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Увод

Увод
Настоящият отчет има за цел да представи изпълнението на основните дейности,
задачи, както и постигането на най-важните резултати, цели и индикатори заложени в
програмата през първите 10 месеца – от момента на нейното подписване до 30 Септември
2019 г. В края на отчета има кратък план какво още ще бъде изпълнено до края на първата
година от програмата.
Структурата на отчета следва трите основни научни компонента, заложени в
програмата:
Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни
резултати
Ръководител: Проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН)
Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади
таланти и специални целеви групи
Ръководител: проф. Владимир Пулков (ТУ-София)
Компонент 3: Информационна сигурност
Ръководител: Проф. Владимир Димитров (СУ-ФМИ)
Отделно в отчета е включена и една допълнителна задача, която бе включена и поета
като задължение от консорциума в началото на 2019 г. по молба от МОН: Изграждане на
информационна система и регистър на одобрените програми за повишаване
квалификацията на педагогическите специалисти.
В Заключението се прави критичен анализ на постигнатите резултати, посочват се
основните проблеми пред изследователите, и се предлагат основните цели, теми и
индикатори за постигане през втората година от изпълнение на програмата.
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Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и
отворен достъп до научни резултати
Основни цели:
1. Развитие на Центровете за високопроизводителни и разпределени пресмятания на
участващите институции
2. Създаване на математически модели, високоефективни алгоритми и софтуер за
решаване на важни научни, научно-приложни и технологични задачи от различни
области
3. Създаване и поддръжка на до 15 пилотни хранилища, осигуряващи свободен достъп
до научни публикации и научни резултати чрез системи за лицензиране.

Дейностите за постигане на горните цели са разпределени в четири работни пакета:
1.1.
Високопроизводителни и разпределени пресмятания (р-л доц. д-р Емануил Атанасов
от ИИКТ-БАН) с една научна задача.
1.2.
Компютърно и математическо моделиране с приложение в инженерните и
природните науки (р-л проф. дмн Петър Бойваленков от ИМИ-БАН) с осем научни задачи.
1.3.
Хранилища за отворени научни резултати (р-л проф. дмн Петър Станчев от ИМИ-БАН)
с една научна задача.
1.4.
Съхранение и анализ на големи обеми данни и технологии за приложение на
изкуствен интелект (р-л проф. дфзн Леандър Литов от СУ) с една научна задача.

Работен пакет 1.1. Високопроизводителни и разпределени пресмятания
Научна задача 1.1.1. Интегриране на съвременните изчислителни системи и системи за
съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги; Дейности по включване на центровете за
високопроизводителни изчисления в европейски и национални облачни системи за отворена
наука.
Извършени са дейности по интегриране на наличните съвременни изчислителни
системи с цел ефективното им предоставяне на български изследователи. Инсталирани са
и са тествани нови научни приложения и средства за разработка, проведени са обучения на
млади учени. Организирани са научни групи, които да ползват инфраструктурата и на които
бяха предоставени методическа помощ и подкрепа за инсталация на оптимизирани
приложения. Планираните групи потребители вече имат осигурен достъп, обучени са и
получават съществени научни резултати (видно от приетите за публикуване статии).
Интердисциплинарните изследвания доведоха до включване в научни мрежи, като
например Европейския сервиз за тропосферни продукти от глобалните навигационни
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спътникови системи, както и повишиха капацитета на нашето участие в утвърдени научни
мрежи, където сме членове (например EGI).
Създадена е методология и са проведени тестове на контейнерно-базиран метод са
стартиране на MPI приложения, които да подпомогнат оптимизацията на приложенията и
насочването на потребителските групи към най-подходящите за тях изчислителни ресурси.
По този начин ще се подпомогне синергията между групи със сходни задачи, което ще бъде
акцентът през следващите години на програмата. Осъществено е сътрудничество с един
бизнес партньор – фирма FTS.
Получените резултати са докладвани на научни конференции и са включени в 6
публикации с SJR.

Работен пакет 1.2. Компютърно и математическо моделиране с приложение в
инженерните и природните науки
Включва 8 задачи, свързани с различни области на приложение в науката и практиката
на математически методи и модели.
Научна задача 1.2.1. Разработване на in silico методи и инструменти за изследване на
комплексни среди в контекста на иновативни технологични решения.
Представено е proof-of-concept изследване за разработване на иновативен метод за 3D
визуализация, базиран на съществуване на две независими вътрешни геометрични
структури в протеините – породени съответно от пептидните равнини и страничните вериги.
Получените експериментални резултати са подкрепени от билогичните данни и
предоставят нова перспектива за бъдещото разбиране на структурата и функцията на
хистадина в миоглобина. Разработени са нови ефективни числени алгоритми (адаптирани
Primal-Dual) за обезшумяване, възстановяване и сегментиране на изображения. Направени
са теоретични и експериментални сравнения на дробен оператор на Лаплас върху крайна
област с подходящи гранични условия. Анализирана е числената ефективност на
йерархичен алгоритъм за решаване на системи линейни алгебрични уравнения,
възникващи при крайно-елементни дискретизации на дробни дифузионни процеси.
Изследвани са рискове при работа с компрометирани данни. Изследвани са връзките
между набор от клинични параметри с прилагане на йерархичен клъстерен анализ.
Изследвана е селекция от 1400 хранителни протеини чрез PLS-DA след преобразуване
на основните параметри в еднообразни вектори подбрани на базата на входната матрица.
Приложен е Клъстерен анализ, за да се постигне определено ниво на разделяне в малък
набор от растителни протеини. Предложен е лесен метод за модифициране чрез топковото
смилане приложено за определяне на фотокаталитичните свойства на хумини, получени от
H2SO4 и дехидратиран глюкозо-фруктозен сироп. Предложена е изчислителна стратегия за
Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

7/183

Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен
достъп до научни резултати

