляр от центъра на основата,
края на който ще е върхът на пирамидата. Построяваме петте страни (фиг. 3б).
Придаваме триизмерен вид на пирамидата. Последна стъпка е оцветяването й
с желаният от нас цвят (фиг. 3в). Крайният резултат от изпълнението на
задачата е представен на (фиг. 3г).
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Задача 2. С програмата Dia създайте диаграма, състояща се от 3 слоя,
която показва интернет връзката между вашето училище и доставчика на
услуга. Диаграмата да има следната структура:
С работният лист Cisco-разни изчертайте сградите в най-долният край на
диаграмата;
С работният лист Cisco-компютри обозначете компютрите доставчик и
училищен сървър и ги свържете с линия във втория слой на диаграмата;
В третият слой въведете текстови обозначения на сградите и компютрите.
Стартираме програмата Dia. От менюто Изглед избираме Show Layers
(фиг. 4а). От дясно на работният лист се появява списъка с layers (фиг. 4б).
Задаваме три слоя. Това става като от менюто Layers изберем Add Layer
(фиг. 4в). След това от менюто Cisco-разни (фиг. 4г), изчертаваме сгради в
най-долният слой на диаграмата. От менюто Cisco-компютри избираме
компютър-доставчик и компютър-сървър (фиг. 4д). Поставяме ги на
работният лист. Следваща стъпка е да селектираме вторият слой. От менюто
Инструменти избираме (фиг. 5а) и ги свързваме (фиг. 5б). После избираме
третият слой и въвеждаме текстовото означение. Това става лесно с
инструмента
. Крайният резултат от изпълнението на задачата е
представено на (фиг. 5в).

Фигура 4.
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Фигура 5.

Представеният по-горе нов подход за изучаване на Компютърна графика в
9 клас на българските училища се реализира от учебната 2011/2012 год. През
октомври 2011 год. бяха организирани обучителни семинари с над 200 учители
от Пловдивска, Пазарджишка и Кърджалийска области. На тези семинари
преподавателите бяха запознати с новите моменти в обучението по ИТ в 9 и 10
клас, като специално внимание бе обърнато на разглежданата по-горе
тематика. През април и май се предвижда провеждането на нови семинари, на
които учителите ще споделят своето мнение за предлаганото учебно
съдържание. По данни на издателство „Изкуства” в страната са продадени над
2000 екземпляра от учебното помагало [2], което означава, че приблизително
3000 ученици се обучават по него. Може да се счита, че това е представителна
извадка от деветокласниците в България и ще има възможност в края на
учебната година да се направят съответните изводи за качеството на новото
учебно съдържание по ИТ за 9 клас.
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ONE APPROACH TO TEACHING COMPUTER GRAPHICS CLASSES IN
INFORMATION TECHNOLOGY 9. CLASS
Kosta Garov, Teodora Kadankova
Abstract: This paper is devoted to some new aspects of the teaching of computer graphics in
high school. It is shown the use of graphic programs Dia and Google SketchUp for solving
problems of curriculum in compulsory education in Information Technology Course. The
development is designed for teachers of information technology.
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УЧИЛИЩНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ETWINNING
Даниела Димитрова
ПУ „Паисий Хилендарски“, ФМИ- докторант в катедра „Компютърни Технологии“
daniela_dimitrova99@abv.bg
Резюме: Настоящият доклад е посветен на опита чрез Европейската училищна
мрежа6 eTwinning7, да наложи проектно–ориентирания модел при работа с
учениците в Европейското образование. С привличането на партньори (учители и
учениците им) от друга европейска държава се създават условия за свободен избор
на темата и реализацията на проект посредством учебния предмет
информационни технологии и Интернет.
Ключови думи: проекти, etwinning, информационни технологии, познавателна
активност;

1. Въведение.
Със стартът на Програмата "Учене през целия живот" през януари 2007 г.,
eTwinning бе обособен като част от секторната програма Коменски 8, а
Националното звено за координация по eTwinning е вече функционална
единица в отдел "Съпътстващи дейности" на Центъра за развитие на
човешките ресурси.
eTwinning предоставя на заетите с възпитанието и обучението на деца и
младежи от 3 до 19-годишна възраст уникална възможност за сътрудничество
със свои европейски колеги и реализация на партньорски проекти посредством
Интернет.[1]
Възможно ли е да се разработи и осъществи проект, без да се похарчат
пари на училището на родителите и на центъра за развитие на човешките
ресурси?
Има случаи, в които на учениците и на техните учители им е необходимо
да разчупят атмосферата в час. Обикновено първата реакция на учениците е
Европейска училищна мрежа – Координиращият орган на eTwinning на европейско
равнище, от името на Европейската комисия. Европейска училищна мрежа ръководи
централното звено за координация на eTwinning.
7 eTwinning – електронно побратимяване
8 Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза на образованието – от
предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участници в нея са учениците,
учителите, ръководните и административните кадри, както и представители на
образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и
всички, развиващи дейност в сферата на средното образование.
6
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да отидем на екскурзия. Осъществяването на едно такова мероприятие е
свързано с тежка процедура на събиране на пари и оформяне на
документация. Разрешението на родители и директор, съпроводено от
разместване на седмично разписание и разрешение от РИО са не по малък
проблем от този на недостига на пари по време на криза. Главоболията около
безопасното пътуването на голяма група ученици, обикновено са за сметка на
ръководителя на екскурзията.
Защо, въпреки всичко учителите и учениците обичат да ходят на
екскурзии?
Защото имат възможност да общуват по между си и да попаднат в
обстановка, която е различна от тази в час. Предложението може да се
разгледа и като още един начин да заведем учениците на „екскурзия в
чужбина“ без да похарчим пари и да избегнем гореспоменатите процедури.
През май 2012 г. се навършват седем години от съществуването на портал
разработен и подържан от Център за развитие на човешките ресурси. С това,
какво е etwinning.net ще се опитам да запозная учителите и учениците, които
никога до сега не са имали достъп до него.
2. Същност на платформата.
eTwinning е част от Коменски програмата на ЕС за училища. Общността на
европейските училища към началото на 2012 година наближава 150 000
учители от всички държави членки на Европейския съюз плюс Турция.
ЕТwinning е платформа за изпълнение на уеб-базирани проекти и помага
на учителите бързо да се адаптират към променящите се условия, да се
преквалифицират и да се учат. Онлайн порталът позволява автономия при
избора на ресурси и материали, когато е необходимо, създава нови
обучителни семинари за преподавателите, предоставя им възможност сами да
определят посоката на бъдещата си квалификация.
В началото на 2012 година има регистрирани 1816 Български училища,
2668 регистрирани членове (български учители, училищни администратори и
други), 399 действащи и 1154 приключили проекта.
Работилниците за професионално развитие са насочени към потребители,
които желаят да научат повече за eTwinning и да развият своите умения в
европейското сътрудничество, ползвайки ИТ (Информационни Технологии). Не
на последно място е и възможността учителите да се включат в Обучителните
събития, които са кратки, интензивни онлайн курсове, посветени на найразнообразни теми. Водят се от експерти и включват активна работа и
дискусии с учители от цяла Европа.
На следващата диаграма (фигура 1) се вижда мястото на България по брой
приключили проекти в Европейски мащаб.
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фигура 6. Действително разработени и приключили проекти (в брой)

Интересувате ли се от проект, който можете да управлявате, без да ви се
налага да събирате подписи и пари?
Проектите в eTwinning включват всички дисциплини, които се преподават в
европейските училища. Учителя при своята регистрация обозначава в кои от
тях работи и кои от тях ще включи в проекта, когато започне да работи по него.
Условието на сайта към администраторите на проекта е да не са от една и
съща държава, като препоръчва комуникациите и публикациите да се
извършват на английски език, а публикуването на разработените материали в
ТуинСпейс9 пространството на проекта, изисква познания за работа с ИКТ
(информационни и компютърни технологии). Продължителността на проекта
трябва да бъде избрана в зависимост от това колко са учебните дисциплини,
които обхваща проекта и вместването му към учебния план. Някои от
проектите са краткосрочни от 2 до 3 месеца, а други се реализират от една до
пет учебни години в зависимост от учебния материал, който трябва за се усвои
за да се реализира проекта. При дългосрочните проекти планирането на
дейностите се уточнява в ТуинСпейс и след като се регистрира проекта.
Специална секция от ТуинСпейс е проектното пространство, в което всички
участници работят. То се публикува след приключване на проекта.
Условието за участие в проект е да сте регистриран потребител на сайта
eTwinning.net, който се превежда на всички езици от Европейския съюз чрез
избор от падащо меню.
3. Експериментът.
При първоначалната регистрация в сайта повечето учители нямат смелост
да започнат да търсят партньор за регистрация на проект. Нямат и идея с
ТуинСпейс – Безопасна и безплатна платформа за сътрудничество, която е достъпна
за ползване от учителите и учениците в проекта след като той е одобрен от
Националното звено за координация (НЗК) на администраторите на проекта.
9
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какво биха се справили учениците им при изучаването на предмета
Информационни технологии един час седмично. Нямат идея и как да им
разпределят задачите, а и ги е страх да им дадат възможност да комуникират с
партньор на английски език. Регистрирайте се в сайта www.etwinning.net.
Вече имате десктоп – актуализирайте си профила и този на училището.
Опитайте чрез търсачката за партньори от сайта да добавите някой към
списъка си с контакти само с човек от този списък може да се регистрира
проект. Трябва Ви учител, който има повече опит от Вас и препоръчвам
специално за българските учители да е от държавите, в които до преди
двадесетина години задължително се изучаваше руски език (като резервен
вариант за комуникация и обсъждане на идеи за проект). Дни по-късно ще
получите в пощата на сайта предложение. Администраторите на току що
регистрирани проекти предлагат да се включите в тях обикновено чрез
търсачката на партньори, където и Вие може да ги намерите. Трябва да се
спазват правилата на администраторите на проекта, както и утвърдените вече
срокове от националните им звена за координация.
След като приемете предложението и разпечатате знак за качество трябва
да убедите учениците да участват в проекта. Мотивацията, с която е хубаво да
опитате да ги активирате е, че те са единствените участници от България и
имат уникална възможност да са част от този краткосрочен проект. След
кратката реч от Ваша страна залепете етикета за качество с четири парчета
тиксо на стената в компютърния кабинет и на таблото за съобщения в
училището за да ви напомня крайната дата, списъка с партньорите, логото на
проекта и неговото име.
Очите на учениците се разтварят широко, но без упрек. Погледите на някой
от тях за първи път изразяват желание да се справят с предизвикателството,
като при някои от тях се чете и „Ние няма да се справим, трябва да помогнете“.
Тогава се изживява удоволствието да си учител, когото учениците обичат и на
когото разчитат. Те осъзнават, че задачата не е поставена от Вас, а просто
трябва да се справят. Вие сте само „треньорът“. Ако администратора е
преценил, да регистрира своите ученици регистрирайте и своите.
Желанието за знание и умение, както и за работа в часовете се повишава.
Учениците знаят крайния срок за публикуване на резултатите, (пред техните
съученици от други училища в Европа), които работят по проекта. Дни преди
да изтече крайният срок за качване на материали отворете проекта пред тях и
покажете през Вашия профил, какво са публикували партньорите. Това ваше
действие ще повиши ентусиазма за работа в последните дни.
В практическото приложение за работа, което съдържа 60 подобни разказа
на учители от Европа може да се прочете за ентусиазма и активността, както
на учителите така и на учениците през последните няколко години.[1]

304

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Проекти, регистрирани преди 1.6.2011
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фигура 7. Десетте водещи държави по брой регистрирани проекти чрез портала

4. Анализ на постиженията.
Със стартирането на регистриран проект участниците разполагат с
ТуинСпейс пространство, което беше обновено през 2009 година с нови
възможности. Както при всички нововъведения се изискваше всички да се
научат да работят с него. За целта, един от менторите стартира нов проект, в
който добави, като участници всички желаещи учители да се запознаят с
нововъведението. Идеята беше да се извлече полза от нарасналите
възможности, предлагани от Информационните технологии, без да се напускат
класните стаи. Администраторите на проекта разполагат с набор от ресурси,
които интегрират технологиите в процеса на изследователската работа на
учениците.
Диаграмата е изготвена въз основа на разликите за реално приключени
проекти от статистиката и от брояча на сайта за всяка държава.
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Не приключили проекти
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фигура 8. Държави с най-голям брой стартирали, но не приключили проекти до юни 2011г

Въпреки многото посланици, ментори, и обучителни дейности има причини,
поради които близо половината проекти през първите пет години не са
приключени.
От проучване публикувано в сайта [2] Creative по поръчка на Commons / CC
BY SA 3.0
 60%от анкетираните в края на ноември 2011 година етуинъри споделят, че
е трудно да си намерят партньор според техния опит;
 25% от анкетираните споделят, че ползването на чужд език е основна
пречка;
 а други 25% липсата на достъп до компютърните кабинети.
Проучването е проведено чрез личните Десктопи сред 2800 европейски
учители, регистрирани в сайта.
Десктопът е личен за всеки учител и в него се влиза с потребителско име и
парола, които му дават достъп до безплатни ресурси, обучителни дейности,
учителски стаи, лична поща, търсачка на партньори и други.
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ТуинСпейс-ът е проектното пространство, в което учителите и учениците
могат да работят заедно и да разчитат на взаимопомощ, защото то също
разполага с учителска стая. Може да се твърди, че едно защитено
пространство, каквото е ТуинСпейс-ът дава много повече възможности, от
колкото може да даде класната стая. Учителите по чужди езици се научават да
работят с повече ИКТ, инструменти и ресурси.
Много често се чува мнение, че тези проекти са за малки деца. Да може, и
има проекти от 3-7 години, където цялата работа по публикуване на
резултатите пада на учителя, защото децата в детските градини не разполагат
с компютърна техника в дневните помещения и ползата от такова общуване е
в по-голяма степен за техните учители.
Проектите са по-полезни за ученици, които свободно работят с
компютърната техника, знаят да пишат и да четат на език различен от
майчиния или английски, поради факта, че партньорите трябва да са от
различни държави. ТуинСпейс-ът дава повече възможности и за учениците. Те
разполагат с ученически ъгъл и чат. Развива уменията им за работа в екип.

фигура 9 Отношение на регистрирани училища към регистрирани потребители от
тях (само учителите са потребители, а учениците не)

На изготвената диаграма по статистически данни от сайта ясно се вижда,
че в цяла Европа броя на регистрираните учители в края на 2011, не
надхвърля броя на регистрираните училища дори и два пъти. Данните сочат,
че (дори и при междупредметните проекти) в etwinning.net работят от 1 до 2
учители от училище и то не само в България, а на всякъде в Европа. При
планирането на проектите винаги е по-добре за учениците, ако той е
междупредметен т.е. да съвместява учебните програми по няколко предмета –
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английски, ИТ (информационни технологии) и поне още един предмет, който
предпочитат администраторите му. Удобство е и достъпът до компютърните
кабинети на учителите по другия предмет, които не винаги провеждат часовете
си в тях. За целта, Директорът на училището и този, който изготвя седмичното
разписание трябва да се опитат да подсигурят достъпа до компютърен
кабинет. При този тип проекти учителите имат възможност да си помагат при
възникващи проблеми от страна на техниката и въпроси от страна на
учениците. Така много по ясно ще се вижда връзката между предметите и все
по-рядко ще се чуват въпроси от вида: „Ама това защо го учим?“ – от страна на
учениците.
Как се чувстват децата в etwinning може да се прочете на пет езика, сред
които не е българският, но предлагам линк на английски към „Децата в
eTwinning“, Central Support Service for eTwinning 1040 Brussels Belgium [3]
5. Перспективи.
След приключването на проект, учителят през своя десктоп попълва
формуляр, с който кандидатства за знак за качество от националното звено за
координация. Оценените проекти получили минимум два знака за качество от
две различни национални агенции имат право в началото на следващата
учебна година да кандидатстват за европейски знак на качество.
Оценените с Европейски знак за качество имат право да участват в
годишната конференция. В раздела новини на националната ни агенция за
конференцията през 2011 се казва: „Представени са рекорден брой
участници и страни с повече от 500 учители и 100 ученици от 31 държави“
[4]
Състезателите в конкурса се оценяват в три възрастови категории 4-11
години, 12-15 години и 16-19 години. Националните звена имат право да
връчват и специални награди на отличилите се. Победителите се награждават
и със съвместен лагер.
На 16 и 17 ноември 2011 г. eTwinning се среща с политиците и 30
министерства на образованието. Чрез тяхната обща система Европейска
училищна мрежа (ЕУМ) поставиха специално ударение на eTwinning, като
свързаха Конференцията на ЕУМ Eminent с годишната Конференция на
eTwinning, посветена на европейските местни образователни власти, която се
проведе в Генуа, Италия. Изводите след двудневната среща:
"еТwinning е невероятен канал, който помага за срещите на нови приятели
в цяла Европа, който позволява на неговите ползватели да обменят добри
практики.“ Политиците не са толкова заинтересовани от развитието на
приятелството сред учителите, те предпочитат да се наблюдава влияние
върху учениците. За този начин за образование, представител на
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Изпълнителната агенция на etwinning, споменава за провеждано
продължително проучване на въздействието сред учениците, което ще бъде на
разположение до средата на 2012 г.[5]
Заключение
Поставянето на ученика в активна позиция на изследовател и анализатор
формира и развива познавателната му активност. Използването на
информационните технологии за реализиране на проекто-ориентираната
работа ще даде по-добър старт на бъдещите млади хора при старта им на
пазара на труда.
Благодарности
Участието и публикацията на този доклад са финансирани от научен проект
НИ11-ФМИ-004 към НПД на ПУ ”Паисий Хилендарски” на тема: "Разработка и
приложение на иновативни ИКТ за провеждане на качествени
конкурентноспособни научни изследвания и цялостно осъвременяване
процеса на обучение във ФМИ", 2011-2012
Литература
1. http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/booklet/eTwinning_book_2010/BG_handbo
ok_2011_web.pdf (Достъпен на17 април 2012г)
2. http://www.etwinning.net/bg/pub/news/news/let_us_know_what_is_the_most_d.htm
(Достъпен на17 април 2012г)
3. http://www.etwinning.net/files/EN_eTwinning_Report_2012.pdf (Достъпен на17 април
2012г)
4. http://etwinning.hrdc.bg/news.php (Достъпен на17 април 2012г)
5. http://blogs.eun.org/eminent/2011/11/23/embedding-etwinning-in-educational-policies/
(Достъпен на17 април 2012г)