предсказване на разпределението за набор от разтворители при съответно фазово
равновесие. Показана е схема за моделиране на качеството на почвата чрез помощта на
интелигентен анализ на данни. С помощта на статистически модели за сложни система, като
например моделиране на попадането на наночастици в околната среда, с цел определяне
на връзките между физикохимичните параметри на наночастиците със съответните
стойности на токсичност.
Получените резултати са докладвани на научни конференции и са включени в 9
публикувани или приети за печат публикации с импакт фактор и/или SJR.
Научна задача 1.2.2. Моделиране и оптимизация на моно- и би-метални нано-материали с
желани свойства както и нови по-ефективни материали за наноелектрониката, системите за
съхранение и преобразуване на енергия.
Направен е обзор на съществуващи подходи за моделиране на микроструктури.
Създаден е хибриден стохастичен метод (тип Монте Карло) за откриване на устойчиви
клъстерни конфигурации от наночастици. Методът е приложен и изследван за устойчивост
при изследване на структури от малък брой атоми. Получените резултати са докладвани на
научни конференции и са включени в 2 публикации с импакт фактор и/или SJR.
Научна задача 1.2.3. Разработване на нови математически методи и изчислителни техники за
изследване и валидиране на динамични модели, описани чрез обикновени и/или частни
диференциални уравнения с приложение.
Разработена е и е приложена нова компактна диференчна схема с четвърти ред на
точност по пространствената променлива за системи от параболични частни
диференциални уравнения със свързани нелинейни реакции. Разработен е нов алгоритъм
на Монте Карло за решаване на системи от линейни алгебрични уравнения, основан на
наскоро разработения метод Монте Карло ,,случайно блуждаене по уравненията“.
Разгледани са многомерни интеграли от два типа, намиращи приложение в Бейсовската
статистика, чрез подобрен квази-Монте Карло метод, базиран на квази-случайната редица
на Собол с побитово отместване и разбъркване. Направено е приближено пресмятане на
пълните индекси на чувствителността посредством квази случайната редица на Собол и
Фор. Стохастични алгоритми базирани на подобрената редица на Собол са приложени за
пресмятане на индекси на чувствителността, съответстващи на шест химични реакции и
четири групи различни замърсителя.
Изследвани са в няколко сценария реакциите на моделиращите метаматериали Miuraori за динамично компресиране в равнината. Предложен е математически модел на
имунния отговор при заразяване с вируса денга. Предложен е общ подход за стабилизиране
на динамиката на двумерен нелинеен модел на хемостат (биореактор), описващ анаеробно
разграждане на органични отпадъци в замърсени индустриални и градски води. Предложен
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е математически модел на биореактор за биологично разграждане в отпадни води,
съдържащи смес от химически замърсители фенол и р-крезол.
Продължено е изследването на иновативен алгебричен интервален модел на линейни
уравнения на равновесие, които са в основата на крайно-елементни модели за анализ и
дизайн на строителни конструкции с интервални моделни параметри. Разработен е и е
изследван нов метод за получаване на параметризирано решение на линейна алгебрична
система, съдържаща линейни ранк-едно зависимости между интервално-значни
параметри.
Изследвани са решенията на линейни кооперативни, слабо-свързани системи
елиптични уравнения. С помощта на принципа за субординация се изучава
фундаменталното решение на многомерното уравнение на дифузия, съдържащо дробни
производни по времето и пространството. Разглежда се задачата на Коши за еволюционно
уравнение, съдържащо оператори от дробен ред по времето и по пространството.
Разгледана е задача за нано-пукнатина в магнито-електро-еластична равнина (МЕЕ)
подложена на натоварване, получено от срязваща вълна, като симулациите показват
зависимостта на концентрация на напрежението на динамичното поле от свързаността на
материала, честотата на падащата вълна, размера на нано-пукнатината и повърхностните
материални свойства. Разгледано е първото собствено число ламбда на р-Лапласиана с
условия на Дирихле в ограничена област на n-мерното пространство, като е получена
аналитична оценка отдолу на ламбда чрез неравенство на Харди с двойно сингулярно ядро.
Изследвано е глобалното поведение на слабите решения на двойно-дисперсни уравнения
от шести ред с линейна възстановяваща сила, като разглежданите задачи моделират
физически процеси – разпространение на напречни вълни в изотропен цилиндричен прът,
разпространение на вълни с ненулево тензорно напрежение и др. Изучава се осцилиращ
Ненютонов флуид в безкраен канал, като задачата се появява при изследване на различни
физиологични, химични и биохимични процеси, като например кръвен или полимерен
флуид. Направен е критичен анализ и обзор на съществуващите в литературата
фундаментални решения на уравненията на еластодинамиката при решаване на тримерни
динамични задачи, както и за функции на Грийн за класове от тримерни динамични задачи
за различни материали. Предложен е модел за задача за вълново разсейване и дифракция
на срязващи вълни от нано-пукнатина в магнито-електро-еластична равнина (МЕЕ), който
отчита повърхностните свойства, размера на нано-пукнатината и взаимодействието между
пукнатината, падащата вълна и много-функционалната МЕЕ матрица.
Анализирано е неотдавнашно разширение на т.нар. модифициран метод на найпростото уравнение. Обсъжда се последната версия на метод за получаване на точни
решения на нелинейни частни диференциални уравнения, като се показва, че редица
досегашни методи са частни случаи. Изследвани са груповите свойства на системата от
уравнения, която описва обобщен случай на двустенна въглеродна нанотръба, а именно
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съответните коефициенти трябва да зависят от пространствената променлива. Реакциите на
моделиращите метаматериали Miura-ori за динамично компресиране в равнината са
изследвани за няколко сценария, а именно: компресиране на метаматериали с еднаква
плътност при постоянна скорост и импулсно натоварване, моделирано като въздействие с
начална скорост и масово въздействие на метаматериал със степенувана плътност.
Получените резултати са докладвани на научни конференции и са включени в 8
излезли, 12 приети и 3 предложени за публикуване статии. Всички списания имат SJR и/или
импакт фактор. Публикуваната статия е с импакт фактор и е отчетена частично и в Задача
1.2.2.
Научна задача 1.2.4. Модели за анализ на данни и откриване на закономерности от данни при
оценка и предсказване на безопасността или токсичността на лекарства.
Създаден е масив от данни, който да играе ролята на основен информационен източник
за целите на изграждането на планираната база от данни за човешки туморни антигени.
Разработен е подход за търсене на доказани човешки туморни антигени, свързани с
различни заболявания – по ключови думи, за анотирани и рецензирани протеини, пряко
свързани с туморни антигени при човека. Разработен е и е тестван модел за предсказване
на имуногенност на ТАг въз основа на първичната структура, основан на метода на
хомоложно (еволюционно) моделиране на протеини. Изследването е фокусирано и върху
изчислително моделиране на вирусоподобни частици на хепатит В с вложки от епитопа на
хепатит Е, като е предложена стратегия за избор на оптимално място за вмъкване на
допълнителната последователност чрез моделиране на вариации в позицията на вложката
и сравняването им с нативния протеин, използвайки структурно подравняване.
Получените досега резултати са включени в статия, която е предложена за публикуване
в списание с импакт фактор.
Научна задача 1.2.5. Предвиждане и гарантиране на качеството в човеко-кибер-физически
системи.
Предложени са мащабируеми концептуални модели за представяне на човеко-киберфизически системи, посредством виртуални обслужващи устройства. Изведени са
уравнения за описване на натоварването на такива системи, в който има опашки, където
заявките чакат за обслужване. В изследваните цялостни обслужващи системи,
продължителността на обслужване в сървъра зависи и от продължителността на чакане в
опашката, което е слабо изследвана зависимост. Анализирани са средствата за
концептуално моделиране на цялостни обслужващи системи, което включва и новия
подход на Обобщените мрежи. Направени са предложения за класификация на средствата
и развитие на методологията за концептуално моделиране на обслужващи системи.
Разработват се нови числени методи за изследване на чувствителността (посредством
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изучаване на производните) на модели на сложни системи, каквито са човеко-киберфизическите.
Проучени са някои епидемиологични модели, които в някои ситуации могат да бъдат
приложени към теорията на разпространението на компютърните вируси. Изследват се
кооперативното разпределение на политиките за филтриране на трафика и процентът на
трафика, обяснен с автоматично генерирани идентификатори. Изследвани са софтуерни
инструменти за разпределени бизнес приложения. Изучени са някои нови свойства на
съществуващи параметрични фамилии от сигмоидални функции използвани в областта на
“размити множества“. Получени са и интересни апроксимационни резултати с приложение
в невронни мрежи.
Получените досега резултати са докладвани на научни конференции и са включени в 22
публикации с импакт фактор и/или SJR. В процес на изграждане е международна научна
мрежа с участие на ИМИ-БАН, ЮЗУ Благоевград; Университета на Виена, Австрия;
Национален изследователски университет „Висша школа по икономика”, Перм, Русия,
Лаборатория по информационни технологии на Обединения институт за ядрени
изследвания в Дубна, Русия, и други.
Научна задача 1.2.6. Конструиране, класификация и анализ на комбинаторни структури.
Предложен е метод за конструиране на шумозащитни линейни кодове базирани на
wavelet трансформация и на AMD (Algebraic Manipulation Detection) кодове, получени от тях,
с възможни приложения в преносими устройства за памет. Получени са нови
класификационни резултати (граници) за мощността на кодове с фиксирано минимално и
максимално разстояние между кодовите думи и за потенциалната енергия на кодове със
зададено максимално разстояние и фиксирана мощност. Изследвани са кодове с две
разстояния (последователни числа), които апроксимират кодове с ограничена енергия за
амплитудно-фазова модулация. Анализирани са DLT (Distributed Ledger Technology) с
различни характеристики и е изследвана тяхната пригодност за решаване на текущи
проблеми в областта на управлението на жизнения цикъл на софтуера. Показано е, че
прилагането на различни пермутации в различните рундове на обобщена схема на Файстел
може да доведе до подобряване на дифузията на съответния шифър. Предложен е обобщен
свиващ-мултиплексиращ генератор, управляван от троична m-редица GSMG-3m
(Generalized Shrinking Multiplexing Generator controlled by ternary m-sequences).
Получените досега резултати са приети за докладване на научни конференции и са
включени в 7 публикации с SJR.
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Научна задача 1.2.7. Моделиране, дизайн и управление на биомехатронни устройства и
системи.
Разработен е хибриден подход на паралелно задвижване в ставите на активен
екзоскелетон на горен крайник, включващ пневматични актуатори и ниско инерционен
електромотор. Проведени са компютърни симулации за оценка на свойствата на
екзоскелетона да осигури силова рефлексия. Получени са оценки на вътреставни движения
в колянната става по време на активно изометрично разтягане на мускулните групи на
долния десен крайник. Започната е работа по проектиране и изработване на мехатрони
системи за рехабилитация, които да са насочени към индивидуалния потребител, или групи
от потребители с подобни физиологични характеристики.
Получените досега резултати са публикувани в 3 работи, 1 от които с SJR.
Научна задача 1.2.8. Софтуерни инструменти, системи и модели за проектиране на
мултиплатформена Операторска станция.
Направен е анализ на съществуващи реализации на Операторски станции. Подготвена
е функционална спецификация на универсална Операторска станция и се работи върху
концептуален модел на контролиран обект, както по проектиране на хетерогенни жичнобезжични мрежи, като се работи по създаване на платформа, към която да са свързани
различни по вид и характер хетерогенни мрежи и системи от мрежи, както и софтуерна
платформа за интегриране на данни от сензорни системи, базирана на SOA (Service Oriented
Architecture) използваща Аpache технологии и езикът на високо ниво WSDL (Web Service
Definition Language). Регистрирани са три полезни модела в Патентното Ведомство –
Система за анализ и контрол на механични свойства на биологични тъкани (заявка №
4347/30.05.2019), Устройство за управление на прожекцията на лазерни анимации (заявка
№ 4403/23.07.2019) и Електронен контролер за предаване на сензорни данни (заявка: №
4404/23.07.2019). Към реализацията на задачата са привлечени 4 бизнес-партньора.
Получените досега резултати са приети за докладване на научни конференции и са
включени в 3 излезли/приети публикации с SJR.

Работен пакет 1.3. Хранилища за отворени научни резултати
Научна задача 1.3.1. Създаване на модел, софтуерни платформи и цифрови хранилища за
съхраняване и публикуване на научни резултати с цел въвеждане в България на идеите,
практиките и политиките на Европейския съюз свързани с отворената наука и присъединяване
на България към EOSC (European Open Science Cloud)
В две аналитични изследвания са проучени най-добри практики, отворени стандарти и
свободен софтуер за реализация на цифрови хранилища, съхраняващи научни резултати с
отворен достъп в EOSC. Направен е подробен анализ на различни информационни
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хранилища за съхраняване на научни резултати. Разработена е и е предложена цялостна
визия и множество от дейности и конкретни стъпки за присъединяване на България към
EOSC. Проектирани са софтуерна и хардуерна архитектура за националeн и
институционален репозиториум за съхраняване на резултати от научна дейност. Създаден
е модел на метаданните за описание на всички резултати от научната дейност съвместим с
OpenAIRE и CRIS. Извършена е подготовка за създаване на цифрови хранилища за
съхраняване и публикуване на научните резултати на ТУ-Варна, ХТМУ-София и УНИБИТ.
Внедрена е изцяло обновена софтуерна платформа за цифрово хранилище за научен архив
със свободен достъп до научни резултати в многоезичен формат, с общ модел на
метаданните и възможност за пълнотекстово търсене за нуждите на ИМИ-БАН. Направена
е нова софтуерна конфигурация на сървърна среда, обновени програмни библиотеки и
нови модули. Това включва актуална нова операционна система, база от данни, уеб сървър,
инструменти за администриране, поддръжка и сигурност както и набор от всички
необходими модули за работата на новото цифрово хранилище.
Получените досега резултати са докладвани на научни конференции и са включени в 4
излезли публикации с SJR в издания с отворен достъп.

Работен пакет 1.4. Съхранение и анализ на големи обеми данни и технологии за
приложение на изкуствен интелект.
Научна задача 1.4.1 Развитие на център за Grid и облачни технологии
Разработени са 3 нови инсталационни профила служещи за автоматизираното
инсталиране и конфигуриране на сервизни възли, елементи за съхранение на информация
и изчислителни възли с операционна система Centos7, преинсталирани са 6 сервизни
възела, инсталирана и конфигурирана е системата с електронен отчет на извършената
работа (e-log), инсталирана и конфигурирана е системата за контрол на версиите на софтуер
(gitlab), Отстранени са несъвместимостите между горните две системи, които
предотвратяват съжителството им в една сервизна машина, инсталирана е тестова мрежова
конфигурация под IP версия 6, инсталиран е и е подготвен за конфигуриране 1 рак с
изчислителни възли, конфигурирана е паралелната файлова система Lustre, конфигуриран
е централен изчислителен елемент със система за контролиран и отложен старт на
изчислителните задачи (HTCondor), в процес на инсталиране е middleware за Grid, получени
са съответните сертификати.
Изследвани са възможностите за сертифициране на данните от експеримента CMS с
включване на HPC технологии, като са използвани следните компютърни ресурси: клъстера
LXPLUS в ЦЕРН, HPC инфраструктурата на IDRIS и по-конкретно суперкомпютъра Ouessant
http://www.idris.fr/ouessant/ и облачната инфраструктура на ЦЕРН. Алгоритъмът за DT
подсистемата бе обучен на данни от 2017 г. и 2018 г., а алгоритъм за RPC подсистемата бе
обучен на данни от 2017 г. Алгоритмите за DT подсистемата бяха тествани върху всички
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данни събирани през 2017 и 2018 г. При провеждането на изследванията бе оползотворени
близо 300 часа компютърно време на суперкомпютъра Ouessant. Бяха открити и отстранени
редица проблеми в софтуера. Преработеният софтуер е публикуван и достъпен от следното
хранилище:
https://github.com/bapavlov/L1MTriggerRateMonitoringWithML/tree/rpc_v1/python
Беше разработен алгоритъм за контрол на камерите със съпротивителна плоскост на
детектора CMS базиран невронни мрежи..
Обобщена информация за основните получени резултати и изпълнени индикатори в
Компонент 1 (следвайки структурата на Анекс 1 към договора за партньорство) е
представена в следната таблица.

Постигнати индикатори (общи за програмата)
Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни
поредици с импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и предложени тримерни модели
Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения

Общо
74
0
61

Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати
(конференции, семинари, кръгли маси, информационни дни)

20

Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата
Брой изградени международни научни мрежи
Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата

39
6
4

Брой браншови и други организации, привлечени за изпълнение на програмата

1

Брой заявени/регистрирани полезни модели

3

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА И ИНДИКАТИВНИ СТОЙНОСТИ
Брой потребителски групи за ползване на е-инфраструктура
Брой подпомогнати успешни интердисциплинарни пилотни (до 3-6 месеца)
проекти
Брой изградени и/или разширени хранилища за отворена наука
Брой създадени научни мрежи
Брой подадени съвместни научни проекти
Брой високотехнологични публикации в областта на програмата в списания в ТОП
10% в класацията на Thompson-Reuters WoS
Брой обучени млади изследователи
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Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването,
работата с млади таланти и специални целеви групи
Този компонент включва три работни пакета:
•
•
•

Работен пакет 2.1. Отворени образователни ресурси
Работен пакет 2.2. Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за подобро образование
Работен пакет 2.3. Съвременни средства за цифровизация в образованието и
работата с млади таланти

Работен пакет 2.1. Отворени образователни ресурси
Научна задача 2.1.1: Създаване на общодостъпни образователни ресурси
Партньор: БАН-ИМИ
•

•

Описание на извършената работа: Проучване на литература относно динамични
приложения за откриване на зависимости, свързани със златното сечение (златно
сечение, златен правоъгълник, златни триъгълници, златна спирала). Планиране на
модели за откриване на зависимости, свързани със златното сечение. Създаване на
приложения за откриване на зависимости, свързани със златното сечение. Описание
на създадените модели и методика на използването им. Тестване на разработените
ресурси. Разпространение на резултати.
Реализирани етапи: проучване, планиране, създаване и тестване на част от
приложенията

Партньор: БАН-ИИКТ
Проучване и анализ на методи и подходи за автоматизирано извличане на знания
•

Описание на извършената работа: Започната е дейност по проучване и анализ на
методи за машинно самообучение, Data mining и плитък анализ на текст, който в
съчетание със семантични технологии и онтологии, да подпомогнат извличането на
знания от текст на Български език. Поради липсата на езикови ресурси и онтологии
на български език, се разглеждат и подходи за използване на отворени свързани
данни (Linked Open Data) , който да подпомогнат транслирането на знанията от
английски език – на български език чрез използване на многоезикови връзки.
Методите за откриване на закономерности в данни, биха подпомогнали откриването
на често срещани шаблони в урочните единици, които биха спомогнали за
мултиплициране на съдържанието с изполване на техники за замествне на сематично
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•

свързани понятия с аналогични.
Реализирани етапи: проучване и анализиране

Проучване и анализ за методиките на преподаване на STEM и за съдържанието на
учебните единици в съвременните образователни курсове
•