SCHOOL PROJECTS BY ETWINNING
Daniela Dimitrova
Abstract: This report covers the experience gained by the European Schoolnet called
eTwinning, so that its project-oriented model of work with students in the European education
to be applicable with the Bulgarian one. By involving partners (teachers and their students)
from other European countries to create conditions for free choice of a topic and a project by
the help of the so called school subject Information technology and the Internet.
Keywords: project, etwinning, information technology, cognitive activity
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ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ОБРАЗОВАНИЕТО – ПАРАДОКСАЛНИЯТ ЕФЕКТ НА СТИМУЛА,
ПРИБЛИЖАВАЩ НИ КЪМ РЕАЛНАТА СРЕДА
Цветелина Георгиева
I ОУ „Христо Смирненски”, ул.”Св.св. Кирил и Методий” 82А, 9200 гр.Прoвадия
(педагогически съветник), e-mail:georgieva_ts@abv.bg
Резюме: Съвременното образование все повече се свързва с използването на
информационно-комуникационни технологии (ИКТ), с което се цели непрекъснато
подобряване качеството на преподаване, водещо до развитие възможностите на
децата. Докладът представя значението на ИКТ като стимул за въздействие върху
когнитивните психични процеси на учениците, доближаващо ни до максимално
оптимизиране на потенциала за учене. Споделените идеи са възникнали в
съответствие с наблюдавани процеси при обучението на учениците и във връзка с
различни провеждани психологически експерименти.
Ключови думи: информационно-комуникационни технологии,
ефективност на учебния процес, когнитивни психични процеси

личен

опит,

Преди двеста и петдесет години великият философ на Просвещението
Ж.Ж.Русо в най-значимото си произведение „Емил или за възпитанието”,
наред с другите идеи за обществени реформи, подчертава пагубното влияние
на науката и изкуството за естественото развитие и възпитание на децата, като
говори за важността на вътрешната свобода на избор. Спрямо днешния ден
идеите му имат съвсем друго измерение. Съвременният технологичен
напредък, постиженията на науката, освен значим обществен, осигуряват и
друг – субективен, личностен напредък. Развитието на техническите
комуникации дава възможност на всеки индивид за личен избор, за занимания,
за собствено информационно и интелектуално обогатяване, каквото никога
преди не е било възможно. В резултат на това се променя и самото общество
– неимоверно е нараснала възможността за свързаност между хората.
Ефектът изглежда парадоксален – научните постижения, привнесени в
ежедневието, осигуряват свобода…
Проблемът за иновациите в образованието, за навлизането на новите
модерни технологии, е в основата на редица държавни документи, които
насочват вниманието към прилагането им на широка основа, за постигане на
масовост и достъпност за всички обучаващи се, независимо от
местоположението на учебното заведение. Главните цели се свързват с
ефективно използване на съвременните информационни и мрежови
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технологии за повишаване качеството на образованието, за обогатяване на
учебното съдържание и въвеждане на иновационни образователни методи в
учебния процес. Този проблем е актуален в настоящото ежедневие, тъй като
динамиката в развитието на обществото се свързва с адекватния отговор на
напредъка и постиженията във всички сфери, с образованието и обучението на
подрастващите поколения. Процесът е в пряка връзка с развитието капацитета
на децата. Опитът доказва, че при ежедневно използване на едни или други
предмети, инструменти, теоретични постулати, дейности и други залегнали в
образователната подготовка средства за обучение резултатът е подготвен в
дадена област човек, способен да се справи с една или друга специфична
задача, свързана с нуждите на съществуването и развитието на общността.
Чрез вложените усилия за образователно въздействие върху младите си
членове обществото гарантира развитието и напредъка си. Очевидно е
правилна тезата, че общественият просперитет се свързва с качеството на
обучението на децата и младежите. Така полаганите усилия, финансовата
подкрепа, а и адекватното управление на образователния процес и
обезпечаването му с всички необходими ресурси са в директна зависимост с
реализируемите постижения, повечето от които най-често са отложени във
времето, когато подрастващият започне да бъде идентифициран с ролята на
възрастен.
Започвайки общуването още от раждането си, детето се озовава в
заобикалящия го свят такъв, какъвто е. Условията на живот в дома, начинът на
комуникация между възрастните и възрастните и децата в семейството,
създават опита на детето и за него това е единственият личен опит. Очевидно
е, че за развитието на детето средата има огромно значение. Така днешното
малко дете знае какво е компютър, как да го използва, ориентира се и
възприема много бързо начина на работа с него. За детето това е игра, а то
обича да играе – това е неговата същност. Правейки пренос от тези постулати
към целите на образованието, може да бъде изградена следната теза: колкото
в образователния процес бъдат залагани повече съвременни технически
средства, колкото повече бъдат използвани информационно –
комуникационните технологии, толкова обучаващите се деца ще приемат тези
постижения за даденост. Оттук следва, че в активната част от живота си като
съзидателни възрастни, освен че много по-лесно ще овладяват бъдещите
съвременни постижения, много по-лесно те самите биха имали нагласата за
сътворяване на нови средства (технологии, инструменти и т.н.) в отговор на
появили се обществени потребности в една или друга област. Това означава,
че ако училищата се превърнат в модерни образователни средища, където
преподаването се основава на най-добрите постижения в преподаването и
онагледяването на информацията, съчетано с отношението към детето като
развиваща се личност, имаме основанията да се надяваме, че бъдещите
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възрастни ще бъдат достатъчно знаещи и свободни в идеите си, за да
реализират себе си като творчески търсещи личности.
Онагледяването и особено приложението на технически средства за
обучение увеличават общия обем информация, която получават учениците,
засилват натоварването на нервната система, позволяват в по-интересна и подостъпна за учениците форма да се излага учебният материал, предизвикват
положителни емоции и като цяло повишават ефективността на учебния
процес. Посредством онагледяването с технически средства се ангажират
основно зрителните и слуховите възприятия на учениците, но им се предава
нещо съвсем ново – динамика на реализируемото обучение, което граничи с
натрупването на преки лични преживявания, в които се включват и
характеристиките на възприятието – предметност, цялостност, структурност,
константност, осмисленост и аперцепция. От друга страна, ние смятаме, че
именно едновременното и еднозначно съответствие между зрителното,
слуховото и емоционалното възприемане на информацията води до
запаметяването и за най-кратко време. Създаването на собствени
преживявания в обучаваща среда, натрупването на личен опит посредством
съвременните технически достижения (например филм с образователно
значение, гледан на 3D екран) освен информативно въздейства и емоционално
до степента на непосредствени лични усещания, максимално приближаващи
действителността. Иначе казано, обогатяването на личния опит по този начин
има експертно значение – детето натрупва собствен опит, превръщащ го в
експерт, поради реалността на преживяването. Така стимулирането на
обучението се свързва не просто с начетеност, т.е. знания, стига се до
рефлекс на ума, а дори и до рефлекс на опорно-двигателната система. В
подкрепа на това твърдение ще посочим различните видове симулатори и
тренажори, използвани при подготовката за изпълнение на едни от найсложните професии – в енергетиката, авиацията, корабоплаването,
космонавтиката и т.н.
Поднесената обучаваща информация изпълнява и четирите изисквания на
процеса на възприемане:
Етап 1: Избирателно възприемане (Разбиране), което може да бъде:
преднамерено (волево) — когато човек сам целево фиксира вниманието си, и
непреднамерено (неволево) — когато вниманието му е привлечено от външен
стимул.
Етап 2: Опростяване на информацията (Кодиране). Човек интерпретира
информация спрямо други аналогични събития от индивидуалният му опит.
Етап 3: Задържане в паметта. Този етап може да се нарече запомняне и
съхраняване на информация в паметта.
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Етап 4: Възпроизвеждане или извикване от паметта (Поведение). На
основата на това как човекът възприема нещата, които се случват около него,
той взема решения какво да бъде поведението му във всяка конкретна
ситуация.
Разглеждайки етапите на процеса на възприемане, отбелязваме следната
закономерност: обогатяването на личния опит увеличава възможностите за
кодиране на информацията, т.е. образно казано – колкото повече увеличаваме
знанията си, толкова повече неща можем да научим още, увеличавайки
възможностите си и за анализ и синтез на средата и отношенията.
Управлението на процеса на възприемане на информацията от учениците
се извършва и контролира пряко от учителя. Учителят е онзи обществен
представител, който е упълномощен да предаде натрупаните знания и умения
на младото поколение чрез специфично обучение, провеждано в специално
обособено място – училище. Ролята на учителя очевидно е важна обществена
роля, способстваща за интелектуалното възпроизводство на нацията.
Съвременният учител е висококвалифициран, подготвен и способен, и е в
състояние да съчетае държавните образователни изисквания с творчески
подход в представянето и работата с учебните информации и дейности. Това
предопределя и новата роля на учителя – превръщането му от монополист на
знанието в миналото в медиатор между информационния хаос и подредените
знания днес. Навлизането на информационно-комуникационните технологии в
образованието дава възможност на учителя да бъде новатор, да анализира
потоците от информация в интернет и да канализира онази, която е
необходима за конкретното учебно съдържание. Променя се традиционният
модел на връзката учител – ученик. Дава се възможност на учителя да
управлява изцяло процеса не само по време на часа, а и при самоподготовката
на ученика, което води до постигане на цялостно, непрекъснато въздействие.
Развивайки този иновативен подход, учителят не просто преподава знания, а и
стимулира начина на мислене и въображението на учениците, работи с
техните представи пряко, което изненадващо се оказва, че максимално
приближава учениците до непосредствено възприемане на учебния материал.
Постига се компенсаторен на прякото преподаване в реална среда ефект –
представят се възможности, „трениране”, достъпност на сетивата до
непосредствени преживявания, до действителността. Иначе казано, работата с
информационно-комуникационни технологии довежда близостта до живата
природа, до естествената среда, пряко стимулирайки когнитивните психични
процеси на учениците, приближаващо ни до идеята за максимално
оптимизиране на възможностите за учене.
Както е добре известно, придобиването на знания започва от
възприятието. Различните модели на ученето поставят вниманието като
неизменен компонент на научаването. Използването на информационно-
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комуникационните технологии в преподаването го приближават до т.нар.
непосредствено учене чрез наблюдение, което е основен елемент от
социално-когнитивната теория. Предизвикването на внимание е основна
предпоставка за реализиране на постижения в сферата на обучението. Като
част от когнитивната теория, вниманието се разглежда като еднократен акт,
последван от другите елементи на ученето – запаметяване, изпълнение и
мотивация (Бандура), след което процесът се възобновява. Според нас
поддържането на вниманието е предпоставка, без която процесът не би бил
цялостно работещ. Модерните технологии като инструмент са безусловен
помощник на преподавателя за предизвикване вниманието на обучаващите се,
но те са безусловен помощник и в поддържането на вниманието. Така
информационно-комуникационните технологии се явяват стимул на
възприятието, едновременно предизвикващ и поддържащ вниманието на
обучаваните. От друга страна, важен елемент се явява и подсъзнателната
страна на някои когнитивни процеси, когато стимулите се наблюдават, но не се
регистрират в субективното съзнание. Така дори в състояние на известно
елиминиране на образователното въздействие, обучаващият се на
подсъзнателно ниво ще е доловил информацията, която иначе не е успяла да
предизвика вниманието му. Това означава, че на по-късен, последващ
обучението етап, ако на този обучаващ му е необходимо да направи
представяне, е възможно той да успее да реализира известни постижения.
Такъв тип спомен е известен в литературата като имплицитна памет и е
доказателство за сложното когнитивно подсъзнателно преработване на
информацията. Това е още едно, макар и косвено доказателство за важността
на едновременното и еднопосочно образователно въздействие върху
възприятията на ученика. Стимулирането на когнитивното преработване играе
съществена роля в обучителния процес.
Очевидна е всеобхватността на въздействието, което информационно –
комуникационните технологии оказват в съвременния свят. Нещо повече –
съвременният свят и в частност образованието, което има претенции за
актуалност, не биха могли да съществуват без новите технологии. Все още има
преподаватели, които смятат, че учениците трябва да бъдат „извадени” иззад
компютрите… Според нас тази кауза противоречи на развитието и напредъка
на обществото. Въпросът е не младите хора да бъдат лишавани от
достиженията на информационно – комуникационните технологии, а процесът
да бъде управляван, целенасочен. Информационно – комуникационните
технологии не се свеждат до социални мрежи и забавления. Децата ще
разберат този истински window към света, ако ние им съдействаме в тази
посока чрез използването му на съвременно, на най-доброто равнище…
Нашите най-високи критерии и постижения за тях ще бъдат даденост и така,
надявайки се да надминат учителите си, ще имаме право да твърдим, че сме
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допринесли за напредъка на обществото. Ефектът вече не изглежда
парадоксален – научните постижения, привнесени в ежедневието, наистина
осигуряват свободата да се развиваш…
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THE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGIES IN EDUCATION
– THE PARADOXICAL EFFECT OF MOTIVATION BRINGING US NEARER TO
THE REAL SURROUNDING
Tsvetelina Georgieva
Abstract: Modern education has been getting more and more involved with the use of
Information and Communications Technologies (ICT) which aims at a continuous
improvement of the teaching level leading to development of children’s abilities. The present
report introduces the importance of ICT as a stimulus of influencing the cognitive and psychic
processes of the students drawing to a maximum effect and optimal potential of learning. The
ideas I am sharing in the report have arisen during observation of the students’ education
process and various psychological experiments which have been respectively carried out.
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ПРОЕКТНИЯТ ПРИНЦИП ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА
МУЛТИМЕДИЙНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ КАТО УЧЕБНОПОЗНАВАТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ
Ивайло Старибратов, Недялка Кузева
ОМГ „Акад. Кирил Попов” – Пловдив, ул.”Чемшир” 11
ivostar@abv.bg, neli_kuzewa@abv.bg
Резюме: Използването на мултимедийни презентации в обучението по
професионални модули и представянето им с интерактивна бяла дъска е модел за
успешна, целенасочена, съвместна дейност между учител и ученици в посока
създаване и използване на различни начини за представяне на учебното съдържание.
Въз основа на анкетно проучване и експертна оценка е представено отношението
на ученици и преподаватели към използването на модела. Споделен е опитът на
подобни практики и е направена съпоставка.
Ключови думи: електронна бяла дъска, мултимедийни презентации, педагогически
подходи.

Въведение
Новите реалности оказват силно въздействие върху живота ни и
неминуемо налагат нови изисквания към образованието на младите хора.
Съвременната динамична икономическа действителност поставя много
неизвестни задачи и проблеми, за решаването на които не би следвало да се
търсят готови формули и рецепти. Обществото много силно се нуждае от хора
с високи нива на общообразователна и професионална подготовка, които са
способни да се ориентират в сложните ситуации, възникващи в икономиката, в
политиката и в научно-техническата сфера. Познавателната активност се
явява социално значимо качество на личността и се формира у учениците и в
процеса на обучението. От съвременното образование се очаква решаване на
проблемите и противоречията, породени от бързото увеличаване на
информацията и своевременната й обработка, нарастване на вариативността,
обусловена от изискването за отчитане на индивидуалните особености и
възможности на средата. Новото поколение е необходимо да се подготви да
живее в свят, който самите ние не познаваме – света на бъдещето.
Всичко това води до необходимостта от един нов поглед към начините,
чрез които учениците усвояват знания и умения, така че те да им бъдат
полезни с оглед на бъдещата им реализация в този бързо променящ се свят.
Преподаването на знания и развиването на умения днес е необходимо да са
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насочени към изграждане на компетентности за логично мислене и широк
обхват на обществените проблеми.
Предварителната рефлексия върху собствените практики, осмислени в
техния добър ефект, доведоха до формулиране на следната изследователска
цел:
Да се представи образователно-технологичен модел за екипната работа на
учениците от специалност „Системно програмиране" при създаване
мултимедийни презентации в учебно-познавателната продукция.
Изложение
Използването на мултимедийни презентации в обучението по
професионални модули успешно се превръща в метод на организация за
активна, екипна и творческа работа на учениците, като определено прави и
усвояването на знанията по-интересно. Презентациите позволяват
представянето на учебния материал като система от ярки образи, изпълнени с
изчерпателна и структурирана информация. Този метод се доближава до
електронното обучение.
Със своите универсални ресурси мултимедийните презентации
представляват своеобразен модел на активността и инициативността на
личността, на умението да събират, обработват и представят информацията с
нови интерактивни методи.
Съвременните обществени реалности изискват от училището да се обърне
към личността на отделния ученик, към неговите характерни особености и
способности. Предизвикателството към образованието е да се въвеждат
технологии и техники, центрирани върху индивидуалната изява на всеки
ученик и основани върху интерактивността, за да се стимулират интересът и
мотивацията на обучаваните, с цел да се постигне качествено когнитивно и
личностно развитие.
В учебниците по информационни технологии се препоръчва текстовете да
са ясни, кратки, формулирани в прости изречения [8]. Дългите текстове се
пишат на лист, те не могат да играят ролята на послания. За слайдовете са
достатъчни 6 реда на слайд с до 6 думи на ред. Други важни препоръки са
оригиналност, разбираемост, убедителност, използване на не повече от два
цвята, постоянна модулна форма и дизайн – публиката не бива да се разсейва
с многоцветност, различни видове анимации и форми на различните слайдове.
В противен случай това може да доведе до следене на самите анимации с
очакване на следващото различно появяване на текста в следващия слайд, с
което да се отклони вниманието на зрителя от същността. По отношение на
звука, рекламистите препоръчват не категорично, но повече „дразнещи” и
„скърцащи” звуци, отколкото приятен инструментал от хитови песни, които
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публиката да свързва с минали лични емоции и наум да си пее текста на
песента. Подробни изисквания за качествено изработване и представяне на
изработени от обучаемите мултимедийни презентации, систематизирани и
проверени в практиката, са дадени например в [5] и [6].
Модел на обучение.
Ще представим модел на обучение чрез използване на екипна и проектна
работа на ученици от специалност „Системно програмиране“ за създаването
на мултимедийни презентации и представянето им чрез използване на
интерактивна бяла дъска. Екипната работа е добро решение при сложна
практическа задача, представляваща голямо предизвикателство за дадена
организация, а именно работа по проект, който е с определен срок и с измерим
резултат [1].
Най-важните аспекти в този модел се изразяват в следното:
 „разчупване” на традиционния стил на преподаване;
 мотивиране за усвояване на знанията по професионалните модули;
 развиване на умения за самостоятелна работа с учебния материал;
 намиране на последните новости в сферата на компютрите и
програмирането;
 въздействие върху по-голям брой сетива;
 развиване на качества като самосъзнание, самоконтрол, сътрудничество,
последователност, работа в екип;
 възможност за учебно-методическа помощ на учениците при
самостоятелната им работа с математически задачи;
 възможност за онагледяване на учебния материал (снимки на различните
части на компютъра, сравнителни таблици, чертежи, схеми и др.);
 създаване на качествено нова образователна среда и възможност
учениците самостоятелно да търсят и използват източници на
информация;
 възможност за ползване в електронен вид на учебното съдържание при
подготовка за тестовете по съответните модули;
 възможност за интегриране на знания, усвоени по ИТ.
Интерактивната дъска представлява устройство, което се свързва с
компютър и проектор, превръща екрана в „жив“ и чрез него може да се
управлява компютъра с помощта на специална писалка или показалка, както с
мишката. Със системата може:
 да пишем като на обикновена бяла дъска и лесно да запаметим
написаното; във всеки момент да се върнем към написаното преди;
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 да изпратим файл с урока по електронната поща на учениците или техните
родители;
 да подготвим урока предварително на компютъра, без да разполагаме с
интерактивната дъска;
 да ползваме готови уроци и материали, които лесно да адаптираме за
нашите конкретни цели;
 да закриваме и осветяваме част от изображението;
 да редактираме във всеки момент с нашите ученици;
 да подбираме средства за индивидуален подход към всеки ученик с
помощта на интерактивни игри и софтуер за експерименти;
 да включваме материали като презентации, видео, диаграми, карти и
схеми;
 да използваме писалката за подчертаване или изписване на бележки, да
наблегнем на важните идеи, да свържем общи детайли или разграничим
разликите.
От поставената по-горе цел: Да се представи образователно-технологичен
модел за екипната работа на учениците от специалност „Системно
програмиране" при създаване мултимедийни презентации в учебнопознавателната продукция, следват и основните изследователски задачи:
1. Да се формира изследователски инструментариум, включващ
подходящи измерителни инструменти.
2. Да се установи ефикасността и отношението на учениците към модела
за представянето с мултимедийни презентации на учебнопознавателната им продукция.
3. Да се структурира образователно-технологичният модел в качеството
му на добра педагогическа практика.
При организация на учебния процес по професионалните модули могат да
се определят следните етапи:
1 етап: Разпределяне на темите, които са подходящи за изготвяне на
мултимедийна презентация /понякога учениците са разпределени в групи
по двама/.
2 етап: Предоставяне на информация за всичко онова, което няма как да бъде
намерено или извлечено от учениците, за да се гарантира качеството на
обучението.
3 етап: Насочване на учениците, какво още трябва да има в презентацията,
като се препоръчва и съответна литература.
4 етап: Препоръки учениците да потърсят последните новости, свързани с
темата.