Описание на извършената работа: Направено е проучване на ролята на отворените
образователни ресурси (ООР) при обучението по STEM. Обикновено при ООР се
използват различни видове медия – като видео уроци, презентации, учебни
пособия с отворен достъп. Разгледани са и въпросите как парадигмата за ООР може
да бъда използвана при интерактивни среди за обучение. Как обучаемите могат да
участват в т. нар. 5R активности (Retain, Reuse, Revise, Remix and Redistribute)
едновременно за съдържанието на курса и за платформата на обучение.
Разгледани са два от най-често използваните подходи при технологично
подпомаганото обучение – Instruction Based Learning (IBL) и Project Based Learning
(PBL). Направен е подробен анализ на съвременните методи за активно учене.
Като бъдещо развитие на ООР инициативата, през 2018 г. Wiley и Hilton III1
предлагат използването на термина "ООР-подпомагана педагогика", която дава
връзка между 5R и ООР, както и идеите на S. Papert2 за конструкционизъм в
обучението. Отворената педагогика първоначално е въведена като термин от
Weller3 още през 2013, като той се опитва да наблегне на ролята на ООР не само
като източник на учебни материали, но и като фактор за комуникация и основна
движеща сила при активното учене и споделените дейности на обучаемите.
Представен е модел за създаване на виртуални среди за обучение. Разработената
методология е приложена при разработването на различни университетски курсове
по STEM, по конкретно курсове в областта на Компютърната графика. Представени са
три различни случая на приложение на отворени виртуални среди за обучение, като
илюстрация на предсложената методология – SUICA, Mecho, и Meiro. За всяка от тези
среди са посочени насоки за прилгане на 5R активности, както за съдържанието на
курса, така и за виртуалната среда за обучение. Апробацията на иновативните
средства за електронно обучение, показват подобрение на компетенциите на
студентите при усвояване на материала на курсовете през семестъра, чрез
използване на методи а активно учене. ООР имат значителен ефект при използване
на методите за съвместно учене при студентите. Разгледан е и друг съвременен
метод за обучение по STEM – т.нар геймификцация. При този подход се изисква
използването на специални среди за обучение, които се различават от
традиционните системи за поддържане на учебно съдържание (learning management
systems). Представена е архитектура на система за обучение, с добавени средства за
оценяване на студентите, като интегриран компонент от игровото обучение. Този
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компонент позволява да се създават и управляват профили на студенти за техните
компетенции, които се изграждат в процеса на геймифицираното обучение. В
предишните си проучвания ние представихме как традиционните лекции в курсовете
по компютърна графика могат да бъдат засилени чрез методи на геймификация, а
някои игрови механики като значки могат да бъдат внедрени в оценката на
студентите.
▪ Реализирани етапи: проучване, описание, тестване, проверка, валидиране
Проучване на съществуващи общодостъпни образователни ресурси
•

Описание на извършената работа: Започнато е проучване на общодостъпни
образователни ресурси (ООР), като е направен класификация според лицензите за
използване . Особен акцент в проучването е поставен върху т. нар. MIT
OpenCourseWare initiative5. Разглеждани са различните лицензи за използване
(Creative Commons licenses6 - CC-0, CC-BY, CC-BY-SA), както материалите за обучение,
така и на софтуера със свободен достъп (GNU General Public license7 и Free and
open-source software (FOSS)8). Особено внимание е обърнато на образователните
ресурси, които отговарят на това да бъдат FAIR (Findable, Accessible, Interoperable,
and Reusable). В проучването се акцентира на курсове по STEM, както на български
език, така и на английски език.
Направено е проучване на използваните общодостъпни електронни
образователни ресурси в българските училища. Анкетното проучване е направено
сред 1652 учители от цялата страна и е приключило в края на 2018 г.
Резултатите от анкетата са подложени на задълбочен анализ през 2019 г.
Изследвани са видовете ресурси, тяхната честота на използване, полезност в
образователния процес и пречки при използването им.

•

Реализирани етапи: проучване, описание

Създаване на уеб страница и репозитория с общодостъпни образователни ресурси
•

•

Описание на извършената работа: Направено е проектиране и реализация на уеб
страница. През второто полугодие, предстои запълване на съдържанието, което е
събрано.
Реализирани етапи: създаване
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Разработване и адаптиране на методи за автоматично генериране на
образователни ресурси в областта на STEM
•

•

Описание на извършената работа: Извършването на дейностите по тази задача са
предвидени за второто полугодие. За първият етап само е започнато проучване на
съвременните подходи в тази област. Съдържанието на образователните ресурси ще
бъде в съответствие с идентифицираните добри практики.
Реализирани етапи: проучване

Геймификацията на образованието става все по-популярна през последните години.
Този метод за обучение се използва в много страни и училища по целия свят.
Разгледани са предимствата и недостатъците на образователните игри според учениците,
студенти и учителите.
Направено е описание на интелигентна видео-лабиринтна игра, представляваща
контейнер за различни мини-игри, които носят основното образователно съдържание и
предизвикателства за учащите, даваща възможност да се побере в различни стилове
на обучение и игра на конкретен потребител. Процесът на персонализация е в
съответствие с предварителните резултати от онлайн проучване, изследващо възгледите
на учениците относно образователните видеоигри. Констатациите разкриват техните
предпочитания по много въпроси като видове мини-игри, обхващано учебно съдържание
и желание за повторение на играта със същата или повишена сложност за подобряване
на общите резултати или придобитите знания.
Предложена е концепция за портал за централизиран достъп, където потребителите да
качват връзки към ресурси за електронно обучение, които са описани накратко и
класифицирани по няколко показателя. Те включват достъпност, тип, предмет, училищна
оценка, цел и други значими параметри. Безплатната регистрация за учители и студенти
ще позволи събирането на данни от потребителски групи, анализиране на използването
на ресурсите, изготвяне на тенденции и направяне на заключения за бъдещи политики.
Направено е изследване за предпочитаните атрибути на ресурсите за електронно
обучение според възгледите на учителите. Представени са общи изисквания към учебните
материали с акцент върху връзката им с конкретни характеристики. Дизайнът на
учебните материали зависи от различни фактори като образователни цели, подход на
преподаване, профил на обучаемите и предмет. Освен това, те трябва да отговарят на
нуждите на учителите от качествени гъвкави ресурси, които поддържат ефективен
учебен процес. Представени са резултатите от емпиричното проучване, проведено в
България през 2017-18. Учителите оценяват атрибутите на ресурсите за електронно
обучение в две направления: кои са основните им характеристики, така че да бъдат лесни
за използване и коя от тях биха искали да могат да променят. Резултатите се анализират

Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

18/183

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи

както в училищния предмет (STEM или хуманитарно), така и в образователното ниво.
Предоставена е дискусия по някои от основните изводи на изследванията.
Всички резултати от направените изследвания са описани в публикациите,
презенатациите и постерите.

Партньор: ПУПХ
•

Описание на извършената работа: Направено е проучване и анализ на технологии
и средства за създаване на адаптивно електронно учебно съдържание.
Изследванията на екипа са насочени към разработване на съвременни
образователни технологии, игрово- базирано обучение и създаване на електронни
образователни ресурси с добавена виртуална реалност.
Проектирана е нова архитектура на разпределената платформа за
електронно обучение (DisPeL) за работа в облачна среда чрез използване на
платформата за облачни услуги Microsoft Azure.
Платформата DisPeL е разширена с такива когнитивни услуги като
автоматични преводи, поддръжка на многоезично учебно съдържание и облачни
услуги за търсене.
Разработват се образователни учебни материали, които ще бъдат
интегрирани в разпределената платформа DisPeL.

•

Реализирани етапи: проучване и разработване

Партньор: РУАК
•

Описание на извършената работа: За изпълнението на тази цел на 21.02.2019 г. от
14.30 часа в заседателната зала на Русенски университет, се проведе работна
среща с представители на всички училища в Русе и региона, на която се даде
началото на образователна мрежа в областта на „Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи“.
Срещата се проведе като отворена дискусия, което даде възможността да се
засегнат всички проблеми и възможните подходи за тяхното решаване, в посока
дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси. В
резултат на срещата бе дефинирана възможността за разработване на
образователни курсове в няколко тематични направления, които да се
разпространяват и прилагат, чрез създадената образователна мрежа.
Като резултат от изпълнението на задачите по работния пакет към момента може
да се отчетат следните резултати: създадена е образователна мрежа „Цифрови
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технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални
целеви групи“, проведени са анкети с представители на всички училища в гр. Русе и
региона, подписан е меморандум за сътрудничество между Русенски университет и
директорите на училищата от гр. Русе и региона, направени са присъствени списъци
на присъстващите в срещата, протокол на дискусията по време на срещата,
подготвена е презентация която дефинира основната цел и очакваните резултати от
дейността на образователната мрежа, дизайн и печат на информационно табло на
програмата, дизайн и печат на папки на програмата.

Фигура 1. Платформа с инсталирана LMS система (http://academy-bg.eu)

С цел популяризиране и публикуване на подготвяните в рамките на работния
пакет образователни курсове с отворен достъп е регистриран домейн
http://academy-bg.eu, на който е стартирана LMS система. Платформата е
оптимизирана за визуализация на широк кръг от крайни потребителски
устройства и терминали, без да се нарушава нейната функционалност.
Екипа от РУ работи върху разработване на национални общодостъпни
образователни ресурси в контекста на съвременния бизнес модел (Индустрия
4.0), с материали, така че обучението да може да се реализира по всяко време
и на всяко място. Въз основа на анализа от проведената дискусия с учителите
от региона, екипа се насочи към разработване на образователни ресурси в пет
основни тематични направления: Приложното програмиране; Приложното
програмиране с използване на роботизирани платформи; Добавена, виртуална
реалност и тримерно моделиране. В момента се подготвят и в рамките на
следващите месеци, ще бъдат публикувани ресурси с отворен достъп за
използване по всяко време и от всяко място, които ще бъдат налични на
http://academy-bg.eu.
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Партньор: МУС
Подзадача 2.1.1.1: Образователни ресурси в областта на биостатистическите изследвания
•

•

Описание на извършената работа: Проучване, свързано със същността на
биостатистическите изследвания, статистическите величини и скалите за измерване.
Вероятности и вероятностни разпределения. Репрезентативни изследвания и
основни понятия на статистическото оценяване. Въведение в статистическото
заключение и основни методи за проверка на статистически хипотези.
Реализирани етапи: проучване

Подзадача 2.1.1.2: Образователни ресурси свързани с болничните информационни
системи
•

•

Описание на извършената работа: Проучване, свързано с концептуалната рамка на
медицинските информационни системи и в частност болничните информационни
системи. Основни принципи при проектирането на болнична информационна
система. Основни модули.
Реализирани етапи: проучване

Партньор: ШУЕКП
•

•

Описание на извършената работа: Реализирани са проучвания на практиките на
сродни университети и научни институти у нас и в ЕС при разработването на
образователни материали. Колективът от ШУЕКП реши, след проучване на средите
за електронно обучение (Moodle, Blackboard и др.) да бъде избрана една от
свободните среди за такова обучение и на нейна основа да бъде изграден портал
към домейна на университета (http://shu.bg). Идеята е в този портал бъдат
разположени всички образователни ресурси, които ще бъдат разработени от
членовете на екипа на ШУЕКП. Още при стартирането на задачата (месец 4 (април
2019)) екипът от ШУЕКП, работещ по национална научна програма ИКТвНОС се
срещна на 10.04.2019 г. (вж. Приложение 2.1.1-10), за да обсъди на какви стандарти
да отговарят националните общодостъпни образователни материали, разработени
и качени в бъдещия портал към ШУЕКП. Разработване на национални
общодостъпни образователни ресурси с материали, така че обучението да може
да се реализира по всяко време и на всяко място.
Реализирани етапи: проучване

Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
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Партньор: БАН-ИМИ
Изработени са част от планираните ресурси и могат да се използват онлайн на адресите:
•

Тема: ПЕНТАГРАМ И ЗЛАТНИ ТРИЪГЪЛНИЦИ
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=226

Фигура 2. Пентаграм и златни триъгълници

•

Тема: ЗЛАТНО СЕЧЕНИЕ

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=220
•

Тема: ИНСТРУМЕНТИ "ЗЛАТНО СЕЧЕНИЕ"

http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=230

•

Динамични аплети:
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15141.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15142.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15143.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15144.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15145.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15146.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15147.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15148.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15153.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15154.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15155.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15156.html

Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

22/183

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи

http://cabinet.bg/content/bg/html/d15157.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15158.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15159.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15160.html
http://cabinet.bg/content/bg/html/d15106.html

Фигура 3. Модели за 3D принтиране

Партньор: БАН-ИИКТ
Започнато е изграждане на уеб-страница, на която ще бъдат публикувани
отворените образователни ресурси: http://lml.bas.bg/ICTinSES/start.php.
•

•

•

•

•

•

Boytchev P., Boytcheva S. (2019) Gamified Evaluation in STEAM. In: Damaševičius R.,
Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2019.
Communications in Computer and Information Science, vol 1078. Springer, Cham,
ISSN:1865-0929, DOI:10.1007/978- 3-030-30275-7_28, 1-14. Scopus, SJR:0.168
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030- 30275-7_28
Boytchev, P., Boytcheva, S.. Innovative eLearning Technologies in the Open Education
Era. In Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and
Technologies 2019 Jun
21 (pp. 324-331). ACM International Conference Proceeding Series, ISBN:978-1-45037149- 0/19/06, DOI:10.1145/3345252.3345300 (best paper award) Scopus, SJR 0.169
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3345300
Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Boyan Bonchev. Personalization of
Educational Video Games in APOGEE. 8th EAI International Conference: ArtsIT,
Interactivity & Game Creation (ArtsIT 2019). (приета за печат) на конференция в
Дания. Сборникът от трудове на конференцията се индексира в Scopus
Elena Paunova-Hubenova, Valentina Terzieva, Katia Todorova, „The Role of ICT in
Teaching Processes in Bulgarian Schools“, 29th Annual Conference of the European
Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019 4-6
September, University of Ruse, Ruse, Bulgaria ISBN 978-1-7281-3221-1/19 (SCOPUS)
https://eaeeie2019.academy-bg.eu/
Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Katia Todorova, Petia KademovaKatzarova. „Teachers’ Preferable Attributes of E-Learning Resources“, 4th EAI
International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI 2019), приета за печат:
2019
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•

Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Katia Todorova, Petia KademovaKatzarova. „Learning Analytics – Need of Centralized Portal for Access to E-Learning
Resources“, In Proc. of the 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and
Control Systems Engineering” (BdKCSE’2019), приета за печат: 2019

Представен постер на дните на отворени врати на ИИКТ-БАН (3-4 октомври 2019)
Програма: http://www.iict.bas.bg/news/2019/3-4-Oct/3-4-oct.html
Списък на представените постери: http://www.iict.bas.bg/news/2019/3-4-Oct/4-octsesia2.pdf
Тема на постера: Проучване на използването на общодостъпни образователни
ресурси в българските училища–Елена Паунова, Валентина Терзиева и Катя Тодорова.
Резултати по ННП ИКТвНОС, финансиранаот МОН
Партньор: ПУПХ
•

•

Kiyurkchiev, V., N. Pavlov, A. Rahnev. Cloud-based architecture of DisPeL, International
Journal of Pure and Applied Mathematics, Vol. 120, No. 4, 2018, 573-581, ISSN: 13118080 (printed version); ISSN: 1314-3395 (on-line version). doi: 10.12732/ijpam.v120i4.8,
SJR=0.139. https://ijpam.eu/contents/2018-120-4/8/index.html
Terzieva, T., V. Arnaudova, E. Angelova, Мethodological approaches for applying
adaptation in the educational process through DisPeL. 12th National Conference with
International Participation „Education and Research in the Information Society” Plovdiv,
30-31 May 2019. (accepted)

Партньор: РУАК
Дизайн и печат на информационно табло на програмата, дизайн и печат на папки на
програмата, проведени са анкети с представители на всички училища в гр. Русе и региона,
направени са присъствени списъци на присъстващите в срещата, протокол на дискусията по
време на срещата, подготвена е презентация която дефинира основната цел и очакваните
резултати от дейността на задачата.

а) табло

б) папка

Фигура 4. Промоционални материали на програмата, разработени от екипа на РУАК
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Проблеми при изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
Не е започната работа по създаване на мрежа. Намален е броят на
предварително планираните ресурси, поради неяснота относно планиране на бюджета за
следващия период.

Причини за неизпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
Недостатъчни средства, предоставени за изпълнение на задачата през първата година.
Партньор: СУ
Поради липса на предварителна яснота по планирането и управлението на задачите
във времето, както и на възнагражденията за тяхното изпълнение, работата по този
етап на проекта не е започнала.
Сътрудничество през отчетния период
Привлечени бизнес партньори
Партньор: БАН-ИМИ
•

Британски съвет в България

Партньор: РУАК
•

Би Ту Ен ООД и Русенска Търговско-Индустриална Камара

Партньор: ПУПХ
•

„Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ е привлечен
бизнес партньор

Привлечени браншови и други организации
Партньор: БАН-ИМИ
•

Съюз на математиците в България
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Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
Публикационна дейност

Партньор: БАН-ИИКТ
•

•

•

•

•

•

Boytchev, P., Boytcheva, S.. Innovative eLearning Technologies in the Open Education Era.
In Proceedings of the 20th International Conference on Computer Systems and
Technologies 2019 Jun 21 (pp. 324-331). ACM International Conference Proceeding
Series, ISBN:978-1-4503- 7149-0/19/06, DOI:10.1145/3345252.3345300 (best paper
award) Scopus, SJR 0.169 https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3345300
Boytchev P., Boytcheva S. (2019) Gamified Evaluation in STEAM. In: Damaševičius R.,
Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2019. Communications
in Computer and
Information Science,
vol
1078. Springer,
Cham,
ISSN:1865-0929,
DOI:10.1007/978-3-030-30275-7_28, 1-14. Scopus, SJR:0.168
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30275-7_28
Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Boyan Bonchev. Personalization of
Educational Video Games in APOGEE. 8th EAI International Conference: ArtsIT,
Interactivity & Game Creation (ArtsIT 2019). Индексира се в Scopus.
Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Katia Todorova, Petia KademovaKatzarova „Teachers’ Preferable Attributes of E-Learning Resources“, 4th EAI
International Conference on Design, Learning & Innovation (DLI 2019)
Elena Paunova-Hubenova, Valentina Terzieva, Katia Todorova The Role of ICT in
Teaching Processes in Bulgarian Schools“ 29th Annual Conference of the European
Association for Education in Electrical and Information Engineering – EAEEIE 2019 4-6
September, University of Ruse, Ruse, Bulgaria ISBN 978-1-7281-3221-1/19
https://eaeeie2019.academy- bg.eu/ (SCOPUS)
Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Katia Todorova, Petia KademovaKatzarova, „Learning Analytics – Need of Centralized Portal for Access to E-Learning
Resources“, In Proc. of the 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and
Control Systems Engineering” (BdKCSE’2019)

Партньор: ПУПХ
Направените проучвания, анализи и получени резултати са представени в 2 научни
публикации – 1 научна статия в международно списание с SJR International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 1 приета статия на национална конференция с
международно участие – 12th National Conference with International Participation
„Education and Research in the Information Society” Plovdiv, 30-31 May 2019.
•

1 представен доклад на националната конфренция с международно участие – 12th
National Conference with International Participation „Education and Research in the
Information Society” Plovdiv, 30-31 May 2019.
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•

1 публикувана статия в сборник от конференцията – 12th National Conference with
International Participation „Education and Research in the Information Society” Plovdiv,
30-31 May 2019, 47-56, ISSN 2534-8663.