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

319

5 етап: Ако е възможно да предоставят примери, свързани с техния опит, за да
подкрепят теорията с практика.
6 етап: Представяне на мултимедийната презентация пред съучениците с
помощта на интерактивна бяла дъска.
7 етап: Дискусия по темата и практически упражнения /инсталиране на
софтуер, свързване на елементите на компютърната система, тестове за
работа на елементите на компютърната система и др./
8 етап: При приключване на раздел или целия модул учениците имат набор от
презентации, които могат да използват за подготовка на теоретични или
практически изпити.
Изявата на учениците пред техните съученици при представяне на готов
продукт има сериозен възпитателен ефект. Променя и тяхната мотивация за
работа. Това важи особено за ученици с по-слаб интерес към съответната
учебна дисциплина [3].
За учителите в средното образование е много важна самоподготовката,
следене на новостите в информационните технологии и адекватното им
прилагане в обучението. Въпреки недостатъчната и остаряла компютърна
техника, с която разполагат училищата, и липсата на литература, се търсят
варианти учебното съдържание да бъде съобразено с новостите.
Разработените уеб-базирани приложения биха били много полезни не само за
учениците, но и за преподавателите. Основно предизвикателство за
съвременния учител е използването на компютърните технологии в
обучението [9]. Въвеждането на интерактивни начини на преподаване е важна
стъпка в развитието на образователната ни система.
Въвеждането на новите технологии и прилагането им във всички сфери на
човешкия живот неминуемо води до промени и в образователната ни система.
Едно от предизвикателствата според [7] е, че „обучителят трябва всеки път
да се доказва, че е „по-голям“ от Интернет, защото това е единствената
причина да не бъде заместен и да бъде предпочетен. Преподавателят трябва
да създаде такава среда за обучение, в която Интернет не може да даде
готови отговори, а е просто инструмент за намиране на решението на реални
проблеми от практиката.“
Учениците използват възможностите на Глобалната мрежа не само за
развлечение, а успешно се ориентират в нея, откривайки необходимата
образователна информация. Ако така установената тенденция се
екстраполира като сравнително устойчива, то в близко обозримо бъдеще
обучаемите ще са изградили достатъчен опит да ползват огромно количество
източници на информация, за да обогатяват познанията си, да се обучават, да
се развиват и по този начин да бъдат адекватни на пазара на труда [4].
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При обобщаване на данните от анкетата може да се посочи, че учениците
са настроени положително към използването на мултимедийни презентации
подготвени от тях в процеса на обучение по професионалните модули, че е
необходимо въвеждането на нови методи за обучение и представяне на
учебното съдържание. На 82,14% от анкетираните този метод на поднасяне на
учебното съдържание помага при подготовката за изпитите по професионални
модули. Най-важното като резултат от анкетата е, че се повишават
резултатите от обучението.
Резултати от анкетирането на учениците.

Фигура 1.

Фигура 2.

Фигура 3.

Фигура 4.
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Фигура 6.

Резултати от метода на експертната оценка.
На петима учители по информатика и информационни технологии в ОМГ
„Акад. К. Попов” – Пловдив бе предложена за попълване карта за експертна
оценка.
За извършване на експертната оценка бяха използвани 6 показателя за
оценяване на алгоритъма и 3 за оценяване на критериите:
1. За алгоритъма:
 Ясно, последователно и достъпно ли е описан моделът за участие на
учениците с мултимедийни презентации в учебно-познавателната
продукция?
 Подпомага ли посоченият модел изясняването на учебното съдържание ?
 Има ли възможности за подобряване на предложения модел?
 Има ли необходимост от разнообразие и използване на нови методи при
поднасянето на учебното съдържание по професионалните модули?
 Бихте ли използвали (препоръчали за използване) този образователен
модел по производствените модули, по които преподавате?
 Мотивирани ли са учениците да участват в учебно-познавателната
продукция с мултимедийни презентации?
2. За критериите за оценяване:
 Ясни и обективни ли са критериите за оценка на модела за участие на
учениците с мултимедийни презентации в учебно-познавателната
продукция?
 Мотивирани ли са учениците да участват с мултимедийни презентации в
учебно-познавателната продукция?
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 Смятате ли, че разработените мултимедийни презентации са полезни и
помагат учениците да усвояват знания и умения и да проявява творчество
и оригиналност?
Така изразеното мнение на експерти уверява в това, че алгоритъмът за
разработване и прилагане на електронно учебно съдържание като средство за
обучение и самообучение, както и критериите за неговото оценяване, са ясни,
достъпни, последователни и обективни. Всички експертни оценители смятат,
че има необходимост от предложените продукти. Всички те отговарят, че биха
използвали или препоръчали за използване алгоритъма и критериите в
часовете по информационни технологии. Включването на учениците в учебнопознавателната продукция засилва техния интерес към предмета, мотивира ги
за личностна изява и спомага за обогатяване на опита им при работа с
информация [1].
Примери за подобни практики, използвани в учебния процес:
В дисертационния труд „Методика на електронното обучение по
математика” [2], е представена методика за създаване на електронни учебни
ресурси с методика за преподаване, което да мотивира учениците за
повишаване ефективността от тяхната дейност. Разработката показва, че:
 необходимост от използвaне на новите технологии имат не само
учениците, а и учителите;
 предпочитаният вид уроци, при които да се използват компютри и друга
техника, са тези за демонстрация и за контрол.
Лилия Николова от Професионална гимназия по моден дизайн Велико
Търново – в своята разработка „Модел за ефективно използване на
съвременни технологии по Информатика и ИТ – видеоклипове” показва
предимствата на подобна образователна практика, а именно повече гъвкавост
чрез обучение, по-добри възможности за взаимодействие, времева
независимост, индивидуално внимание към ученика, лесно използване и
актуалност. Учениците са само потребители на този продукт.
Петър Йосифов от СОУ “Свети Патриарх Евтимий” – Пловдив представя
изследване на тема: „Образователен модел за качествена компютърна
презентация”. Тук вниманието е насочено към създаване на мултимедийна
презентация, а не към използването и в учебно-познавателната продукция.
Подобна практика използват в преподаването си по английски език
Атанаска Мерджанова, преподавател в ОМГ – Пловдив. Разликата е, че
мултимедийните презентации са подготвени и представени от преподавателя.
Важно е да мотивираме у учениците необходимост те да са в центъра на
учебния процес и със своята воля, знания и умения да създадат продукт, който
да представят пред съучениците си по най-добрия начин.
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Заключение
Въз основа на анкетното проучване и експертната оценка може да се
направи следното обобщение: обучаеми и обучаващи търсят нови средства и
методи в образованието, които да повишат резултатите и да бъдат актуални за
времето, в което живеем. Показателен е резултатът от анкетното проучване,
че за около 85% от учениците участието им с мултимедийни презентации в
учебния процес допринася за по-високи резултати от обучението [4].
Учениците се научават да боравят с информация, да търсят новости и
прилагат усвоените знания и по другите предмети. Така се развиват умения за
самостоятелно и ефективно учене като база на ученето през целия живот.
Съвременните софтуерни и хардуерни възможности на компютрите създават
условия за изготвяне на мултимедийни презентации на високо технологично
ниво.
Анкетираните преподаватели са заинтересувани от подхода и единодушни,
че биха използвали този образователен модел в своята работа, и смятат, че
материалът поднесен по този начин, е атрактивен и лесно запомнящ се.
Изводи
Резултатите от изследването в перспектива предполагат целенасочена
дейност за съвместна работа между учител и ученици в посока създаване и
използване на различни модели за представяне на учебното съдържание. Това
дава възможност учениците да се поставят в активна позиция, да се запълни
свободното им време с интересни преживявания, съчетани с полезна дейност.
Основните предимства за прилагането на нови методи за обучение са:
 Използването на нови методи за представяне на учебното съдържание
предлага възможност за получаване на по-пълна представа за процесите и
явленията в изучаваните модулни дисциплини;
 Интерактивната мултимедийна среда при представяне на учебно
съдържание, чрез участието на учениците с мултимедийни презентации,
съчетани с модерни методи на визуализация и нестандартен подход
привличат вниманието и задълбочават интереса на обучаемите;
 С участието си в учебно-познавателната продукция обучаемите изграждат
ценни
личностни
качества
–
самостоятелност,
отговорност,
организираност, способност за реална оценка, вземане на адекватни
решения и работа с информация;
 Не е за пренебрегване и фактът, че обучаемите усвояват нови знания,
умения и нагласи, които помагат в кариерното им израстване и в
професионалното им развитие. Обучението е постоянен процес, а не
единична, еднократна дейност.
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THE PROJECT PRINCIPLE FOR THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA
PRESENTATIONS AS LEARNING AND EDUCATIONAL OUTPUT FOR THE
STUDENTS
Ivaylo Staribratov, Nedyalka Kuzeva
Abstract: The application of multimedia presentations for educational and professional
modules and their demonstration with the help of white board system is a model for
successful, goal-oriented and mutual activities between the teachers and students. It aims the
establishment and usage of differential methods for the presentation of the learning contents.
The attitude of the students and the teachers towards the application of the model has been
analyzed with the help of a survey among the participators (teachers and students) as well as
through expert evaluations. The experience of similar practices has been discussed and
comparisons have been taken into consideration.
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СЪСТЕЗАТЕЛНА ИНФОРМАТИКА В 4. КЛАС
Ивайло Старибратов, Цветана Димитрова
ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив
ivostar@abv.bg, tsetsi_dimitrova@yahoo.com
Резюме :Представена е иновативна практика за подготовка на ученици от 4. клас
по програмиране с цел участие в състезания. Анализирана е необходимостта от
подготовка на тези ученици. Подбрани са материали за формиране на начални
познания по програмиране, с цел достъпност на съдържанието. Някои от задачите
са зададени във вид на игра, като са добре визуализирани, за провокиране на
алгоритмично мислене.
Усвояването на знанията и уменията по програмиране се доближава до вече
изградените интелектуални умения и навици на 10-годишните ученици.
Ключови думи: състезателна информатика, методи на обучение, игра.

Въведение
През последните години в световен мащаб се забелязва навлизане и понататъшно нарастване броя на желаещите ученици да се занимават с
програмиране и то в посока към по-ранна училищна възраст. Това създава
необходимост от адаптиране на учебни материали и методика съобразени с
придобитите интелектуални умения на тази възраст. За целта е разработен
модел, които споделяме.
Състезателната информатика у нас води началото си още от 70-те години
на миналия век. Състезателите са предимно ученици от математическите
гимназии. В годините тази дисциплина се разви, като през 2001 година по
решение на Националната комисия за олимпиадите по информатика
състезатели вече могат да бъдат 10 – 11-годишни ученици. На Национален
есенен турнир по информатика – ноември 2004 година в град Шумен, група Е
вече е официално състезателна група, в която се състезават ученици от 4. – 5.
клас.
Обучението по програмиране на 10-11 годишните ученици се провежда в
извънкласна форма. През последните години в групите все повече започват да
се включват ученици от 4. клас. Интересът към работа с новите технологии и
подтикват учениците за натрупване на знания за тях и към желанието да
започнат да „мерят” сили с останалите си връстници в тази област. Такова
място се явяват познатите ни националните състезания и турнири.
Обучението в школите, подготвящи ученици от състезателна група Е (4.-5.
клас), се води по учебна програма за извънкласна работа по информатика за 5.
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клас, приета на Национален семинар на комисията по ИКРИ (извънкласна
работа по информатика) – 2009 година [11]. То се свежда до изучаване
основите на езика за програмиране С++, изучаване на алгоритми, както и
успешното им прилагане в решаване на определен клас задачи.
Отчитайки разликата във възрастта през последните години специалисти
от комисията по ИКРИ, работещи по въпросите, свързани със състезателната
информатика в България в група Е насочиха вниманието си към обучението на
четвъртокласниците. Колегията все по-усилено търси методи, чрез които да
направи още по-достъпно това обучение. Разбира се, желанието на учениците
е на първо място.
Търсейки отговор на въпросите „Кои ще са най-успешните методи за
обучение на четвъртокласниците по състезателна информатика?” и „Как да
направим заниманията с четвъртокласниците по-достъпни и забавни?” се
спряхме на следните факти и събития, които внесоха нов облик на работата ни
с тях.
Практика е, както у нас, така и в много страни, обучението по програмиране
на учениците в по-ранна възраст да започва с визуално програмиране.
Например в Литва обучението започва от 6-годишна възраст с т.нар. „стреч
старт”. Това е визуално програмиране за по-малките ученици на няколко нива.
По-късно се прави комбинация от стреч старт и програмиране и постепенно се
преминава само към програмиране.
През 2004 година Литва стартира интернационално състезание “Bebras” по
информационни технологии и компютърна грамотност [7], като участниците са
разпределени в три възрастови групи – младша – 10 – 14 години, средна
възраст – 15 – 16 години и старша – 17 – 19 години. Всеки състезател трябва
да реши определен брой задачи с различни нива на сложност. Темите са
подредени в отделни категории – задачи с разбиране, задачи, изискващи
алгоритмично мислене, задачи, използващи комбинаторика, използване на
компютърни системи, логически пъзели, лабиринти, игри, декодиране, графи,
дървета и други. Задачите от това онлайн състезание наподобяват
математическото „Европейско кенгуру” и алгоритмите в състезателната
информатика. Всяка задача има четири възможни отговора и всеки участник
може да избере само един, като при верен отговор получава съответния брой
точки. Участници в тези състезания са вече страни като Естония, Германия,
Холандия, Полша, Австрия, Латвия, Словакия, Чешката република, Украйна,
Италия, Финландия, Швейцария, Франция, Унгария, Словения и Япония.
Много от задачите са илюстрирани подходящо за по-добро възприемане.
Правенето на илюстрации към текст нагледно допълва и пояснява текста на
условието в задачата. Разбира се, трябва да се вземе под внимание и факта,
че това е онлайн състезание по ИТ и компютърна грамотност и няма как да се
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обяснят възникнали въпроси по условието, което предполага колкото се може
повече предварителни уточнения. Но по-важното е, че тук се представя
графично изображение на условието, а решенията на някои от задачите
изискват познания за алгоритмите в информатиката.
В България през 2010 година на Втори национален семинар на комисията
за ИКРИ в България бе представена програмната среда Scratch, в която с
различни по форма, големина, цвят и предназначение блокчета се подрежда
програмен код, наподобяващ пъзел [9]. Дизайнът е опростен и много лесно
като на игра се осъществяват алгоритмични конструкции. Scratch-ът е
подходящ за ученици от втори до дванадесети клас и спомага за развитието на
алгоритмичното мислене и програмистките умения. Тук също е налице образно
представяне, но на програмни конструкции.
През октомври 2011 година в България стартира инициатива на
българската софтуерна фирма „Телерик”– Kids Academy с цел да събуди
интерес към програмирането у повече ученици от 4.-6. клас. Компанията
подбра екип от опитни преподаватели по програмиране от цялата страна и
осигури условия за тяхната работа по обучение и подбор на ученици, желаещи
да се занимават с това.
Обучението по инициативата Kids Academy включва присъствени часове,
които се водят от избраните преподаватели, занимаващи се с ИКРИ в школите
по градове. В сайта [10] могат да се намерят учебни материали, включващи
видео материали, задачи, условия, решения и анализи на състезателни задачи
и др. През ноември и декември 2011 година фирма „Телерик” проведе първите
онлайн състезания. Учениците се научиха да работят в състезателна среда,
което досега се явяваше недостижим ресурс в много градове, особено в
малките възрастови групи. Работата на системата подготви малките ученици
за реалните условия, при които се провеждат националните състезания и
турнири. Задачите в първите две официални състезания на „Телерик” бяха
разделени в две възрастови групи – Е (4.-5. клас) и D (6. клас). На третото
състезание четвъртокласниците се състезаваха в отделна група (F) от
петокласниците (E). В момента вече има пет официални онлайн състезания и 2
пробни. Възрастовите групи официално вече са три – F, E и D. Това решение,
повлия много положително на малчуганите.
За първи път четвъртокласнците се състезаваха отделно от
петокласниците. В условията на задачите ясно проличава отделяне на
тематиката на даваните задачи, в зависимост от възрастта на участниците.
Условията на задачите за четвъртокласниците са леки и забавни, с детски
сюжети и реални ситуации.
Задачите, давани на онлайн състезанията на „Телерик” [10], се оказаха
изключително привлекателни за малките ученици. Главният герой, слончето
Лони стана новият любимец на състезателите. Текстът на задачите е много
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важен. Малките ученици се плашат от сложни и неразбираеми текстове. Те
търсят някаква игра в задачите, както и нещо познато.
От изброеното по-горе можем да се спрем на следното – образно
представяне на програмни конструкции, илюстриране на условията,
използване на детски сюжети и реални ситуации в условията на задачите.
Обединявайки тези три характеристики в образователна игра, в смисъла на
действие, замислено със свое развитие и цел, разработихме материали,
представящи една иновативна практика за подготовка на учениците от 4. клас
по състезателна информатика.
Изложение
Поглеждайки назад в годините, през 2007/08 учебна година в националната
ранглиста на състезателите по информатика се появяват третокласници [8].
Учениците са от градовете Варна, София и Хасково.
Явна е тенденцията, че България е една от първите държави, която има
капацитета да обучи малки ученици в програмиране.
Опитът ни дотук показва, че обучението по състезателна информатика при
ученици от 4. клас, трябва да е съпроводено със съответен инструментариум.
Не е ясно още какъв ще е най-добрият вариант, но със сигурност
нагледността и приближаването към методиката на началното училище ще
доведе до успешни резултати.
Доброто отработване на алгоритмите в задачи е свързано със словесни и
практически обосновки и анализи.
Техническата литература не е по силите на един четвъртокласник, тя
трябва да му се „преведе“ на разбираем за него език. Тя се явява трудна за
разбиране и от петокласниците. Такива книги могат да се „четат” само под
ръководството на учителя.
Обучението по състезателна информатика започва с понятието
„алгоритъм”, независимо от възрастта на обучавания. Ето как може да
изглежда представянето на това понятие и решаването на задачи от този вид с
група от четвъртокласници.
В глава първа „Понятие за алгоритъм” от ръководството за упражнения по
състезателна информатика [4] авторите представят задачи, в които малкият
състезател първо трябва да се научи да прави „сух пробег”. Учениците трябва
много добре да могат да опишат алгоритмично решението на дадената задача.
Разучаването на задачите от тази глава може да се осъществи под
формата на игра, подобна на т.нар. „ролеви игри” – интерактивен метод при
обучението в началните училища, в които няма победители и победени.
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Групите, които се сформират в школите са по 10 – 12 ученици. Всеки
познава ситуацията, в която участниците застават в кръг и с помощта на малка
топка се избира всеки следващ участник. По този начин учителят може да
определи първия участник, след това – втория и т.н.
Пример 1. (модификация на задача 1г от първа глава на ръководството [6])
Осъществете действията на следния алгоритъм:
1. Задай стойности на A, B и С.
2. Умножи А с В и приеми резултата като стойност на D.
3. Към D прибави С и приеми резултата като стойност на E.
4. Изведи Е.
5. Край.
Алгоритми от този вид се изпълняват с голям успех от ученик, който играе
ролята на компютър. Участниците в тази игра са шест. Учителят, диктувайки
стъпките на описания в задачата алгоритъм, казва на избрания ученик какво да
прави. Всичко, което е необходимо на учителя, са пет карти с латинските букви
A, B, C, D и Е и блокче от самозалепващи се листчета. Изпълнението на
задачата се извършва по следния начин: Избира се един ученик, който ще
играе ролята на компютър. На останалите се раздават по една от шестте
карти. Учителят извиква притежателите на карти съответно с буквите А, B и C.
На всяка карта „ученикът – компютър” залепва листче, на което сам написва
някакво число. Преминава се към стъпка 2. „Ученикът-компютър” умножава
числата, които е дал на първия и втория. Записва резултата на листче и го
залепва на картата с буква D (тя е в четвъртия ученик). Следва стъпка 3.
„Ученикът – компютър” събира стойностите от картите с имена C и D и записва
резултата на листче, което залепва на картата с буква Е (петия ученик). Стъпка
5 – край.
Разбира се, играта трябва да се повтори и с останалите ученици от
групата. Всеки трябва да участва и да преживее емоционално ролята си.
Чувствата и мислите по време на играта могат за дълго да останат в
съзнанието на учениците под влиянието на преживяването.
Този модел на обучение не само научава учениците да мислят
алгоритмично, но и придобиват умението да именуват използваните величини,
проследяват промяната на стойностите в хода на алгоритъма. Разбират, че, за
да използват величини трябва да им дадат име, и за да има смисъл в
използването на тази величина трябва да и се присвои стойност. Осмислят
значението на понятията начална, междинна и крайна стойност.
При изучаване на някои от алгоритмите е по-удачно да се използва и
словесно-образна или условно-изобразителна нагледност. Използването на
блок-схеми и словесното описание на алгоритмите, освен че допринасят за по-
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лесното възприемане при изучаване на даден алгоритъм, могат да се явят
пресъздаване или продължение на изживяното от разиграна ситуация.
Пример 2. На учениците се раздават по 35 еднакви кубчета. Всеки трябва
да ги подреди върху шаблона, представен на фиг.1, като съответно прави и
програмно решение на компютъра.