Партньор: РУАК
Подготвени са и са изнесени две публикации в 16-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS (ELMA). Събитието се състоя в периода
6-8 Юни 2019 година във Варна.
Партньор: ШУЕКП
Получените резултати са представени в 1 научнa публикация в международното
списание с импакт фактор (IF) AIP Journal of Mathematical Physics и 2 участия на
международната конференция: “Applied Modelling in Economics, Finance and Social Sciences
(AMEFSS 2019)” 28 June-2 July, 2019, Sozopol, Bulgaria (Приложение 2.1.1-10).

Мероприятия за популяризиране на получените резултати
Партньор: БАН-ИМИ
•
•
•

•

Софийски фестивал на науката, 10.05.2019, София Тех Парк, „Златни фигури“ Тони Чехларова, Георги Гачев, Неда Чехларова, Койя Чехларова
Квалификационен курс „Мисконцепции в математическото образование“,
Велинград, 18-19 май 2019, лектор: Тони Чехларова
Уебинар 12.02.2019: Тони Чехларова, Ресурси във Виртуалния училищен кабинет
по математика (Математика за живота) с финансиране по проект Scientix.
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/Scientix3_190212_Sofia1_TCH.pdf;
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/sesion_12_0.mp4
Уебинар 14.05.2019: Тони Чехларова, Дигитални и материални ресурси в подкрепа
на изследователския подход в математическото образование (с акцент върху
дробни числа) - с финансиране по проект Scientix.
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/Scientix3_190514_Sofia4_TCH.pdf;
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/Webinar1405.mp4

Фигура 5. Ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика - страници от презентацията
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Фигура 6. Ресурси във Виртуалния училищен кабинет по математика - снимки от видеото

Фигура 7. Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото
образование - страници от презентацията

Фигура 8. Дигитални и материални ресурси в подкрепа на изследователския подход в математическото
образование - снимки от видеото

Фигура 9. 27 септември 2019, Европейска нощ на учените 2019, Централно управление на БАН
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•

•

•

•

•

1 до 4 октомври 2019 г. в ИМИ-БАН (2 октомври, Академичната класна стая на
ИМИ) Седмицата на отворените врати. Математически пърформанс "Златното
сечение" (Национална програма ИКТ в НОС, 2.1.1 Създаване на общодостъпни
образователни
ресурси,
координатор
проф.
Тони
Чехларова)
http://math.bas.bg/wp-content/uploads/2019/10/Programme-4.pdf
18.10.2019, Нитра, Innovative Mathematics Learning Software for Migrant Students,
Toni Chehlarova, Integration of digital resources with manipulatives in mathematics
education
http://cabinet.bg/img/content/151/191018_Nitra_En1.pdf
24.10.2019, XV Национална конференция по е-Образование Дигиталните иновации в
помощ на е-Образованието. https://events.ictmedia.bg/event/142#schedule. Петър
Кендеров, Тони Чехларова. Дигиталната трансформация влиза в класната стая с
виртуален училищен кабинет. http://cabinet.bg/img/content/151/TCH_191024.pdf
31.10.2019, Thessaloniki, International Conference on Interactive Mobile
Communication, Technologies and Learning. Radoslav Yoshinov, Toni Chehlarova,
Monka Kotseva. The e- Facilitator as a Key Player for Interactive Dissemination of
STEAM Resources for e-Learning via Webinar (Доклад).
http://cabinet.bg/img/content/151/The%20eFacilitator%20as%20a%20Key%20Player%20for%20Interactive%20(1).pdf
29-30.11.2019 Национален семинар по образование. Тони Чехларова: Създаване
на общодостъпни образователни ресурси.
http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=20
http://www.math.bas.bg/omi/nso/docs/2019/191129_NSO_ikt_golden_TCH.pptx

•

Прието за публикуване помагало, очаква се издаване през 2020:
Чехларова, Т. Сборник от работни листове. „Златни фигури“. Макрос 2000, с.24

Партньор: БАН-ИИКТ
•
•
•

Предвижда се участие и изнасяне на доклад на международна конференция
CompSysTech’19 в Русе на 21-22 юни 2019 г.
Представен постер на дните на отворени врати на ИИКТ-БАН (3-4 октомври
2019). Програма: http://www.iict.bas.bg/news/2019/3-4-Oct/3-4-oct.html
Списък на представените постери: http://www.iict.bas.bg/news/2019/3-4-Oct/4-octsesia2.pdf

Тема на постера: Проучване на използването на общодостъпни образователни
ресурси в българските училища–Елена Паунова, Валентина Терзиева и Катя Тодорова.
Резултати по ННП ИКТвНОС, финансирана от МОН.
•

Изнесена презентация (Приложение 2.1.1-13) на XV Национална конференция по
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е- Образование Дигиталните иновации в помощ на е-Образованието, проведена на
24
октомври
2019
г.
в
София,
Хотел
Балкан.
Програма:
https://events.economedia.bg/event/142#schedule

Фигура 10. 24 Октомври 2019, XV Национална конференция по е-Образование Дигиталните иновации в помощ на еОбразованието, София, Хотел Балкан

•

Участие с 2 доклада на конференциите EAI ArtsIT (http://artsit.org/) и DLI 2019
(http://designlearninginnovation.org/). Програма:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTnOWvTEAf45Zpmiig7RQBElyxattcyh096rJWw0BvVIFXciVn9eJBAYcd_E5WELuUAVBqVwKqKPNa/pubhtml
•

Участие с доклад на конференцията 6th IEEE International Conference “Big Data,
Knowledge and Control Systems Engineering” (BdKCSE’2019)
https://conference.ott-iict.bas.bg/.
Програма: https://conference.ott-iict.bas.bg/wpcontent/uploads/2019/11/BdKCSE2019-program-FINAL.pdf

Партньор: РУАК
Подготвени са и са изнесени две публикации в 16-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON
ELECTRICAL MACHINES, DRIVES AND POWER SYSTEMS (ELMA). Събитието се състоя в периода
6-8 Юни 2019 година във Варна.
•

Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with lengths n=1mod4. 16th Conference on Electrical
Machines, Drives and Power Systems, Varna 2019 (ELMA2019), pp 153-158. (Приложение
2.1.2-11)
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•

Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. An Algorithm for
Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals.
16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, Varna 2019
(ELMA2019), pp 159-163. (Приложение 2.1.2-12)

Подготвени са и са изнесени пет публикации в 29th ANNUAL CONFERENCE OF EAEEIE
2019. Събитието се състоя в периода 6-9 Септември 2019 година в Русе.
•

•

•

•

•

Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N‚â°3mod4. 29th Annual Conference of EAEEIE
2019.Ruse (Приложение 2.1.2-14)
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. Application of
Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019.Ruse (Приложение 2.1.2-15)
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Petar Boyanov,Tsetoslav Tsancov.
Requirements to the Personal Work Stations in the University's Computer Laboratories.
29th Annual Conference of EAEEIE 2019.Ruse. (Приложение 2.1.2-17)
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Processing and
Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019.Ruse. (Приложение 2.1.2-18)
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Statistical
Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019.Ruse. (Приложение 2.1.2-19)

Подготвени са и са изнесени две публикации в Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II. Събитието се състоя в периода 24-26 Октомври
2019 година в Русе.
•

•

Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of
Models for Traffic prediction in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) (Приложение 2.1.2-23)
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the
Quality of Customer Traffic in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) (Приложение 2.1.2-25)
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Научна задача 2.1.2: Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
Планирано изпълнение на задачата
Партньор: БАН-ИМИ
Създаване на част от цялостен квалификационен курс с отворен достъп Подготовка за
състезание за ученици „VIVA Математика с компютър“.
Създаване на мрежа от ученици, учители и изследователи, участващи в състезанието
„VIVA Математика с компютър“ и/или споделящи неговите цели и методи.
Състезанието „VIVA математика с компютър“ бе основано през 2014 година. То е за
ученици от 3. до 12. клас, които са разделени на пет възрастови групи. Състезанието
се провежда онлайн (по интернет). Повече информация за регламента му може да се
намери на адрес http://vivacognita.org/_/viva-math. Целта на състезанието е да
разпространи сред учителите и учениците използването на изследователския подход в
образованието по математика и да покаже, че използването на софтуерни системи за
обработка на математически обекти и конструкции (като, например, ГеоГебра, Геонекст,
Кабри, Математика, Меппл и др.) може да направи училищната математика попривлекателна и значително да разшири кръга на нейните приложения. През първата
година ще бъде разработено и частично изпробвано съдържанието на две от петте
възрастови групи на състезанието.
Партньор: БАН-ИИКТ
•
•
•
•
•

Проучване, анализиране и класифициране на налични отворени онлайн курсове за
свободно ползване.
Аналитичен обзор на технологии за изграждане на платформи
за споделяне
на общодостъпни образователни ресурси.
Участие на научни конференции и форуми за представяне на научните резултати и
обмяна на опит.
Популяризиране на постигнатите резултати чрез организиране на мероприятия
за представянето им – семинари, дискусионни срещи и др.
Брой участващи млади учени (докторанти) – двама

Партньор: БАН-НЛКВ
В рамките на тази задача се предвижда да се подготви курс, който да обхваща теми,
засягащи основните заплахи в кибер пространството, съчетани с реални примери от
живота. Комбинацията от технически и управленски въпроси прави този курс
привлекателен за участниците, които се нуждаят да се запознаят с поведението на
злонамерените атаки и злонамерения софтуер и съответно методите и средствата за
превенция, защита и възстановяване на компютърни системи.
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Курсът е подходящ за ученици от 9 до 12 клас както и за учители по информатика в
средните училища. Курсът е подходящ и за учители и по други дисциплини, тъй като
знанията, придобити в това обучение, повишават безопасната работа на потребителите
в интернет среда.
Партньор: СУ
Подзадача 2.1.2.1: Курс "Виртуална и добавена реалност". Проектиране и създаване на
учебните материали. Закупуване на очила за виртуална реалност.
Подзадача 2.1.2.2: Видео курс по линейна алгебра и аналитична геометрия.
Създаване на конспект и подготовка на част от учебните материали за курса. Закупуването
на необходимата техника за видеозапис: камера, статив и микрофон.
Подзадача 2.1.2.3: Видео курс диференциално и интегрално смятане. Няма
планирани дейности за първата година.
Подзадача 2.1.2.4: Курс за различни математични и числени подходи за
моделиране на различни процеси (на английски). Започване на създаване на курса,
което ще продължи и следващите години.
Подзадача 2.1.2.5: Курс "Планиране на експеримента. Запознаване и работа с
Chemoface и Design-Expert software“. Създаване на курса.
Подзадача 2.1.2.6: Английска версия на курса "СУИКА". Превод на всички материали
от курса – лекции, упражнения и изход код на примерите и решенията им.
Подзадача 2.1.2.7: Курс "Анализ и моделиране на данни" / "Exploratory data analysis"
(на български и английски езици). Започване на създаване на курса, което ще продължи и
следващите години.
Подзадача 2.1.2.8: Курс "Приобщаващо образование". Започване на създаване на
курса, което ще продължи и следващите години.

Партньор: ТУС
Разработване на онлайн образователни курсове в областта на цифровата обработка
на сигнали и основните принципи на криптографията. Предвижда се образователните
курсове да включват модули за самоподготовка и проверка на знанията, както и
изпитващи тестове. За платформа ще се използва безплатната система за управление на
обучението с отворен код Moodle.
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Партньор: РУАК
Парадигмата на съвременната икономика, основана на знанието, и глобализацията в
световен мащаб поставят нови предизвикателства и изисквания към пазарите на труда.
Много от професиите от последните десетилетия вече не съществуват, като в същото време
постоянно се появяват нови. Това се дължи главно на последните научни и технологични
иновации. Консервативните системи за образование и обучение, които са много латентни и
трудно приспособими, са достигнали до своя лимит и вече не предоставят адекватни учебни
програми и решения за нуждите на пазара. За да успеят в това ново информационно и
високотехнологично общество, обучаемите от всички нива на образователните системи
трябва да развият своите способности в областта на науката, технологиите, инженерните
предмети, изкуствата и математиката (STEAM) до нива, които са далеч отвъд това, което се
счита за приемливо в миналото и успоредно с това, съобразено със съдържанието, което в
момента се предлага от консервативните образователни системи. Учениците трябва да
бъдат обучавани да се адаптират към иновациите, диктувани от бързата промяна в
информацията и технологиите. Това може да се реализира с интегрирането на технологиите
в образованието. За да съществуват в света на науката и технологиите, дисциплините с
важна роля както сега, така и в бъдеще са науката, технологията, инженерството и
математиката. В тази връзка броят на изследванията, проведени за подобряване на
образованието в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуството и
математиката (STEАM), също се увеличава със всеки изминал ден. Много световни експерти
в областта на образованието посочват, че именно STEАM образованието е способно да
„подготви кадри за работните места на бъдещето“, а на Световният икономически форум
през 2016 година се споменава, че осъзнаване важността на STEАM образованието е мярка
за определяне на готовността на държавите за посрещане на предизвикателствата на
бъдещето. Отчетеният ръст на търсенето на свързани със STEАM работни места е 1,5 пъти
по-висок от други работни места (17% в сравнение с 9%) между 2006 и 2011 г.. и ще
продължи експоненциално да се покачва в следващите години. Установено е, че STEM
образованието може да бъде мощна сила в оформянето и създаването на новаторски и
творчески кадри с гъвкави умения за решаване на сложни проблеми. В образованието,
STEАM концепцията трябва да се интегрира в учебната програма, използвайки холистичен
подход, за да научи учениците и студентите да анализират и решават проблеми чрез
използване на новите технологи и стратегии за съвместно обучение. Въпреки това се
получава едно изоставане, както по отношение на цялостно прилагане на тази
концепция в българското образование, така и като методична подготовка на учителите
и преподавателите и като наличност на учебно съдържание и курсове, които споделят
STEAM методиката на обучение. STEАM може да се разглежда като интегриране на
предмети чрез промяна на парадигмата, фокусирана върху отделното развитие на
математиката и ИКТ. Ето защо, за да се интегрира успешно STEАM в учебната програма,
ще бъде необходимо сериозно взаимодействие между представители на бизнеса,
университетите и училищата. За решаване на част от тези проблеми и ускоряване на
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процеса по интегриране на STEAM концепцията в средата на училищата от региона на
град Русе, екипа за изпълнение на проекта си поставя следната основна задача:
Разработване на национални общодостъпни образователни ресурси в контекста на
съвременния бизнес модел (Индустрия 4.0), с материали, така че обучението да
може да се реализира по всяко време и на всяко място.
Целта по работния пакет с научна задача отворени онлайн образователни курсове за
свободно ползване е създаване на създаване на нови образователни ресурси. Въз основа
на анализа от проведената дискусия с учителите от региона, екипа се насочи към
разработване на образователни ресурси в следните тематични направления (стартиран е
процеса по разработка на до 5 образователни курса):
•

•

Създаване и провеждане на обучителни курсове в областта на приложното
програмиране с цел създаване на приложения за мобилни устройства. Тестване на
реализираните приложения в симулационна среда и на реални устройства.
Публикуване на готовите приложения в Google Play Store и Apple App Store;
Създаване и провеждане на обучителни курсове в областта на приложното
програмиране с използване на обучителни платформи (ще бъдат разработени в
рамките на тази научна задача) с премахване на нуждата от диференциране на
оборудването и възможност за тяхното използване от
началното
образование до
последния курс на
висшето образование;

Фигура 11. Обучителна платформа Модел „А“
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Фигура 12. Обучителна платформа Модел „Б“

•

Създаване и провеждане на обучителни курсове за въвеждане на добавена,
виртуална реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на
учебен материал, което да предлага нов по-привлекателен подход за усвояване на
нови знания;

Фигура 13. Тримерни модели

•

•

Създаване и провеждане на обучителни курсове за създаване на тримерни
модели за онагледяването на учебно съдържание, както и за илюстриране на
обекти, които са невидими с просто око (например атоми, молекули и клетки);
Осигуряване най-широк обхват (не само за млади таланти) на разработваните
иновативни приложения, в това число в рамките на учебно съдържание със
свободен достъп, чрез провеждане на специализирани курсове за лазерно 3D
сканиране и 3D принтиране;

Партньор: ХТМУ
Създаване и обмен на материали за отворени онлайн курсове за свободно ползване
по една от следните образователни дисциплини:
1.
2.
3.
4.
5.