Фигура 1. Шаблон за подреждане на конфигурации от кубчета

Четвъртокласникът още на второто занятие успешно се справя със
задачата да изведе дадена фигура на екрана на монитора. На фигура 1 е
представен шаблон, който прави преподаването на темата по-лесна и
достъпна, отработвайки чисто технологично понятията оператор за вход,
оператор за изход, знак за нов ред, интервал.
Учителят може да изработи колкото и в какъвто вариант са му необходими
подобни собствени шаблони.
Пример 3. Попълнете празните полета във фигура 2 и напишете програма
на С++, която пресмята лицето и обиколката на правоъгълник със страни a и b,
като следвате последователността на попълване.

Фигура 2. Задача за изчисление
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Задачата е известна при изучаване на линейни алгоритми. На този етап
учениците усвояват знания и умения, свързани с компютърно решение на
познатите им от математиката задачи за пресмятане на лица и обиколки на
фигури, отделяне цифри на числа, пресмятане по формула (мерни единици,
средно аритметично).
При попълване на текстовите полета учителят нагледно обяснява ролята
на величините, които се използват в една програма.
Когато програмисткото мислене се доближи до реалното мислене на
четвъртокласника, тогава нещата не са толкова „страшни” и ученикът казва „а,
да – това го знам от математиката” и насочва вниманието си към новото, а
именно – програмисткото решение на задачата.
Преподаването на нови знания е една от най-трудните задачи на учителя.
Четвъртокласниците обичат теорията да се представя във вид на
презентация. За тях това е забавен филм, но не повече от 10 минути.
Вниманието на 10-годишните ученици е неустойчиво. Трудно можеш да ги
задържиш на определен метод на обучение повече от 5 – 10 мин. Учителят
трябва да сменя методите така, че ученикът да не се изморява, интересът му
да остане постоянен, да не му става отегчително. Словесният, нагледният и
практическият метод трябва да вървят паралелно.
Преподаване на алгоритъма за размяна стойностите на два елемента се
обяснява много успешно чрез презентация, в която сцената е следната.
Домакиня купува портокали и мандарини. Слага портокалите в едната чанта, а
мандарините във втора. По пътя решава да размени продуктите в чантите, т.е.
в тази, в която е сложила първоначално портокалите да прехвърли
мандарините и обратно, в тази, в която са мандарините да сложи портокалите.

Фигура 3. Алгоритъм за размяна стойностите на две променливи

Игровият подход се оказва доста добра стратегия при обучението на
начинаещите в състезателната информатика.
Мисленето на четвъртокласника повече се доближава до това на
третокласника, отколкото до това на петокласника.
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Много от примерите в [1], [2], [3], [4], [5] могат да се преработят по
моделите, показани по-горе за тази възрастова група. Авторите засягат теми от
обработка на първите N естествени числа, редица от числа със зададени
свойства, рекурентни формули, математически изрази и др.
Наборът от задачи в по-горе споменатата литература е подходящ за
тренировъчни упражнения под ръководството на учителя и спомага за
изграждане на предметно, аналитично и логическо мислене у малките
състезатели.
За съжаление още няма програма, която да очертава границите на
познание в областта на състезателната информатика у един четвъртокласник.
Това е причината да сме лаконични и да не се разпростираме в пълните
граници на съществуващата в момента.
Не на последно място учителят трябва да подкрепя работата на
възпитаниците си. За учениците на тази възраст е много важно да се прилагат
методи за стимулиране и мотивация на ученето, например дискусии, ситуации,
поощрение.
Заключение
Игрите се оказват доста добър метод за обучение на начинаещите в
състезателната информатика.
Инициативата на „Телерик” показа едно професионално решение за това
как да задържим и да направим привлекателна информатиката и при помалките.
Разделянето на четвъртокласниците от петокласниците доведе до прогрес
в обучението. Сега има повече време нещата да се отработят чисто
технологично. Гаранция за успех безспорно се явява повечето практика и ако в
четвърти клас се поставят стабилни основи, то тогава в 5. клас може да се
продължи с по-сложни комбинации от алгоритми. Ученикът е имал една
година, през която е развил алгоритмичното си мислене. Отработил е чисто
технологично писането на код. Вече е натрупал опит в съставянето на
програми, реализиращи прости линейни, разклонени и циклични алгоритми.
Изводи
1. В малката състезателна група определящ се явява факторът време.
Време, необходимо за разбиране на сложната и абстрактна материя, което
неоспоримо води до изработване на нова учебна програма, предназначена
само за четвъртокласници.
2. Необходимо е учителят да разполага с материали, изработени по модел
на показаните в доклада. Това предполага изработване на учебно помагало за
малкия състезател.
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COMPETITIVE INFORMATICS FOR YEAR-4 STUDENTS
Ivaylo Staribratov, Tsvetana Dimitrova
Abstract: In the following article is presented innovative practical teaching methods for the
preparation of 4-grade students for participating in competitions of programming. It has
analyzed the necessity of preparing those students. It has been selected different types of
materials to form knowledge as beginners in programming in order to make materials more
easy for understanding.Some of the exercises are in the form of a game which has a good
visualization in order to provoke algorithmic way of thinking.
The students’ mastering of knowledge and skills in the area of programming must comply with
their already acquired habits and abilities.
Key words: competitive informatics, teaching methods, game
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НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА
ОБЕКТНО-ОРИЕНТИРАНО ПРОГРАМИРАНЕ В УЧИЛИЩЕ
И РАЗКРИВАНИ ОТ НЕГО ПЕРСПЕКТИВИ
Кирил Иванов
Пловдивски университет „П. Хилендарски“, ФМИ; kiv@uni-plovdiv.bg
Резюме: Докладът представя редица аргументи, в подкрепа на три тези: Първо,
обектно-ориентираното програмиране (ООП) поражда качествени промени в
масовото използване на компютрите и е една от основните движещи сили,
превръщащи сложното програмиране в нещо просто и лесно. Второ, изучаването в
училище на ООП, включително виртуални методи и полиморфизъм, е необходимо и е
по-достъпно за учениците, отколкото болшинството учебни предмети, като
литература, езици, математика, биология и т. н. Трето, изучаването на ООП в
училище разкрива уникални и особено ценни възможности за осъществяване на
най-важните цели на образованието.
Ключови думи: обектно-ориентирано програмиране; училищен
информатика; обучение по обектно-ориентирано програмиране.

курс
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Въведение
Около 15 години авторът на този доклад обучава по обектно-ориентирано
програмиране (ООП) студенти от различни специалности във Факултета по
математика и информатика на Пловдивския университет и, по причини,
дискутирани в [2], търси такава ефективност на учебния процес, при която
именно учащите с ниска успеваемост усвояват аргументацията и техниките на
полиморфизма чрез виртуални методи (ВМ) – най-трудното в обхващания
материал. В резултат, през последните години постоянно се повтаря една и
съща ситуация: след обяснение на най-сложните теоретични въпроси от ООП
или построяване („в реално време“) на програми с полиморфизъм, на въпроса
Има ли тук поне нещо трудно, каквото и да било? нито един (!) студент не
отговаря с „Да“. А между обучаемите има значителен брой такива, които и по
възраст, и по знания са близко до учениците от IX-X клас (за голямо
съжаление, твърде много студенти започват да изучават ООП в момент,
когато, по различни причини, не разбират същността на област на валидност,
подпрограма и типизация, не познават указатели и трудно програмират дори
прости алгоритми...). Натрупаният богат практически опит и постоянните
търсения и проучвания относно обучението по ООП, преоценени през
„призмата“ на потребностите и възможностите на учениците в съвременния
свят, доведоха до редица изводи, представени по-надолу в този доклад.
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1. Уникална роля на ООП в информатизацията на обществото и
необходимост от изучаване на ООП в училище
Силата на ООП и причината за неговата популярност е в това, че то
най-пряко, най-пълно и най-гъвкаво реализира в програмирането универсалния
подход за опростяване на каквото и да било сложно цяло чрез отделяне на
негови по-прости части. Преодоляването на сложността чрез класове,
наследяване и полиморфизъм при изграждането на софтуер обстойно се
разисква, например, в забележителната книга [1] на Г. Буч и др.
Всъщност, точно борбата със сложността, във всичките й проявления, е
определящата първопричина и за създаването, и за развитието на ООП.
В ООП класът може да скрие, главно в алгоритмите на методите и в
особеностите на полетата, произволно голяма част от цялата сложност на
функционалността и данните на софтуерната система. Да скрие – в смисъл, че
използването на вече готовия клас не се влияе, остава еднакво просто,
независимо от степента на вътрешната сложност на класа.
Така интерфейсът на класа се превръща в специфичен език за
програмиране, достъпен при назоваване на името на класа или на обекти от
него. Такъв език: а) може да предостави прости команди и названия за
произволно сложни обработки и структури от данни; б) може по най-добрия
достъпен начин да се съгласува с потребностите и предпочитанията на
отделния програмист; в) може като готова даденост да се вгражда във всяка
система (класът, без да бъде променян, просто се включва в системата), т. е. –
преносим е. Точно затова, днес най-привлекателният вид градивен материал и
инструмент за построяване на софтуер са библиотеките от (или базирани на)
класове.
Тези забележителни качества на ООП все по силно „резонират“ с бурния
възход на Internet, технологиите за търсене (главно чрез Google) и все
по-многобройните източници на най-различен лицензно свободен софтуер
(често с отворен код). Човек вече може за броени дни да получи от Internet
безплатни и без лицензни ограничения интегрирана среда за програмиране
чрез който и да било масово разпространен език за програмиране, учебни и
справочни материали, примерен отворен код и най-разнообразна подкрепа от
форуми, групи по интереси и различни сайтове. После, също бързо и леко,
може да се обучи и самостоятелно да създаде програма с желана от него
функционалност, даваща осезаема и дълготрайна практическа полза.
Така през последните години възниква качествено нова възможност –
програмирането става дотолкова просто и лесно, че се превръща в дейност,
достъпна за масовия потребител, за неспециалиста, но само при познаване на
най-фундаменталните идеи на ООП и на компютърната информатика.

336

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

Повсеместните и все по-интензивни компютризация и информатизация във
всички сфери на човешкия живот все повече налагат на личността да твори
активно свое индивидуално, уникално информационно и медийно обкръжение
(пространство). Неговото наличие, гъвкавост и адекватност вече са ключови
фактори за практически всяка пълноценна жизнена дейност.
Изграждането на такова обкръжение все повече изисква способност за
програмиране – функционалността на готовия софтуер потенциално, по
дефиниция не би могла да обслужи всички специфични потребности на
личността. Необходимостта да се програмира има обективен характер. Тя
постоянно се засилва и навлиза в живота на все повече хора. Умението да
програмира дава на човека свобода и възможности, чието значение постоянно
нараства и които нищо друго не може да даде. Но за това умение се изисква
познаване на фундаменталните идеи на компютърната информатика,
включително класове, наследяване и полиморфизъм чрез ВМ.
За болшинството младежи и девойки единствения шанс пълноценно да се
запознаят с ООП е училищният курс по информатика.
От казаното следва, че днес придобиват ново социално значение
въпросите, свързани с изучаването на ООП (заедно с полиморфизъм чрез ВМ)
в училище. Преди всичко – достъпно ли е ООП за учениците и как то трябва да
им се преподава?
2. Достъпност на учебния материал по ООП за учениците
При методически правилно обучение, учебният материал по ООП е
достъпен за учениците главно, когато силите и времето им стигат за обема и
сложността му. Например, до това се свеждат условията 1, 2, 3 и 5 за
достъпност на обучението (условие 4 се отнася за уменията на преподавателя)
от [9], с.105-106, като на с. 106 се отбелязва аргументирането в педагогиката и
на мнение, че за плодотворно обучение са необходими и относително високи
трудност и скорост на напредък.
Описваният тук избор на учебен материал по ООП следва от принципите:
А. Обективно, точно и с убедително аргументиране да се представят
фундаменталните идеи на ООП (включително, ВМ и компоненти).
Б. Обхванатият материал да стига за построяване на относително проста
програма с прилагане на ВМ и графичен потребителски интерфейс.
В. Обхватът на материала да бъде достатъчен за самостоятелно, но
задълбочено, по-нататъшно навлизане в идеите и практиката на ООП.
Г. Практическите занятия по ООП от последните три години със студенти
от Пловдивския университет да доказват, че същността на материала може да
се вмести пълноценно в най-много 16 учебни часа.
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Д. Същите практически занятия (като Г) да доказват, че целият материал е
разбираем за всички студенти, включително, и тези, с най-ниска успеваемост.
Тези пет принципа напълно се съгласуват с осемте основополагащи
дидактични принципа на обучението, разгледани в [9], с. 103-108.
При това, особен акцент се поставя върху ВМ, защото те са своеобразен
рубеж в обучението по ООП – без тях познаването на ООП не може да бъде
пълноценно, а тяхното разбиране и усвояване прави достъпно всичко в ООП.
Това наблюдение авторът споделя още в [2] и досега постоянно се убеждава в
правотата му. Оттук следва, че обучаването по ООП с премълчаване на
темата за полиморфизъм чрез ВМ е дидактическа грешка. Във връзка с това,
нека цитираме И. Ф. Харламов, [9], с. 106: „...достъпността в никаква степен не
означава преднамерена облекченост на обучението“.
Друг също важен акцент е, същността на фундаменталните идеи на ООП
да се разкрива на ниво, независимо от който и да било отделен език за ООП.
Това позволява на учащите да усвояват учебния материал, дори когато имат
затруднения с практическото програмиране. Нещо повече, изучаването на
който и да било език за ООП вече става значително по-достъпно, защото
предварително е известно какви средства трябва да предоставя езикът и
остава само да се уточнят синтаксисът и някои специфични правила. Като
следствие, обучаемите се подготвят и за бъдещите (неизбежни) срещи с нови
езици и техники. Също така, познаването на концепциите на надезиково ниво,
позволява по-лесно да се попълват пропуски и да се преодолява изоставане.
Учебният материал по ООП, съответствуващ на принципите А.-Д. и двата
посочени акцента, може да се концентрира около 25 фундаментални понятия и
начина за работа с тях, представени в следващата схема. Удебелените линии
показват основното направление, около което се изгражда всичко останало.
Стрелките показват реда на възникване на понятията заради обективната
необходимост от преодоляване на сложността от всякакъв вид при
изграждането на софтуер. От 1 следва да има стрелки към всички елипси, но,
за простота на схемата, са изобразени само тези от главното направление.
Пунктирите отразяват спецификата за 8 и 9 на някои техники в ООП.
От връзките между понятията следва естествено групиране в четири теми.
Обективната необходимост от въвеждане на понятията в указания ред
частично е аргументирана в теорията на ООП, например, [1], и частично се
разкрива от възможностите на масово разпространените езици за ООП. Обаче,
заради обучението този ред специално беше (продължително) анализиран и
прецизиран от автора на доклада (който, за съжаление, не успя да открие
никъде необходимата аргументация докрай пълно и точно описана).
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Например, една от най-дългите вериги от разсъждения, съответна на
стрелка, доказателството на необходимостта от понятието наследяване,
минава през доказване на необходимостта от: преодоляване на особено
висока сложност → създаване на системи с огромен брой класове → (заради
типизацията) създаване на код, който може да се изпълнява с разнотипни
обекти → еднакви елементи в различните обекти, с които се изпълнява кодът
→ синтактичен израз в програмата за отношението, наричано наследяване.
Такова, привидно дълго, доказателство става много ясно и лесно, когато
бъде поднесено с подходящи графични изображения и примери. При това,
цялото обяснение се вмества в 15-20 минути, а то е най-съществената част от
Тема 2. Така теорията, заедно с илюстрации, по цялата тема заема по-малко
от един учебен час. Аналогично е положението и с останалите теми.
Към всички теми задължително трябва да има затвърждаване с
практически упражнения между 2 (за теми 1 и 2) и 3-4 (за теми 3 и 4) часа.
По този разчет за цялото ООП са необходими около 14-16 учебни часа.
Аргументацията по реда, описан чрез стрелките, се възприема от всички
студенти като много естествена, проста и убедителна. Тя много успешно служи
за надеждна опора, ръководна „ос“, „скелет“ и при теоретичните построения, и
при практическото изграждане на програми, като позволява гъвкаво свиване и
разширяване на учебния материал при смислени примери.
Описаният обхват на ООП надвишава съществено предвидения в момента
за училищно обучение по ООП в други страни. Например, в Руската
Федерация, имаща впечатляващи традиции и стратегия за изучаване на
информатиката в училище, примерните учебни програми [5], [6] и [7] визират
ООП само в малък брой часове като една практика на програмиране ([7], с. 5).
Обаче, сайтовете на МОН с [5], [6] и [7], последно са обновени на 30.5.2007 г. и
Тема 1
Обекти и класове
9.деструктор
8.конструктор
11.интерфейс
на класа

10.характеристика
4.метод
3.поле
2.обект

7.общодостъпен
елемент

6.частен
елемент
5.клас

Тема 2
Наследяване
16.предефи
ниран
елемент
15.защитен
елемент

13.базов
клас

14.производен
клас

12.наследяване

Тема 3
Полиморфизъм чрез
виртуални методи
20.полиморфен
обект

21.полиморфен
метод

19.полиморфна
функция
9.деструктор

17.полиморфизъм

23.абстрактен
клас
22.абстрактен
метод
18.виртуален
метод

1. преодоляване на сложност от всякакъв вид

Тема 4
Интегриране
на ООП
с ВП и СП
събитийно
програмиране
визуално
програмиране
25.публикуван
елемент
24.компонента
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не отчитат процесите от последните пет години. Също така, [5], [6] и [7]
акцентират много силно върху формирането на информационно пространство
за личността, а това хармонира с изучаването на ООП, както казахме по-горе.
Ето и някои, относително обективни, сравнения: Фундаменталните идеи на
ООП може да бъдат много достъпно изложени на около 20-25 страници заедно
с илюстрации и примери, а училищните учебници са най-малко около 100, а
дори достигат до 400, страници. В училище е обичайно, един урок да
представя повече от пет съществено нови понятия или явления, изискващи
внимателно обясняване. По литература за всеки автор се изучава материал с
по-голям обем от този по ООП. По история е типично, три-четири
последователни урока да обхващат по-голям брой важни процеси,
зависимости и тенденции, от броя на фундаменталните идеи в ООП.
Аналогичен е обемът и на уроците по физика, химия и биология. При
изучаване на чужд език в училище се смята за естествено само в един учебен
час да се въвеждат над 20 нови думи, някои с особености в парадигмата или в
синтактичните връзки, и в същия час да се разглеждат и някои нови правила.
Много уроци по география, преподавани за един учебен час, включват над 30
названия, години и други фактологични данни, предполагащи обобщаване и
осмисляне. Дяловете по тригонометрия или комбинаторика, едни от
най-малките в училищната математика, обхващат повече, а и по-сложни,
зависимости и техники, отколкото са основните идеи на ООП.
От всичко казано следва, че обемът на учебния материал по ООП
съответствува на един неголям дял от училищните учебни предмети.
В ООП най-сложните въпроси са: Как се открива къде се налага използване
на виртуален метод? и Как технически се реализира полиморфизъм? Ето и
отговорите: Нека искаме един и същи код да може да обработва обекти от
различни класове и извършваното действие да бъде едно и също за обекти от
един и същи клас, но да бъде различно за обекти от различни класове. Оттук
следва, че обработката трябва да стане (това е най-естествения и най-лесния
известен начин) чрез активиране на виртуален метод. Технически, този
полиморфизъм се реализира, като в програмния текст обработваният обект се
декларира чрез такъв базов клас, от който започва йерархия, включваща
класовете на всички обекти, с които кодът трябва да може да работи.
Съответно, виртуалният метод се дефинира още в базовия клас и се
предефинира в производните класове адекватно на тях.
Най-хубавото на тези отговори е, че те допускат и аргументация, прецизна
точно колкото в математическо доказателство, и пределно осезаемо
онагледяване, както визуално, така и с примери.
Следователно, поднесени по подходящ начин, най-сложните идеи на ООП
се оказват дори по-прости от решаването на уравнение от първа степен с
модули, от устройството и функционирането на клетката, от химическите
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свойства на водорода, от разграничаването на климатичните зони, от анализа
на която и да било поема, от глаголните времена в чужд език и от много други
въпроси, изучавани в училище.
Нека тук забележим и, че в компютърните игри е обичайна практика да
може една и съща команда да се подава към различни управлявани единици и
да се изпълнява по различен начин от тях. Например, командата „атакувай“
към един герой може да предизвика стрелба с лък, удар с меч, сътворяване на
магия и разни други действия според вида на героя. По същество, това е
полиморфно действие на един и същи код. А в прочутата игра Warcraft III,
например, редактирането на единици е обектно-ориентирано с използване на
ВМ, а игровото действие се описва чрез визуално и събитийно програмиране и
е полиморфно в същността си. Това са неща толкова естествени за децата,
дори в началното училище (!), колкото е телефонът за всички нас.
От казаното следва, че нивото на трудност на ООП определено е под
достъпното за учениците, стига само идеите да бъдат поднесени по
възможните естествени и лесни начини, т. е. – методически правилно.
3. Необходими и достатъчни предпоставки за успешно обучение по ООП в
училище
Днес определянето на главните причини за успеха на обучението по даден
предмет, въпреки обширната и дълбока теория, все още съществено се опира
на наблюденията над практиката. „Научна теория, която би позволявала
обективно да се анализира влиянието на всички причини върху обучението,
засега няма,...“ ([4], с. 334)
В резултат на многогодишни наблюдения и търсения, споделени в [2] и
продължени до днес, авторът на този доклад стигна до извода, че три условия
са необходими и достатъчни, за да може съвместната работа на
преподавателя и учащия да доведе до качествено усвояване на ООП.
Първото условие е, че за да започне изучаването на ООП е необходимо
разбирането на аргументацията, свързана с относително малък брой
фундаментални понятия и техники – транслация и изпълнение на код, данна,
стойност, адрес и указател, типизация, област на валидност на име,
подпрограма и нейните параметри – формални, фактически, по стойност и по
адрес и някои други. Като цяло, те са обхванати в IX клас, съгласно [8].
Необходимостта от тази начална подготовка се обяснява с дидактичните
принципи за обучението: научност, [9], с. 103; възможността за реализация на
проблемност, [9], с. 103; достъпност, доколкото се избягва скокообразно
усложняване, [9], с. 105; системност и последователност, [9], с. 106;
устойчивост и цикличност, доколкото се избягва механично заучаване, [9], с.
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107; съвместно реализиране на образователни и развиващи функции, [9], с.
108.
Тук следва да забележим, че е назряла необходимост от корекция в
действащата в момента Учебна програма по информатика за IX клас
задължителна подготовка, [8], където, на с. 6, се предписва: „Понятието
подалгоритъм се въвежда при изучаването на алгоритми, но не се реализира
като подпрограма.“ Така българското училище много съществено изостава от
световната практика. Например, в Руската Федерация учениците още в VIII-IX
клас практически разработват алгоритъм, използващ подпрограма, [5], с. 7.
Посоченото ограничение създава противоречие, защото формулираните в
[8] очаквани резултати задължително изискват усвояването на някои
подпрограми от готови библиотеки, а тяхното разбиране е възможно само с
привличане на понятието подпрограма. Обаче, най-важното е, че споменатото
ограничение приковава представата за алгоритъм към нивото от времето на
създаването на първите компютри. Днес подпрограмите задължително се
използват във всяка съществено полезна програма и, дори, се поддържат
хардуерно в универсалните компютри. Самата представа за алгоритъм е
непълна и откъсната от действителността без идеята за едно и също действие,
извършвано с различни набори от данни, което най-естествено се постига чрез
подпрограма. Липсата на това понятие ограничава развиването на абстрактно
мислене в областта на информатиката, т. е., препятствува една от основните
функции на обучението – развиващата ([9], с. 74-75).
Също много важно е, че пропускът в [8] ограничава възможностите за
следващо обучение и може да доведе до пропуски в бъдещата Учебна
програма по информатика за X клас.
Второ главно условие за успешно обучение по ООП е пределната
осезаемост на изучавания материал. ООП става лесно и достъпно, когато
постоянно се използват цветни, естетически издържани визуални образи,
графови и текстови схеми на програмен код и относително кратки, но ярки
примери, а основните техники се затвърждават практически чрез относително
самостоятелна работа над атрактивни задачи. Тогава учащите се убеждават,
че всичко в ООП е просто и естествено. Това може да бъде обяснено с
дидактичния принцип за нагледност на обучението, [9], с. 103-104.
Обаче, най-важно условие за успешно обучение по ООП е усвояването на
аргументацията на фундаменталните идеи на ООП. Самите аргументи в ООП
се надграждат в класически стройна система (много близка до аксиоматична),
чието опознаване има висока познавателна стойност. Но, едновременно с
това, аргументацията в ООП има и също толкова висока практическа стойност,
защото точно тя служи и за непосредствена опора, върху която човек може да
изгражда гъвкав и надежден софтуер. В процеса на създаване на софтуер
единственият смислен начин да се разсъждава е този, който се ръководи от
аргументи навсякъде в избора, какво, как и защо да се прави.
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Всъщност, без разкриване на аргументацията в ООП, всички останали
успехи в обучението започват да се обезсмислят. Това наблюдение
съответствува на дидактичните принципи за обучението: научност и
мирогледна насоченост, [9], с. 103; проблемност, [9], с. 103; активност, [9], с.
105; системност и последователност, [9], с. 106-107; устойчивост и цикличност,
[9], с. 107; единство на образователните, развиващите и възпитателните
функции на обучението, [9], с. 108.
4. Перспективи, разкривани от изучаването на ООП в училище
Усвояването на фундаменталните идеи на ООП в училище прекарва
уникален „мост“ между училищните знания и сложния съвременен свят.
Учениците вече могат да разбират задълбочено фундаменталните идеи на
днешната информатика (това се коментира по-подробно и в [3]). Овладяват и
инструмент, чрез който могат да създават на практика елементи от своето
информационно обкръжение с осезаема и дълготрайна полза в съответствие с
личните си потребности. Разкриват се нови пътища за разбиране и на
останалата част от училищния курс по информатика (а, донякъде, и на части от
другите учебни предмети). Появяват се нови богати възможности за
творчество, както в направление на междупредметни връзки, така и за
прилагане на училищните знания за самостоятелно обучение, за различни
учебни-изследователски извънкласни дейности или просто в житейската
практика. Увеличават се възможностите за успех в различни дейности. Заедно
с всичко това укрепва и увереността на ученика в собствените сили (той
действително вече може съществено повече, отколкото без да познава ООП).
Така, като резултат от усвояването на фундаменталните идеи на ООП,
закономерно нараства мотивацията на ученика, а именно тя е най-важният
фактор за успех в учебната дейност ([4], с. 351, 360.).
Мотивацията има важна роля и за възпитанието на личността ([9], с. 51, 59,
206).
5. Изводи
Всичко казано води до извода, че трябва и съвсем успешно може да бъде
преподавано в училище ООП (заедно с полиморфизъм чрез ВМ и компоненти),
обаче, само при условие, че се прилага добре обмислена методика.
По своята обективна същност, при правилна методика, обучението по ООП
може да бъде по-достъпно за учениците, отколкото някои дялове от
училищните литература, математика, езици, физика, биология, химия, история,
география и т. н. и вече е поне колкото тях важно за образованието.
ООП е необходимо, за да се подготвят децата за високите изисквания на
съвременния свят. Следователно, изучаването му в училищния курс по
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информатика съответствува на най-истинската първопричина за самото
съществуване на училището – желанието да подготвим нашите деца за
предизвикателствата на очакващия ги живот по-добре, отколкото ние самите
въобще някога сме били готови.
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NEED AND POSSIBILITIES FOR STUDYING
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING AT SCHOOL
AND THE PERSPECTIVES IT OPENS
Kiril Ivanov
Abstract: The paper presents a number of arguments, supporting three theses: First, the
object-oriented programming (OOP) causes qualitative changes in the mass use of computers
and it is one of the main driving forces which transform the complicated programming to
something simple and easy. Second, the studying OOP at school, including virtual methods
and polymorphism, is necessary and it is more understandable for students than most of other
subjects such as literature, languages, mathematics, biology, etc. Third, the studying OOP at
school gives unique and valuable possibilities for realization of the most important goals of the
education.
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РАЗВИТИЕ НА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ
НА ПРОЕКТИ В УЧИЛИЩЕ
Малина Иванова
Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив
Старши учител, Първа ПКС, e-mail: malinabgv@abv.bg
Резюме: Докладът разглежда създаването на проекти в часовете за
свободноизбираема подготовка (СИП) в средно професионално училище.
Представени са етапите при реализиране на проекти и психологическите моменти
при тяхното разработване. Работата върху проектите е подходящо средство за
създаване на умения и компетенции.
Ключови думи: проект, етапи при реализиране на проект, създаване на умения и
компетенции.

Въведение
За да може съвременният човек да създава и използва продуктите на
днешното информационно общество, е необходимо той да притежава система
от знания.
Усвояването на знания е сложна познавателна дейност, при която
обучаемият не само приема знанията, но ги преобразува, адаптира,
избирателно реагира и активно ги усвоява.
Работата по проект изисква създаване на завършен продукт, в който се
използват вече придобитите знания и умения, както и допълване на знанията,
като се използва методът „учене чрез правене“.
Създаването на проекти е заложено в учебната програма по
информационни технологии в задължителната подготовка, като тяхната
сложност се увеличава в свободноизбираемата подготовка.
При създаване на проекти, учениците трябва да са преминали базовото
ниво на обучение, за да могат да използват получените знания за постигане на
поставените цели. Използвайки придобитите знания, те ги затвърждават и
придобиват опит при решаване на задачи – проблеми.
Реализиране на проекти в часове за свободноизбираема подготовка в
училище
При създаване на проекти като дидактически метод се използва
проблемното обучение. Неговото прилагане има за цел да стимулира
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познанията и ученическото творчество, чрез генериране на идеи за създаване
на конкретен продукт по дадена тема.
Реализирането на проекти е творчески процес, който позволява на
учениците по по-интересен и нетрадиционен начин да покажат своите знания,
да проверят уменията и компетенциите си и да изразят своите идеи.
Дейностите, свързани с реализирането на проектите, можем да представим
в няколко етапа.
В първия етап всички ученици трябва да обсъдят и да решат каква ще бъде
темата на проекта.
Създаване на:
 училищен вестник;
 рекламна брошура за училище, клас, роден град;
 уеб-страница за училище, клас;
 мултимедийна презентация за училище;
 електронни помагала (учебници) по специалните предмети;
 мултимедийни разработки за глобални проблеми на съвремието, световни
учени и училище на бъдещето.
След обсъждане всеки ученик взема решение относно:
 колко части ще съдържа проектът и какви елементи ще бъдат включени
във всяка част? (текст, изображение, анимация, звук)
 как ще бъдат създадени? (с какви средства)
 откъде ще бъдат взети материали?
 с кои програми ще се обработват?
Вторият етап се характеризира с реализирането на отделните компоненти
и създаване на дизайна на крайния продукт. На обучаемите предстои да се
изправят срещу проблеми, за които все още нямат опит. Това обикновено е
мотивацията да се научи новото, за да се реализира идеята.
При създаване на цялостната визия и дизайн на проекта се развива
творческото мислене и въображение на всеки ученик.
Преподавателите имат водеща роля при оформяне на идеите и дизайна на
отделните части и на цялата композиция в електронен вид, но значение
оказват и наличната техническа, технологична и софтуерна база.
В третия етап се оформя (завършва) цялостната визия на проекта и се
представят резултатите от него. Представянето на продукта може да бъде:
 вътрешно – пред съучениците и учителя координатор на проекта;
 публично – освен съучениците и учителя координатор, на презентирането
на крайния продукт присъстват и гости;
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 първо вътрешно представяне и след това публично – това предполага
първо представяне на получения продукт пред учителя координатор и чак
след това пред широка публика на Националните състезания по
информационни технологии в град Монтана, град Благоевград и град
Девин.
За успешното реализиране на целия процес важна роля имат учителите
координатори, които с уменията и ентусиазма си организират и направляват
работата на учениците така, че те да могат да създадат свой завършен
продукт, да работят в нетрадиционна ситуация, да прилагат иновационни
методи на работа.
Последният етап се изразява в документиране на процеса на работа по
проекта портфолио (папка на проекта), което включва всички работни
материали.
Резултати и анализ
Изложеното в доклада се реализира в продължение на шест поредни
години в часове за свободноизбираема подготовка в Професионална гимназия
по електротехника и електроника град Пловдив.
Резултатите надминаха очакванията дори на самите ученици. От 2006
година при участието на наши ученици в Национални състезания по
информационни технологии в крайните класирания винаги имаме класирани
проекти в ТОП 3, а през последните две години и първи места в състезанията в
град Девин.
Учениците работят с голям ентусиазъм и отговорност, като в крайна сметка
се получават много добри продукти, които се използват по предназначение –
брошури за училище, брошури на тема „Зелена планета“, плакати за училище,
училищен вестник, презентации за 50-годишния юбилей на училището,
училищен сайт и сайтове на различни теми.
Заключение
Ползите от работата по проектите се изразяват в следните аспекти:
 нарастват познанията на учениците при използване на мултимедийния
софтуер и хардуер и при решаване на техническите проблеми, когато те
възникнат в процеса на работа;
 увеличават се знанията и компетенциите по информационни технологии, в
резултат на което учениците придобиват, затвърдяват и увеличават своите
способности за въвеждане и форматиране на текст, сканиране и създаване
на изображения (снимки, фотоси, образи) и тяхното редактиране със
специализиран софтуер, вграждане на анимация, създаване на връзки
между елементите;
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 натрупване на опит при представяне и защита на собствени позиции и тези;
 създаване на умения за планиране на работата по проекта, описване на
проектната документация, представяне и защита на готовия продукт.
Работата по проекти в училище е нетрадиционен начин на обучение, който
разкрива нови възможности за придобиване и овладяване на умения и
качества като: самостоятелност, целеустременост, дисциплинираност,
творческо мислене, отговорност и увереност в собствените възможности.
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CREATIVE THINKING DEVELOPMENT IN MAKING PROJECTS AT SCHOOL
Malina Ivanova
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Abstract: The paper considers making projects in the classes at free choice preparation in a
vocational school. The stages in projects’ realization and the psychological moments at their
development are presented here. The project work is an appropriate instrument for creating
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РЕШАВАНЕ НА NP-COMPLETE ПРОБЛЕМИ С DROOLS
Атанас Росенов Господинов
atanas@rakursy.com
Резюме: NP-Complete проблеми са клас от задачи, на които не може да бъде
намерено оптимално решение за разумно време. Един такъв проблем е
разпределението на часовете в училищата. Има множество фактори, които трябва
да бъдат взети предвид. Например в една стая не може да има повече ученици от
колкото места. Друг пример е във всяко едно училище има точно определен брой
компютърни зали и във всеки един час може да има най-много толкова класа, които
да карат ИТ или информатика.
Ключови думи: планови задачи, оптимиране, разпределение на учебни часове

Въведение
NP-Complete проблеми са вид оптимизационни задачи, на които не може да
бъде намерено оптимално решение за разумно време, но много бързо може да
се провери дали дадено решение е приемливо. Времето, което е нужно за
решаването на даден проблем расте много бързо с нарастване на сложността
на проблема. Обикновено, всеки един такъв проблем има множество
приемливи решения, но само едно или няколко на брой оптимални решения.
Използването на Brute-Force алгоритъм за проверка на всяка възможна
комбинация от зададените условия не е добър начин за намиране на
оптимално решение.
Drools въвежда платформа за унифициране на бизнес логиката (Business
Logic integration Platform), която предоставя единна интегрирана платформа за
правила (rules), работни процеси (workflows) и обработка на събития в реално
време (complex event processing).
Drools се състои от 5 модула: Drools Expert, Drools Planner, Drools Fusion,
Drools Guvnor и jBPM 5. В текущия проект са използвани само първите два.
Drools Expert позволява изнасянето на логиката на приложението под
формата на правила, като по този начин се елиминира т.нар. „Spaghetti code“,
приложението става много по-гъвкаво от гледна точка на последващи промени.
Тези правила могат да бъдат променяни по време на изпълнението на
програмата. Drools Expert е базиран на обектно ориентирана модификация на
Rete алгоритъма.
Drools Planner е система за решаване на всякакви NP-Complete проблеми.
В Drools Planner са имплементирани множество алгоритми като Tabu Search,
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Simulated Annealing и други за намиране на решение на даден проблем за
обозримо кратко време.
Един такъв проблем е разпределението на учебните часове в училищата.
Има множество фактори, които трябва да бъдат взети предвид. Например в
една стая не може да има повече ученици от колкото места. Друг пример е във
всяко едно училище има точно определен брой компютърни зали и във всеки
един час може да има най-много толкова класа, които да изучават ИТ или
информатика.
Цели
 Целта на проекта е да улесни администрацията на училищата при
изготвянето на учебните програми.
 Да се създаде онлайн услуга, която да бъде използвана от училищата за
оптимално разпределение на часовете.
Основни етапи в реализирането на проекта
1. Създаване на модел на приложението.
2. Конфигуриране на алгоритмите в Drools Planner и стъпките, които те трябва
да предприемат при решаването на задачата.
3. Изграждане на потребителския интерфейс.
4. Тестване.
5. Документиране и внедряване.
Ниво на сложност на проекта
При реализирането на проекта се справих със следните проблеми:
1. Изясняване на същността на проекта.
2. Избор на програмни средства, с които да бъде реализиран проекта.
3. Разучаване на избраните технологии.
Логическо и функционално описание на решението
В Drools Planner всяка възможна комбинация се разглежда като възможно
решение на проблема. Всяка задача има определени ограничения
(constraints), които трябва да се спазват. Ограниченията се пишат под
формата на правила в Drools Expert. Има два вида ограничения:
задължителни (hard) и незадължителни (soft). Задължителните ограничения
са такива, които не могат да бъдат нарушавани. Пример за задължително
ограничение е следното: един учител не може да преподава на няколко класа
едновременно. Възможните решения са приемливи, тогава и само тогава,
когато нито едно от задължителните ограничения не е нарушено.
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Да разгледаме горепосочения пример. Правилото, което осигурява това
ограничение да не бъде нарушавано е следното:
rule "conflictingTeacherTimes"
when
# за всеки един учител
$teacher : Teacher()
# съществува такъв час, в който този учител
преподава; на $hour се присвоява
# стойността на времето в което се провежда часа, а
на $id – ID-то на обекта
$sc : SchoolClass(teachers contains $teacher, $hour
: schoolHour, $id : id)
# и съществува друг час (с различно ID), който се
провежда през същия период от
# време и в него преподава същият учител
$sc2 : SchoolClass(teachers contains $teacher,
schoolHour == $hour, id != $id)
then
# добавя се нарушение на задължителното ограничение
insertLogical(new
IntConstraintOccurrence("conflictingTeacherTimes",
ConstraintType.NEGATIVE_HARD, $sc, $sc2, $teacher));
end

Незадължителните ограничения могат да бъдат нарушавани, но е за
предпочитане да бъдат изпълнени, ако е възможно. Например: за
предпочитане е един клас да има няколко часа по един и същ предмет
последователно, вместо да карат първи и последен час по този предмет.
Оптималните решения са тези, в които всички задължителни ограничения са
спазени, и минимален брой от незадължителните ограничения са нарушени.
Примерът даден по-горе е записан по следния начин:
rule "optimalSchoolClassPlacement"
when
# един клас кара два часа по един и същ предмет.
$schoolHour1 и $schoolHour2
# са съответно времената, в които започват дадените
часове
SchoolClass($subject : subject, $grade : grade,
$schoolHour1 : schoolHour, $id : id)
SchoolClass(subject == $subject, grade == $grade,
$schoolHour2 : schoolHour, id>$id)
# и проверяваме дали разликата във времената на
двата часа е повече от 1, тоест двата
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# часа не са последователни
eval(Math.abs($schoolHour1.getActualStartTime()$schoolHour2.getActualStartTime())>1)
then
# добавя се нарушение, като целта е разликата във
времената на двата часа да е
# минимална, а ако е възможно – да е единица
insertLogical(new
IntConstraintOccurrence("optimalSchoolClassPlacement",
ConstraintType.NEGATIVE_SOFT,
Math.abs($schoolHour1.getActualStartTime() $schoolHour2.getActualStartTime())));
end

За всяко решение, което Drools Planner проверява, се пресмята оценка на
решението, като в then частта на правилата може да се запише броят точки,
които отнема нарушението на всяко правило.
За избиране на следващия ход се използва конфигурирания алгоритъм,
който може да бъде Hill Climbing (simple local search), Tabu Search, Simulated
Annealing, както и Brute-Force и Branch and Bound, но използването на
последните два алгоритъма не е препоръчително. Ходовете се генерират
преди Drools Planner да започне своята работа.
Реализация
Приложението се състои от няколко слоя: база данни, алгоритмична част и
потребителски интерфейс.
Базата данни е стандартен SQL сървър – PostgreSQL. За достъп до нея се
използва стандартния за Java EE 6 ORM – Java Persistence API.
Алгоритмичната част от приложението е реализирана с Drools Expert и
Drools Planner.

Фиг. 1
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Drools Expert е rule engine, който имплементира Rete алгоритъма. Той
изпълнява зададените правила.
Rete алгоритъмът има Production Memory, където се зареждат правилата
и Working Memory, където се зареждат данните (фактите). Pattern Matcher-а
работи по следния начин:

Фиг. 2

1.

На базата на правилата (rules) се създава мрежа, която описва
последователността от проверки, които се изпълняват върху данните
(фактите). Тя се състои от осем вида възли. Те са: Reet Node, Object Type
Node, Alpha Node, Join Node, Left Input Adapter Node, Not Node, Eval Node и
Terminal Node.
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Reet Node (черен кръг) е главният възел в мрежата; от него
произтичат всички други възли. От там директно се отива в
следващия вид възел – Object Type Node.
- Object Type Node (синьо) проверява от какъв тип е даденият факт.
- Alpha Node (червено) проверява дадено свойство (property) на
даден обект (факт).
- Join Node (зелен трапец) и Not Node (няма го на картинката) се
използват за сравняване на два обекта и техните свойства
(properties).
- Left Input Adapter Node (жълто) – обикновено от лявата страна на
Join Node и Not Node стои списък от обекти, които са съвпаднали
във всички предходни проверки.
- Terminal Node (черен правоъгълник със заоблени краища) – когато
дадени факти минат през мрежата и стигнат до един от Terminal
възлите значи, че всички условия на дадено правило са изпълнени.
2. Всеки един факт от Working Memory-то се пуска и обикаля тази мрежа.
3. Когато даден факт стигне до Join Node или Not Node, които очакват два
обекта за вход, той се запазва в кеш памет и стои там докато обектът от
дясната страна не стигне до този възел. Така всеки факт бива пускан по
мрежата само веднъж, освен ако не бъдат направени промени по него.
4. При стигане до Terminal Node, всички условия на едно от правилата са
изпълнени и това, което е в then частта на правилото ще бъде изпълнено.
Drools Planner е технология, разработена специално за намиране на
добро решение на планова задача в сравнително кратко време. Drools Planner
комбинира сложни оптимизационни алгоритми, като Tabu Search и Simulated
Annealing с пресмятането на оценка на дадено решение чрез правила описани
в Drools Expert. Решаването на такъв проблем е обикновено по-трудно от
очакваното, защото двата стандартни метода не биха свършили работа: BruteForce алгоритъма би отнел твърде много време, а използването на
сравнително бърз алгоритъм би довел до решение, което е далеч от
оптималното. Drools Planner намира добро решение на задачата в обозримо
време.
Tabu Search алгоритъмът е вид Local Search, използван за математическа
оптимизация. Local Search алгоритмите взимат дадено решение и проверяват
неговите съседи, тоест други решения, които са подобни, но с една или две
малки разлики, с цел да намерят по-добро решение. Доста често те намират
такова, което не е оптимално, но всички негови съседни решения са по-лоши.
Това се нарича локален оптимум. Tabu Search се справя с този проблем като
използва структури описващи вече посещавани решения. Ако дадено
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решение е посещавано или е нарушило определено правило то е означавано
като „табу“ и алгоритъмът не го проверява отново.
Simulated Annealing е алгоритъм вдъхновен от процеса каляване в
металургията. Във всяка стъпка алгоритъма се опитва да замени текущото
решение със друго произволно решение. Вероятността новото решение да
бъде избрано зависи от разликата между оценката му и тази на предходното
решение, както и от глобалния параметър T (наречен „температура“), която
постепенно намалява с изминаване на времето. Когато T е все още голямо
число решенията се избират на почти произволен принцип, но когато T
доближава нулата се избират само решения, които са значителни подобрения
над предишните.
Потребителския интерфейс на програмата е изграден отново със
стандартни за Java EE 6 технологии като Contexts and Dependency Injection
(CDI) и Java Server Faces 2 (JSF), както и някои модули от Seam Framework 3.
CDI е технология, която въвежда контекстен модел на управление на
компонентите в приложението и техния цикъл на живот (lifecycle).
Свързването на компонентите се извършва по време на изпълнението на
програмата, като по този начин се постига изграждането на слабо свързани
системи.
JSF 2 е компонентна библиотека за създаване на потребителски
интерфейси. Зад всеки компонент от уеб страницата стои обектен компонент
от страната на сървъра. В JSF 2 вече основната технология за визуализация е
Facelets, който в тази версия е вече част от стандарта.
Наблегнато е също така на AJAX интеграцията.
1. Описание на приложението
Един компютър почти винаги смята по-бързо и прави по-малко грешки от
човек. Целта на този проект е да бъде съставена услуга, която да може да
генерира учебна програма при предварително зададени условия. Обикновено
администрацията на училищата трябва да се справи с множество проблеми
при създаването на учебната програма, тъй като има много условия, които
трябва да бъдат спазени. Например: в едно училище може да има само един
физкултурен салон или само няколко на брой компютърни зали. Във всеки
един момент само един клас може да кара час в тези стаи. Други условия,
които трябва да бъдат изпълнени са например: един клас не може да кара
повече от един час едновременно; един учител не може да преподава на
повече от един клас едновременно; една стая не може да бъде заета от два
класа едновременно; броят на местата в една стая не може да бъде по-малко
от броя на учениците и др. Също така може да има и незадължителни условия
като предпочитания на даден учител кога да има часове или кога да няма
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часове. Всички тези условия са предварително зададени като правила в Drools
Expert и те биват налагани като ограничения от Drools Planner.
Заключение
Намирането на оптимално решение на даден проблем е дълъг и труден
процес. Настоящата работа предлага ефикасен подход при решаването на
такъв тип задачи, при които проблемът е извън всякакво очевидно решение,
базирано на алгоритъм. Drools предоставя максимална гъвкавост при
дефиниране на логиката на приложението, чрез налагане на правила върху
фактите (данните). Това от своя страна дава възможност за бързо и ефективно
намиране на решения на сложни оптимизационни задачи, каквато е и целта на
настоящия проект.
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SOLVING NP-COMPLETE PROBLEMS WITH DROOLS
Atanas Rosenov Gospodinov
atanas@rakursy.com
Abstract: Planning problems are a class of problems, for which it is impossible to find an
optimal solution in reasonable time. Planning problems are usually NP-Complete. One such
problem is scheduling classes at schools. There are many factors that come into play. For
example: a room cannot have less seats than students during any class. Another example is
that every school has a fixed number of computer rooms and at any one time there can only
be that many grades that have IT or informatics.
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КИНДОCMS
Теодор Стоянов Цветков
ОМГ „Акад. Кирил Попов”, Пловдив ; support@kyndocms.com
Резюме: KyndoCMS представлява система за управление на съдържанието, която
дава възможност да се изгради напълно завършен сайт за отрицателно време. Тя е
перфектен избор за всеки фирмен, личен или корпоративен сайт. Системата
притежава интуитивен дизайн, чрез който създаването на сайт е детска игра.
KyndoCMS е изграден чрез най-качествените и удобни технологии за създаване на
уеб приложения.
Ключови думи: kyndocms, система за управление на съдържанието, cms, content
management system

Цели
Целта на КиндоCMS е да направи изграждането на уеб сайтове лесно и
бързо. Системата е предназначена за хора, които искат да изградят свой уеб
сайт, но нямат необходимите познания. Чрез нея те ще могат да го направят
само с помощта на администраторския панел, който предлага приятен и
интуитивен дизайн. Системата е перфектна за изграждането на лични или
фирмени сайтове. Това е първата версия на КиндоCMS, която съдържа найосновните функции за една такава система. Имам много идеи за развитие на
проекта, които смятам да развия в някоя от следващите версии.
Ниво на сложност на проекта
За изграждането на КиндоCMS са използвани иновативни технологии като
HTML5 и CSS3, въпреки, че те не се поддържат от старите браузъри,
системата се визуализира доста добре и на тях. Изграждането на КиндоCMS
чрез CodeIgniter ми спести доста време и усилия, защото той ми предоставя
голямо количество от вече написани функции, които са оптимизирани така, че
да работят максимално добре. MVC архитектурата ми позволява да разделя
цялата бизнес логика от графичния интерфейс и данните на приложението.
Избрах точно CodeIgniter, защото той е лесен за ползване, бърз, лек и е
страшно популярен. За мен беше важно да избера лесен и популярен
framework, защото при евентуалното пускане на системата нейната поддръжка
и развитие ще бъде много по-лесна.
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Реализация
За създаването на дизайна е използван Adobe Photoshop. Чрез HTML5 и
CSS3 той е имплементиран в уеб вариант. Въпреки използването на тези нови
технологии сайтовете, които са създадени чрез КиндоCMS се визуализират без
особено големи проблеми и под стари браузъри, които не ги поддържат. Чрез
jQuery са създадени различни визуални ефекти, които подобряват
потребителското изживяване в сайтовете, които са създадени чрез системата,
а чрез AJAX се изпраща динамично информация към базата данни. За PHP
framework избрах CodeIgniter, защото той е MVC базиран, лесен за ползване,
добре документиран и за финал ще кажа, че има огромна общност от хора,
които разработват проекти чрез него и публикуват различни добавки. За база
данни избрах MySQL, защото тя е една от най-добрите такива и е много
популярна.

Заключение
КиндоCMS представлява система за управление на съдържанието, която
дава възможност да се изгради напълно завършен сайт за отрицателно време.
Системата е перфектния избор за всеки фирмен или личен сайт, който трябва
да се изгради бързо с минимален бюджет. Това е първата версия на
КиндоCMS, която е нещо като бета. Имам много идеи за развитие на проекта,
които ще бъдат включени в следващите версии.
KYNDOCMS
Teodor Tsvetkov
Abstract: KyndoCMS is a content management system with which you can easily create
absolutely finished and working website for minimal time. The system is really convenient for
company, corporative and personal sites. The whole information on the site can be
manipulated easily and fast by the admin panel. The CMS is created with the help of Adobe
Photoshop, HTML5, CSS3, JavaScript/jQuery/AJAX, PHP, MySQL and CodeIgniter
Framework.
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СПАЗВАЙ ПРАВИЛАТА
Боян Бонев
ОМГ „Академик Кирил Попов“ – Пловдив, waltyyy1@gmail.com
Резюме: „Спазвай правилата“ е един по-различен начин за преподаване на
Безопасност на движението по пътищата в първи клас. До момента подобен
продукт не е направен. Аз предлагам една атрактивна идея за откриване на
безопасния път до училище и изключително интересен начин за запознаване с
пътните знаци. Всичко това е представено, чрез най-добрия за децата начин –
играта.
Ключови думи: Безопасност на движението по пътищата, игра.

Въведение
Безопасността на децата-участници в пътното движение е един от найсложните проблеми на обществото, тъй като е пряко свързан с опазване на
живота и здравето на децата днес и с подготвянето им като знаещи, културни,
дисциплинирани и отговорни участници в движението в утрешния ден и
изисква усилията на цялото общество. Анализът на най-тежките характерни
произшествия с деца по пътищата на страната, води до няколко особено
тревожни изводи:
 Най-често те пресичат на неопределени за целта места, без
предварително оглеждане за преминаващи МПС, внезапно навлизат в
платното за движение, движат се неправилно по платното на улицата или
пътя;
С този проблем се сблъсква ученикът в първи клас при определянето на
най-краткият и безопасен маршрут, по който може да отива и да се прибира от
училище.
 Децата, които управляват велосипеди, поради липса на опит, поради
незнание на правилата за движение или поради подценяване на
опасността от пътна злополука, се движат неправилно на пътя или
извършват неправилни маневри.
Този проблем се дължи на факта, че учебната програма се занимава с
колоезденето едва в пети клас, но повечето ученици ползват колелото в много
по-ранна възраст. Освен това в много малко градове и още по-малко училища
са изградени велопаркове и велоалеи.
„Спазвай правилата!“ е програма, която спомага за развитието на уменията
по безопасност на движението по пътищата на децата от първи клас. В нея са
обособени два основни модула:
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1. „Отивам на училище сам“ – показва на детето реална ситуация, в която то
трябва да се ориентира и да избере своя безопасен път за да стигне до
училището си. Продукта дава възможност тази тема да се представи от
преподавател, който да променя ситуацията в зависимост от нуждите.
2. „Движение с велосипед“ – пренася малчуганите във велопарк, оборудван с
пътни знаци. Алеите за преминаване с велосипед са изградени, по подобие
на пътищата – с тротоари и пътни знаци. Целта, която тук преследвам е да
се пресъздаде реална ситуация, в която детето да приложи познанията си
по безопасност на движението по пътищата.
В педагогическата практика има дефицит на обучаващи игри и упражнения
по БДП. Използването на такива игри и упражнения игри в определена
последователност и в система съдейства за лекото и резултатно разкриване
на образователното съдържание. „Спазвай правилата!“, спомага за
възпитаване на транспортна култура в учениците и формиране на умения да
се опазят живи на пътя. Тя провокира техните интереси и инициативност. Чрез
нея децата се учат и забавляват.
Изложение
Цели на проекта:
 доразвиване на уменията на учениците по безопасност на движението от
първи клас;
 подпомагане работата на учителя;
 създаване на една по-интересна атмосфера за преподаване;
 пресъздаване на реални ситуации, целящи изграждане на реакции и
навици свързани с безопасността на движение.
Основни етапи при реализирането на проекта:
 проучих създаденото по темата до момента;
 с помощта на консултант обсъдих и изясних целите на проекта и неговата
структура;
 подбрах и разучих най-доброто от новите технологии, чрез които да
реализирам идеите си;
 изработих картите и ги вмъкнах в системата;
 написването на скрипта, който е нужен, за реализирането на идеята;
 симулиране колоездене на колело – един от най-важните дялове в този
етап на обучение.
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Ниво на сложност на проекта:
 запознаване със средата WPF и езикът XAML;
 разучаване на XNA Game Studio 4.0 и различните overload методи, с които
той разполага;
 моделиране на картите в 3ds max 2010 и подготовката им за самата игра;
 вмъкване на моделите в XNA и зареждането им чрез контентите;
 използване на MySQL и MySQL Connector .NET за свързването на базата
от данни със C#;
 прилагане на C# за динамичността на картите;
Логическо и функционално описание на решението:
Проектът започва с кратко интро, което
цели да привлече вниманието на
учениците. Интрото е изработено изцяло с
помощта WPF и Expression Blend. Чрез
XAML-езикът се създават времедиаграми
(Storyboards), който могат да бъдат
извикани в даден момент и в дадено
положение, както от евенти така и от
Trigger-ите в XAML. Прилагането на
контентите (Grids, Stack Panel, Word Panel
и т.н) прави интрото леко и бързо.
След това преминава към главното
меню, от където можем да изберем:
 „Моят път до училище“
 „Движение с колело“
 За „Спазвай правилата“
 „Помощ“
„Моят път до училище“
След като влезнем като ученик може да се разгледа картата и да се
изпълнят поставените задачи. Чрез C# взимаме event-handler-a и го
проверяваме в метод. Ако той е в режим fire, на съответния метод му се задава
стойност true. Така всичко това се проверява докато не се стигне крайната
точка, в чийто метод се следят стойностите на другите променливи от тип клас
и в зависимост от резултата се появява подходящо съобщение. Ученикът също
има право да отвори карта, която е била направена от учител. Това става като
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чрез Stream Reader се прочетат параметрите от самия файл и се зададат като
стойности на обектите.

След регистрация, като учител може да се разгледа картата, да се
изпълнят поставените задачи и освен това да се създадат собствени карти.
При създаването на карта учителят минава през няколко етапа. Първо той
трябва да избере местоположението на пешеходната пътека (отново се следи
от event-handler). След това се избира местоположението на детето. Това
става като се следят координатите на мишката при fire-нат метод. Задават се X
и Y на изображението на детето и той застава на това място. И като трето се
стига до избора на правилен път. Най накрая се запазва картата. Това става
като в .ini файл чрез цикъл и Stream Writer се запазват всички параметри.
„Движение с колело“:
В този модул се пресъздава реална
ситуация от живота на всяко дето, а
именно колоезденето на велосипед.
Детето е пренесено във велопарк,
където трябва да изпълнява дадена
задача. Как се прави всичко това?
Първо, тъй като всичко това е в 3D
пространството трябва да бъдат
изработени картите. За целта е
използван Autodesk 3ds Max 2010. Всяка една част от пътя е направена там,
като първоначално са построени тротоарите и шосето. Тротоарът е изграден
като всяка една отсечка от него е направена на база виртуално негово
напречно сечение. За да може да се приложи и подходяща текстура се налага
да се използва Material Editor, от който се извличат нужните изображения. След
като всичко по моделирането на обектите е готово се пренасяме в XNA Game
Studio 4.0. Първоначално за всеки един обект се прави Model и Vectоr3 като в
модела се зарежда самата карта, а във вектора се заисва позицията й. Самият
скрипт е разграфен на няколко overload метода – Initialize, Load Content, Unload
Content, Update и Draw. В Initialize поставяме променливите, които постоянно
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ще презареждаме. В Load Content-а зареждаме самите обекти, а в Unload
Content-а освобождаваме ненужните ресурси. Стигаме и до Update-a, в който
се слага логиката на играта. В Draw метода се изрисуват самите обекти.
Имаме три класа – Camera (управляваме камерата, чрез field-ове), Draw Model
(изчертаваме моделите като за всеки има точно определен internal void метод)
и разбира се главния клас Main Class, в който се съдържат сложните и
интересни части от самата игра, а именно движението на колелото, Collision
Detection-a, както и използването на матрици за изчертаването на реалните
размери.
За „Спазвай правилата!“
В тази част е описана версията на програмата, името на автора и неговия
ръководител, както и контактите с тях.
„Помощ“
В този модул е описан начина, по който потребителите да използват
програмата и какво ще намерят в нея като информация.
Реализация:
За реализирането на проекта съм разучил и използвал най-съвременните
продукти:
 WPF - Създаден от Майкрософт,
Windows
Presentation
Foundation
представлява компютърна-софтуерна
графична подсистема за предоставяне
на потребителски интерфейс в
Windows-базирани приложения;
 XAML - декларативен език за
маркиране. Като част от .NET
Framework 4.0 той разполага с огромни
възможности за изграждане на
интерактивни интерфейси.
 C# - обектно ориентиран език за
програмиране, разработен от Microsoft
като част от софтуерната платформа
.NET. Стремежът още при създаването
на C# езика е бил да се създаде един
прост, модерен, обектно ориентиран
език с общо предназначение;
 XNA Game Studio 4.0 програмен
продукт, който позволява да се
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използва Visual Studio 2010, за да
създаваш игри за Windows Phone, Xbox
360 и Windows-базирани компютри.
XNA включва XNA Framework 4.0, който
включва множество от библиотеки
предвидени да се използват в game–
пространството.

Авторски принос:
Програмата е изцяло авторска. Идеята за нея е моя и подобна такава не се
открива в Интернет. Дизайна е направен от мен на програмите които по-горе
описах. Реализирането на симулацията на колоезденето е един много дълъг и
сложен процес, който отнема много време и изисква изключително добри
познания по програмиране. И това е изцяло моя разработка.
Заключение:
„Спазвай правилата!” е приложна програма за обучение по безопасност на
движението по пътищата на учениците от първи клас. Запознава с темите –
„Движение с велосипед.“ и „Моят безопасен път до училище“, които се изучават
в този период на обучение. Чрез пространственото анимиране на реална
ситуация, пътните знаци и тяхното значение се възприемат по-добре и
усвояването на правилата за движение е много по-лесно. Възможността
учителят да създава карта на движение, в зависимост от нуждите за
конкретния учебен час, прави програмата гъвкава и динамична. Симулатора на
колоездене ще забавлява малчуганите.
Не на последно място е и социалния ефект на програмата. В днешно време
в много малко градове децата могат да се учат да управляват велосипед във
велопаркове. Чрез моята програма те могат да се насладят на това
удоволствие.
KEEP THE RULES
Boyan Bonev
Abstract : "Keep the rules" is a different way to teach safety in traffic in first grade. So
far no similar product is made. I offer an attractive idea to open the safe route to school and
veryinteresting way to learn the road signs. All this is delivered through the best way for
children - the game.
Key words: Safety in traffic, game
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HELP ME WEB - ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДИЯ
Димитър Цветин, Димитър Димитров
ПГЕЕ - гр. Пловдив, dimitarcv@gmail.com, dimitardrv@gmail.com
Ръководител: Малина Иванова
malinabgv@abv.bg
Резюме: Help me web има за цел да разнообрази учебния процес, като помогне на
учениците да получат необходимите знания по лесен и приятен начин.
Ключови думи: Онлайн енциклопедия, интересни статии, полезна информация
обучение

Въведение
В сайта ще намерите материали, които ще ви помогнат да се запознаете с
учебното съдържание по редица предмети, а също така да повишите вашата
обща култура. Опитали сме се да групираме темите в отделни категории:
„Съвременни технологии”, „Наука”, „Българска литература”, „Българска
история”, „География” и „Други”.
 Съвременни технологии – запознаване със съвременните технологии в
областта на комуникацията и обмяната на информация.
 Наука – обобщени и синтезирани обяснения на явления от заобикалящия
ни свят.
 Българска литература – интерпретативни съчинения по произведения на
известни български автори.
 Българска история – различни любопитни факти от българската история.
 География – виртуално пътуване до редица вълнуващи дестинации.
 Други – статии по различни проблеми, които ни вълнуват.
Структура на сайта
При влизане в сайта потребителят попада в началната страница. В горната
й част е разположено анимирано меню, в което са включени основните
категории, спрямо които се разпределят статиите. Под него се намира
главното навигационно меню, разработено с помощта на HTML и CSS, чрез
което потребителят може да достигне до всяка една страница от сайта.
Спрямо това дали потребителят е регистриран или не и какво ниво на достъп
има, в менюто се появяват различни възможности за действие.
Съществуват 3 нива на достъп:
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 Потребител – има ограничени права и може само да добавя статии и да
участва в ранг системата при решаване на тестове.
 Модератор – може да дава одобрение на качени вече статии, както и да
качва свои такива.
 Администратор – има пълни права върху сайта.
От дясната страна на основното меню се намира поле за търсене. Чрез
него всеки потребител може да открие лесно необходимата му информация,
като посочи само една дума, термин. Специално разработен скрипт на PHP
поема въведените от потребителя думи и проверява за съответствие в базата
от данни на сайта. При намиране на съвпадение, статиите се визуализират на
отделна страница в съкратен вариант, като потребителят има възможност да
избере търсената статия и да я прегледа в пълния й вариант. Под менюто се
намира анимирана галерия (слайдър), чрез която искаме да създадем поголямо впечатление на потребителите. Следва списък с най-популярните
статии от сайта и кратко резюме на нашето интернет приложение.
В сайта има и включена help секция, която би могла да отговори на често
задаваните въпроси от потребителите. Ако има допълнителни въпроси, които
не са включени в тази секция, потребителят може да се свърже с
администраторите на сайта и да получи съответния отговор чрез формата за
контакти.
За по-голяма функционалност и за по-лесна поддръжка на сайта, сме
предоставили възможност регистрираните потребители да помагат с качването
и редактирането на статии, добавянето на въпроси към тестовете и коментари
към всяка една статия. Предоставена е и възможност всеки потребител да
провери своите знания чрез тест с въпроси, генерирани на случаен принцип
чрез PHP. За да заинтригуваме потребителите повече, сме направили и ранг
система, в която влизат всички регистрирани потребители и събраните от тях
точки. Всеки един потребител може да събира точки, като въвежда интересни
статии и решава тестовете от сайта.
Регистрация и управление на потребителите
За да се регистрира определен потребител в сайта ни, е нужно само да
попълни правилно четирите полета от регистрационната форма. За по-голямо
улеснение на всеки, който иска да се регистрира, е предоставена възможност
за динамична проверка на въведените от него данни. Тя се извършва от AJAX
и се състои от проверка:
 дали потребителското име е свободно
 какво ниво на сигурност има въведената от него парола
 дали въвежда действителен e-mail адрес, чрез който става регистрацията
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При успешна регистрация всеки потребител получава активационен link на
своя e-mail и по този начин може да активира профила си.
След като активира и влезе в профила си, в зависимост от нивото му на
достъп, той получава различни привилегии в сайта. Потребителите с найниското ниво на достъп могат само да качват нови статии, да редактират
профила си, да пишат до администратора на сайта, да публикуват коментари и
да участват в ранг системата. Потребителите със средно ниво на достъп освен
привилегиите на обикновения потребител, получават възможност да
публикуват или изтриват статии, да редактират такива и да променят
коментарите към всяка от тези статии. Потребителите с високо ниво на достъп
(администраторите) имат пълни права в сайта. Те могат да регистрират нови
потребители, да изтриват статии, да качват въпроси към теста, да
модифицират и изтриват отделни потребители. Също така администраторът
може да променя нивото на достъп на другите потребители и да определя с
какви права ще разполагат потребители и модератори. Всеки регистриран
потребител получава възможност да редактира своя профил в последствие
след регистрацията. Той може да смени паролата си, да промени името или email-а си или да добавя информация за себе си, която би заинтригувала другите
потребители.
Администраторски панел
Всеки потребител с ниво на достъп „администратор” има право да
редактира информацията, въведена в сайта, от изведен контрол панел. В
контрол панела администраторът може да добавя и редактира:
 статии
 категории, спрямо които се осъществява подредбата на статиите
 потребители
 въпроси към тест системата на сайта
 и други дребни операции
Използвани технологии
За изграждането на нашето приложение сме използвали най-популярните
езици, използвани в интернет програмирането: PHP, MySQL, HTML, JavaScript
(Ajax и JQuery); както и помощни програми за създаване на визия и дизайн:
Adobe Photoshop и Adobe Dreamweaver.
Сигурност на кода
За да защитим данните на регистрираните потребители, сме използвали
md5 и наше собствено кодиране, също така сме премахнали възможността за
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въвеждане на какъвто и да е програмен код в статиите и коментарите. За да не
бъдат ощетени потребителите от възможността да форматират текста, сме
използвали алтернативни bbcodes тагове, като чрез JQuery сме внесли малко
динамика в обработката на информацията.
Разширение и обновление
При създаването на приложението сме предоставили лесни възможности
за обновлението му. Както администраторът, така и другите потребители имат
възможност в различна степен да подпомагат процеса на обновление било то
с качване на нови статии, било с редакция на текущи такива или просто чрез
добавяне на коментари. За почти всичко останало право на промяна има само
администраторът на сайта. Но това много лесно би могло да се промени.
Достатъчно е администраторът само да смени приоритета на отделните групи
потребители.
Основни характеристики на проекта:
 Интересни и кратки статии, свързани с различни учебни предмети в
съвременното училище
 Наличието на анимации за по-силен ефект върху потребителите
 Лесна навигация и улеснено намиране на необходимата информация
Използвана литература
1. Нарамор Ел., Гернер Дж. Програмиране и web дизайн с PHP, Apache, MySQL,
АлексСофт, 2005
2. Хайнел Н., Пен Б., Проектиране с JavaScript, ЗестПрес София, 2003

HELP ME WEB – ONLINE ENCYCLOPEDIA
Dimitar Tsvetin, Dimitar Dimitrov,
Supervisor: Malina Ivanova
Abstract: With this websit,e we try to diversify the learning process by helping students to
acquire the necessary knowledge in an easy and pleasant way.
Keywords: online encyclopedia, interesting articles, useful information, education

372

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА (GREEN PLANET)
Ангел Красимиров Генков
Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив
mr.genkov@gmail.com
Резюме: Green Planet е сайт, който се опитва по семпъл и приятен начин да разясни
на потребителите повече за проблемите и опасностите, които човек причинява на
околната среда и природата. Също така сайтът показва как от друга страна
човекът помага на планетата, живеейки по-екологичен начин на живот, било то с
определени вече изработени пособия или със собственоръчно изработени такива. В
сайта може да се намери информация за повечето големи еко организации и еко
кампании.
Ключови думи: Green Planet, еко проблеми, еко организации, еко кампании

Структура на сайта
При влизане в сайта на потребителя се представя начална страница. В
горната й част се намира навигационната лента, от която може да се достигне
до основните страници в сайта. Под нея се намира поле, изобразяващо в
лявата си част логото на сайта, а в дясната си част, по-нагледно, името на
текущата страница.
Частта под тези ленти също е разделена на две. От лявата страна
потребителят има достъп до раздела „Зелена България“, където са
разположени линкове към еко кампаниите в България, а също и еко
организациите. Под тях се намира поле, в което има разположени интересни
факти за екологията.
До това поле се намира основната част от сайта, където е представена
главната част от информацията за определената страница. Там са дадени
разяснения за това „Какво са еко организациите“, „Какво са еко кампаниите“, а
също и повече информация за екологията по света и България.
В най-долната част на сайта са разположени авторските права, а на
страницата „За сайта“, може да се намери повече информация за авторите на
сайта и за използваните средства при изработването му.
Регистрация и управление на потребителите
Достъп до сайта имат всички потребители. Не е достъпна регистрационна
форма за потребителите, защото основната цел на сайта е да се използва за
информиране на потребителя, а не за писане на индивидуални статии и
мнения по дадени въпроси. Друга причина за ограничаване на потребителите

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

373

от права на по-високо ниво е и предпазването на сайта от злонамерени
потребители. Достъп до сайтовите файлове и опция за редактирането им имат
само хората, разработили и поддържащи сайта.
Администраторски панел
Администраторският панел е предоставен от хостинг услугата, като достъп
до него имат само хората, разработили и поддържащи сайта. За редактиране
на информацията в сайта или промени по него, е нужно да бъдат изтеглени от
хостинга необходимите файлове, като след това те трябва да бъдат
редактирани.
Използвани технологии
За разработването на сайта сме използвали едни от най-известните езици
в интернет програмирането: HTML, CSS, JavaScript и XML. За разработка на
дизайна сме използвали Adobe Photoshop и Adobe Dreamweaver.
Сигурност на кода
Тъй като сайтът няма регистрационна форма, не сме използвали някаква
защита за потребителските данни. Премахнали сме и възможността за
свободно редактиране на програмния код в статиите.
Разширение и обновление
На потребителите е предоставена възможност при желание за промяна на
нещо по сайта да отворят страницата за връзка, където могат да бъдат
намерени адресите на авторите на сайта. Чрез изпращане на e-mail до някой
от авторите с желаната промяна, след одобрение, тя ще бъде направена в
най-кратък срок.
Заключение
Сайтът предлага лесен и бърз начин за информиране на потребителя за
това какво са еко организациите и какво са еко кампаниите. Чрез използването
на приятен и семпъл дизайн се стремим да избегнем претрупаност на
информацията по страниците, която може да доведе до объркване на
потребителя. За да улесним потребителя сме разположили менюто за
навигация на леснодостъпно място. Желаем на потребителите си приятно
прекарване в нашия сайт.
Използвана литература
1. http://www.bitly.com
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GREEN PLANET
Angel Krasimirov Genkov
Professional Gymnasium for Electrotechnics and Electronics - Plovdiv
e-mail: mr.genkov@gmail.com
Abstract: Green Planet is a website, that is trying to show the users about the problems and
the dangers, that they are making to the nature, by using sample and friendly way. On other
side, the site shows how people is helping the environment, by living more ecological life,
using already made devices, or by creating their own. There can be found in the site info
about the more popular eco-campaigns and eco-organizations.
Keywords: Green Planet, eco-campaigns, eco-organizations, eco-problems
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ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА
Костадин Иванов Динков
Професионална гимназия по електротехника и електроника
гр. Пловдив
boceto96@gmail.com
Резюме: В настояще време с бързото напредване на технологиите в транспорта,
науката и медицината се задълбочава все повече един огромен проблем –
замърсяването. То е навсякъде около нас: замърсени реки, езера, морета, океани.
Въздухът, който дишаме, също е замърсен от изгорелите газове на автомобили и
заводи. Почвата е замърсена с различни торове и пестициди. За това създадох този
сайт, за да могат посетителите да разберат какво причиняваме на природата.
Ключови думи: екология, замърсяване на околната среда, опазване на околната
среда, Flash сайт, еко кампании

1. Въведение
Целите, които си поставям чрез сайта са: чрез силата на съвременните
технологии и мултимедийни продукти да запозная посетителите с този
световен проблем, който може да бъде разглеждан в часовете по биология,
география, час на класа и информационни технологии.
2. Структура на проекта
При влизане в сайта, потребителите попадат в началната страница. В
горната част е разположено логото, а в дясно от него се намират бутоните за
смяна на езика – английски и български. Под логото е разположено главното
навигационно меню, чрез което потребителят може да достигне до всяка една
страница от сайта - начало, проблеми, решения и кампании. Под менюто се
визуализират страниците на сайта. За да се прегледа съдържанието на сайта
не е необходима регистрация, сайтът е напълно отворен и всеки потребител
може лесно да намери това, което търси.
2.1. Използвани технологии
За изграждането на сайта съм използвал езика Action Script 3.0 в Adobe
Flash, което значи, че за отварянето му е необходимо единствено Adobe Flash
player, програма, която вече масово се използва от потребителите.
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2.2. Дизайн
За постигане на естетически вид е използван авторски дизайн.
Използваните цветове подхождат на тематиката на сайта и създават усещане
за естетика и завършеност. Използваният шрифт в проекта е доказал своето
качество – Times New Roman. Графичните елементи (снимки, анимации) са
неразделна част от дизайна. Те придават по-голяма естетика и правят сайта
по-привлекателен и достъпен.
Дизайнът е изграден така, че да се съчетава с темата на проекта. За
изграждането му е използван Adobe Flash CS5.
Чрез използването на различни техники интерфейсът е интуитивен, лесен
за използване, а за по-голяма достъпност и приложимост е изграден на два
езика – български и английски.
Сайтът е изграден от две леснодостъпни навигационни менюта. Главно
меню – дава достъп до четирите основни страници: начало, проблеми,
решения и кампании. Второстепенно меню – дава достъп до основните
категории в сайта: замърсяване и опазване на водите, замърсяване и опазване
на въздуха, замърсяване и опазване на почвата.
2.3. Функционалност и завършеност
Крайният продукт обхваща най-полезната информация необходима на
потребителите за целите, за които е създаден сайтът. Чрез удобната
навигация потребителите лесно могат да намерят търсеното от тях. Всички
страници предлагат богат снимков материал. Използвани са свободно
разпространявани и авторски снимки, които допринасят за идентичността на
сайта. Дизайнът е изцяло авторски с цел постигане на оригиналност.
Заключение
За в бъдеще сайтът ще се трансформира в динамичен, а информацията в
него ще се допълва периодично, така че да бъде актуална.
Литература
1.
2.
3.
4.

www.wikipedia.org
www.btv.bg/da-izchistim
www.letsdoitworld.org
www.greenbalkans.org
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GREEN PLANET
Kostadin Ivanov Dinkov
Summary: Today with the fast-advancing technology, transportation, science and medicine, a
problem intensifies - pollution. It's everywhere around us - in the rivers, lakes, seas and
oceans. The air we breathe is also contaminated by gas fume emissions from vehicles and
factories. Soil is also contaminated with all kinds of fertilizers and pesticides. That's why I've
created this site, so that the visitors can understand what we're doing to nature.
Keywords: ecology, environmental pollution, environmental protection, Flash site,
eco-campaigns.
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АСОЦИАЦИЯ
“РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
Асоциацията е неправителствена организация с идеална цел, основана
през 1997 г. да съдейства за навлизането на България в глобалното
информационно общество.
Асоциацията има индивидуални и колективни членове. Индивидуалните
членове на Асоциацията са изтъкнати специалисти и общественици от
България и чужбина. Сред колективните членове на Асоциацията са
изследователски институти, висши учебни заведения, сдружения към
Асоциацията в различни градове на България.
Членове на Асоциацията се приемат по решение на Управителния съвет
като се спазват определени условия. С колективните членове се сключват
договори за членство. Асоциацията поощрява създаването от желаещи на
дружества (на териториален принцип, по месторабота или по интереси на
членовете на дружествата). Асоциацията приветства включването на
доброволци в нейните дейности.
Асоциацията организира международни и национални конференции.
Към Асоциацията действа Форум “Глобалното информационно общество”
с участието на широк кръг български специалисти и общественици, както и
изтъкнати чуждестранни специалисти. В рамките на Форума се провеждат
заседания на Национален семинар.
Асоциацията участва в изпълнението на проучвателни и образователни
проекти, провеждането на курсове и др.
За членовете си Асоциацията издава информационен бюлетин.
Асоциацията издава тематични сборници: Сред досегашните издания са:
 Младите изследователи в условията на информационното общество,
София, юни, 1998.
 Проф. Иван Недялков, първият български учен използвал и подбуждал
използването на изчислителни устройства, пионер на развитието на
информатиката в България. София, 2004.
 Делото и приносът на български учени – информатици: Александър К.
Людсканов, Димитър М. Добрев, Валентин Т. Томов, Петър М. Тодоров,
Димитър П. Шишков. София, 2005, ISBN 954-8986-16-7
 30 Years Programming School and International conference, 2005.
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 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 13-14 октомври 2006). ISBN 10:9548986-22-1.
 Средното образование в информационното общество. София, 2006, ISBN –
10:954-8986-20-5.
 Информационното общество и Асоциация “Развитие на информационното
общество”. София, 2007, ISBN 978-954-8986-25-0.
 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 12-13 май 2009). ISBN 978-954-8986-304.

 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 27-28 май 2010). ISSN 1314-0752.
 Образованието в информационното общество. Сборник доклади на
Национална конференция, (Пловдив, 26-27 май 2011). ISSN 1314-0752.
Допълнителни сведения за Асоциацията могат да се намерят на сайта
http://www.adis.org.
За връзка:
Асоциация “РИО”
ул. “Акад. Г. Бончев”, бл. 8, София 1113
каб. 328, тел. (02) 979-3819
e-mail: ario@math.bas.bg
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НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР
„РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО”
В рамките на Форум
“Глобално информационно общество”
Семинарът действа от 17 декември 1999 г. и е продължител на
Националния семинар по информатика, организиран от Съюза на
математиците в България през 1975 г. На семинара се обсъждат различни
теми, свързани с информационното общество..
Заседанията на семинара започват с едно или повече встъпителни
изказвания от поканени специалисти. След това се провежда дискусия.
Семинарът се организира от Асоциация “Развитие на информационното
общество” и секция “Информационни системи” на Института по математика и
информатика – БАН, като за някои заседания се привличат и други
съорганизатори.
Досега са проведени следните заседания на семинара:
 17 ноември 1999 г., София, съвместно с Колеж по телекомуникации и пощи.
Тема “Висшето образование в информационното общество”;
 15 декември 1999 г., София, съвместно с Нов български университет. Тема
“Продължаващо обучение в информационното общество”;
 19 януари 2000 г., София. Тема “Науката в информационното общество”;
 16 февруари 2000 г., София, съвместно с Националния център по здравна
информация. Тема “Здравеопазването и информационното общество”;
 17 май 2000 г., София, съвместно със Съюза на библиотечните и
информационните работници. Тема “Библиотеките в информационното
общество”;
 18 октомври 2000 г., София, съвместно с Националния политехнически музей.
Тема “Децата в информационното общество”;
 22 ноември 2000 г., София. Тема “Обществена информация и услуги,
достъпни чрез Интернет в България”;
 20 декември 2000 г., София. Тема “Бъдещото образование по информатика
в средното училище”;
 21 февруари 2001 г., София. Тема “Ползване на компютри от дома”;
 19 март 2001 г., Пловдив. Тема “Проблеми на използване на
информационните технологии в здравното обслужване”;
 18 април 2001 г., София, съвместно с Руски културно-информационен център.
Тема “Космонавтиката в информационното общество”;
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 21 май 2001 г., София, съвместно с Национален политехнически музей. Тема
“Какво представлява компютърната грамотност?”;
 18 декември 2001 г., София, съвместно с Национален браншов синдикат
“Висше образование и наука”. Тема “Проблеми и регламентиране на
изследователската дейност в информационното общество”;
 16 октомври 2002 г., София. Тема “Мобилна информатика”;
 13 ноември 2002 г., София. Тема “Нормативно уреждане на информацията”;
 18 декември 2002 г., София. Тема “Биоинформатика”;
 22 януари 2003 г., София. Тема “Подготовка за противодействие на
информационната престъпност”;
 19 февруари 2003 г., София, съвместно с Национална спортна академия. Тема
“Информационното общество и спорта”;
 19 март 2003 г., София. Тема “Начални стъпки и тенденции за развитието на
информатиката в България”;
 16 април 2003 г., София. Тема “Дистанционно обучение”;
 22 октомври 2003 г., София. Тема “Научните публикации – реалност и
перспективи”;
 21 ноември 2003 г., Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България –
Пловдив. Тема “Информационно обслужване на административни
дейности”;
 3 декември 2003 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Данъчно законодателство
и научни изследвания – реалност и и перспективи”;
 21 януари 2004 г. София. Тема “Съвременното образование – защо да учим
и какво да изучаваме”;
 24 февруари 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите
синдикални организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Научни
изследвания – национална научна политика”;
 17 март 2004 г., София. Тема “Проблеми на информационната сигурност”;
 21 април 2004 г., София, съвместно със Съюза на независимите синдикални
организации в БАН при НБС “ВОН” – КНСБ. Тема “Дилемата: информационно
или комуникационно общество”;
 5 май 2004 г., София, съвместно със Съюза на учените в България – Пловдив
семинар на тема “Неправителствените организации в информационното
общество”;
 20 октомври 2004 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Българи в прогреса на Америка”;
 17 ноември 2004 г., съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Моралът в науката”;
 15 декември 2004 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Социоматика” и възпоменателна среща за
проф. дтн Иван П. Недялков.
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 16 февруари 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Делото и приносът на наши информатици за
началното развитие на информатиката в България”;
 18 март 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика
и Кръг Нова Магнаура семинар на тема “Науката и информационното
общество”;
 20 април 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема “Защита на личната информация”;
 18 май 2005 г., Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика и
Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр. Пловдив семинар на
тема “Информационни услуги за гражданите”;
 25 октомври 2005 г., Пловдив, съвместно с Регионалния инспекторат по
образованието и Регионалния съюз по автоматика и информатика – гр.
Пловдив семинар на тема “Средното образование в информационното
общество”;
 8 ноември 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и информатика
и Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни
технологии семинар на “Проблеми и аспекти на обучението по
информационни технологии във висшите училища”;
 13 декември 2005 г., София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема “Духовността и информационното
общество”;
 10 януари 2006 г., София, съвместно с Академията на МВР “Дискусия по
проблемите на обучението за противодействие на информационната
престъпност”;
 14 февруари 2006, София, съвместно със секция „Информационни
изследвания” на Институт по математика и информатика, семинар на тема:
“Общественото управление в информационното общество”;
 14 март 2006, Пловдив, съвместно със секция „Информационни изследвания”
на Институт по математика и информатика, семинар на тема:
“Здравеопазването в информационното общество”;
 11 април 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика, семинар на тема: “Философия на
информационното общество”;
 16 май 2006 г., София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика и със съдействието на Съюза на
учените в България – гр. Пловдив, семинар на тема: “Младежта в
информационното общество”;
 13 юни 2006, София, съвместно със секция „Информационни изследвания” на
Институт по математика и информатика, заседание на тема: “Науката в
информационното общество”.
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 14 ноември 2006, София, съвместно с ОМГ “Акад. Кирил Попов”-Пловдив
семинар на тема: „Електронни уроци по математика, информатика и
информационни технологии”;
 12 декември 2006, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Телекомуникациите и информационното общество”;
 9 януари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Българите в информационното общество”;
 20 февруари 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Електронното правителство и групите с нисък
икономически статус”;
 13 март 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Културното наследство в информационното общество";
 10 април 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Информационното общество и религията";
 15 май 2007, София, съвместно с Център „Академичната общност в гражданското общество” семинар на тема: "Сдруженията на учените и
гражданското общество";
 12 юни 2007, Пловдив, съвместно с Община Пловдив семинар на тема:
"Местното управление и информационното общество";
 16 октомври 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Българският език в информационното общество";
 13 ноември 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Тероризмът и информационното общество";
 11 декември 2007, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Модерната библиотека – днешното бъдеще”;
 18 януари 2008, Пловдив, съвместно с Съюз по автоматика и информатика
семинар на тема: “Национална програма за създаване на виртуално
образователно пространство”;
 12 февруари 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Същност на информацията”;
 11 март 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Манипулациите и измамите в информационното
общество”;
 15 април 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Прозрачност на управлението на всички нива и
гражданското общество”;
 13 май 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Проблеми на гражданите при прехода към
информационното общество”;
 10 юни 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Характерни особености на информационното
общество";

V-та Национална конференция „Образованието в информационното общество”

387

 8 юли 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Начало на програмирането в България";
 14 октомври 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Космическата информатика за екологията”;
 11 ноември 2008, Пловдив, съвместно с Институт по математика и
информатика
семинар
на
тема:
"Културното
наследство
и
информационното общество";
 9 декември 2008, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Мултимедийни технологии в информационното
общество";
 10 февруари 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: “Обсъждане на проект за закон за достъп до
пространствените данни";
 10 март 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: "Глобализацията и информационното общество";
 14 април 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Развлеченията в информационното общество”;
 09 юни 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Изявата в информационното общество”;
 13 октомври 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Общият проблем на енергетиката, икономиката и
околната среда в информационното общество”;
 10 ноември 2009, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Представяне на културно-историческото наследство в
информационното общество”;
 08 декември 2009, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: „Кариеризмът и информационното
общество”;
 20 януари 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" семинар на
тема: „Социалните мрежи и формирането на обществено мнение”;
 09 февруари 2010, София, съвместно с Институт по математика и
информатика семинар на тема: „Дигиталната конверсия на библиотечните
фондове – състояние в Европа и в България";
 24 март 2010, Пловдив, съвместно с ПУ „Паисий Хилендарски" и Институт по
математика и информатика семинар на тема: „Информационните технологии
и представяне на културно – историческото наследство”;
 13 април 2010, София, съвместно с Институт по математика и информатика
семинар на тема: „Дигитализация на музейните паметници";
 16 декември 2010, Пловдив, съвместно с Институт по математика и
информатика, семинар на тема „Реформата в науката и висшето
образование”;
 15 март 2011, Пловдив, съвместно със СУБ, семинар на тема „Науката и
информационното общество”;
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 12 април 2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика и
Институт за космически и слънчево-земни изследвания, семинар на тема:
„Космическите изследвания и информационното общество";
 26.05.2011, Пловдив, съвместно със Съюза на учените в България и Институт
по математика и информатика, секция “Информационни системи”, семинар на
тема: „Готови ли сме за информационното общество?”
 25.10.2011, Пловдив, съвместно със Съюз на учените в България и Институт по
математика и информатика, секция “Информационни системи” семинар на
тема: „Съвременното състояние на информационното общество”;
 08.11.2011, София, съвместно с Институт по математика и информатика,
секция “Информационни системи”, семинар на тема “Петата свобода в
информационното общество и образованието в мрежите на познанието”;
 9.12.2011, Пловдив, съвместно с Институт по математика и информатика,
секция “Информационни системи”, семинар на тема: “Новите технологии и
информационното общество”;
 13 март 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, семинар на тема: “Социалните илюзии в информационното
общество";
 11 април 2012 г., София, съвместно с Университета по библиотекознание и
информационни технологии, семинар на тема “Медиите в информационното
общество";
 15 май 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, Международна фондация за българско наследство “проф. П. Детев”
и Американски център в Столична библиотека, семинар на тема: “Дигитална
памет за българската култура”;

Предстоящ семинар:
 12 юни 2012 г., София, съвместно със Софийски университет „Св. Климент
Охридски“, семинар на тема "Електронно управление и електронно
правителство"
За предстoящите заседания на семинара може да се следи на
Интернет-страницата на Асоциацията: www.adis.org.