Биомедицинска информатика;
Системи бази данни;
Разпознаване на образи;
Биоинформатика;
Автоматизация на производството
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Партньор: УАЗБ
•
•

В подготовка е учебно съдържание, оформено като учебни казуси примери с
множества от данни, видеа със софтуерни симулации;
Доклади на реномирани конференции и статии в списания с SJR и IF;
Докладът Genetic Optimization Intuitionistic Fuzzy Integration Systems for Modular
Neural Recognition Systems, Patricia Melin, Oscar Castillo, Sotir Sotirov and Evdokia
Sotirova бе приет на The 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic
and Technology organized jointly with the IQSA Workshop on Quantum Structures,
Prague, September 9-13, 2019. Сборникът с доклади се реферира от Scopus и WoS

•

Участия в национални и международни научни форуми и изложения;
The 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology
organized jointly with the IQSA Workshop on Quantum Structures, Prague, September 913, 2019

•

Привличане на браншова / друга организации за изпълнение на програмата.
В процес сме на привличане на ICT клъстер Бургас, която обединява IT
фирмите в Бургас и региона. https://www.ictc-burgas.org/bg

Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
•

Описание на извършената работа: Планирани са структурата и съдържанието на
курсовете (за всички възрастови групи). Разработени са елементи от съдържанието
на две от възрастовите групи на състезанието. Съгласно предварителния план на
програмата ИКТвНОС реализацията на курса ще започне от месец 09.
Подробно е разработена структурата и съдържанието на курс за подготовка за
онлайн състезание „Математика с компютър“ (предназначен за обучение за
повишаване квалификацията на педагогически специалисти): ТЕМА: Подготовка за
онлайн състезаниe „Математика с компютър“. В курса се използват разработени
виртуални учебни среди за обучението по математика и теми от минали онлайн
състезания. Методиката е свързана с работа с готови продукти, модифицирането
им, намиране на решения на задачи с посочена точност, потапяне в
изследователска атмосфера, преживяване на различни подходи и интерактивни
методи на обучение. Акцент се поставя и върху дейностите по участието в онлайн
състезания. Специализираният математически софтуер, който се използва, е
безплатен. Съотношението лекциии:упражнения е 1:3. Повече информация за курса
може да бъде намерена на адрес
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http://course.cabinet.bg/?public/Podgotovka-za-online-sastezanie-Matematika-skomputer
•

Реализирани етапи: проучване, частично създаване, описание

Партньор: БАН-ИИКТ

• Описание

на
извършената
работа:
През
последното
десетилетие
информационните технологии стават все по-широко разпространени в училищното
образование по целия свят, тъй като наличието на подходящи електронни учебни
ресурси е предпоставка за ефективен съвременен учебен процес. Ресурсите за
електронно обучение са разпръснати в множество уебсайтове, а търсенето им
понякога отнема твърде много време и изисква поне минимална дигитална
компетентност. Често учителите трудно намират подходящите ресурси за постигане
на предварително зададена цел, въпреки наличието на множество различни по вид
електронни учебни ресурси. След анализ на получените данни от анонимно онлайн
анкетно проучване сред учители от началните и средните училища в България
относно използване на ИКТ и електронни учебни ресурси, изследователите
установяват нуждата от улеснен достъп до разнообразни качествени електронни
ресурси, предназначени за училищното образование. За целта авторите предлагат
концепция за създаване на единен портал за достъп, в който ще се публикуват
линкове към електронни учебни ресурси, които предварително са класифицирани
по определени показатели, като например достъпност, вид, учебен предмет,
предназначение и др. Предвижда се възможност за безплатна регистрация на
учащи и учители в портала, а също така и анонимизиране и обобщаване на
данните по групи потребители с цел осъществяване на различни анализи за
използването на ресурсите. На тази основа съответно ще се правят изводи за
тенденции и необходимост от бъдещи политики в тази област. Първоначални
резултати: Използване на електронна учебна платформа: Само 20% от учителите
използват, но 49 % биха желали да ползват, а останалите нито ползват, нито имат
желание да ползват.

Фигура 14. Видове използвани електронни ресурси
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Фигура 15. Честота на използване на електронните ресурси

Анализирани са две от най-популярните технологии за 3D визуализация и
моделиране с възможност за докосване. Те включват инструменти за виртуална и
добавена реалност. Разгледано е предоставяне на STEM (наука, технологии,
инженерство и математика) съдържание с помощта на тези инструменти в едно
средно училище в София. Проучен е придобитият опит от използването на средства
на програми за STEM.
Изследвани са системи за генериране на случайни числа в контекста на
осигуряване на криптографската защита в информационните системи. Разработен
е метод за анализ на качеството на генераторите на случайни числа като основа
за киберсигурността в платформи за онлайн образователни ресурси.
Екипът работи по няколко направления от научната задача. Акцентите на
работата са върху следните аспекта от задачата:
1. Анализ на технологии за виртуална и добавена реалност в образованието;
2. Използване на игровизация (Gamification) в образованието;
3. Оценка на ресурси за електронно обучение при проектиране на обучаващи
материали;
4. Изследване на генератори на случайни числа като основа на криптографска
защита в информационните системи, които са общ случай на системи за
електронно обучение.
•
•

Реализирани етапи: проучване, анализ на получените данни, описание
Друга информация: Докладите с резултатите от проучвания и анализи са приети за
публикуване в сборници със SJR.

Партньор: БАН-НЛКВ
•

Описание на извършената работа: Създаден е паспорт на курса, който съдържа
следните елементи: заглавие на курса; анотация; основна цел; тематичен план;
очаквани резултати; предварителни изисквания; целева група.
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Развити са лекционни материали (5 на брой), които обхващат темите, засегнати
в предложения паспорт за курс „Сигурност в кибер пространството: злонамерен
софтуер и злонамерени атаки“.
•
•

Реализирани етапи: проучване, разработване
Друга информация: Курсът ще бъде разработен и представен във вид, подходящ за
самостоятелна подготовка. Към лекционния материал се предвижда да бъдат
добавени:
o списък на използваната литература;
o речник на използваните термини.

Партньор: СУ
Подзадача 2.1.2.1: Курс "Виртуална и добавена реалност"
•

Описание на извършената работа: Планирано е разпределението на темите в
курса. Създадени са лекциите и упражненията на първите 3 седмици. Участие в
"Европейска нощ на учените 2019", 27.09.2019 с представяне на съвременни ИКТ
средства - очила за мобилна виртуална реалност и очила за смесена реалност (MR)
Microsoft HoloLens 1.
Създаден е лекционният материал към тема 4 на курса. Освен самата
презентация са включени и изходните кодове на 26 демонстрационни примера.

•

Реализирани етапи: проучване, експериментиране на налични технологии

Подзадача 2.1.2.4: Kурс за различни математични и числени подходи за
моделиране на различни процеси (на английски)
•

•
•

Описание на извършената работа: (1) Подготвена е една лекция – увод към
магистърски курс за моделиране с методи Монте Карло (на английски език). В
лекцията са включени алгоритми за решаване на задачи: генериране на
псевдослучайни числя; интегриране с метод Монте Карло; тест за качества на
генератори на псевдослучайни числа с различни разпределения. Лекцията е
предназначена за 6 учебни часа, включващи самостоятелна работа с алгоритми.
Целият курс ще бъде от 60 учебни часа (лекции и упражнения). Лекцията е
приложена към настоящия отчет. (2) Доклад “Stability of matter”, изнесен на
пролетната конференция 130 години ФМИ. Докладът е приложен. (3) Съавтор на
доклад, изнесен от Ралица Димитрова, магистър “A model of the ion radiation of
the supported graphene”. Докладът е приложен.
Реализирани етапи: проверка
Друга информация: проверка (на стабилността на решенията, включени в докладите
чрез тестове в екстремни случаи)
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Подзадача 2.1.2.5: Kурс "Планиране на експеримента. Запознаване и работа с
Chemoface и Design-Expert software“
•

•

Описание на извършената работа: Настоящият модул функционира като
инструментариум към решаване на практически задачи насочени към
експерименталното планиране. Той има за цел да осигури набор от инструменти
за креативност и приложение, които могат да се използват за различни задачи.
Основи на експерименталното планиране – понятия и методи, Пълен факторен
експеримент и модели на негова основа, Икономични експериментални планове,
Оптимизация – Симплекс и метод на градиента, По-сложни експериментални
планове. Към разработеният курс са предоставени и определени проблеми под
формата на семинарни задачи, в процес е разработването на практикум с акцент
на приложени за работа с определени програмни пакети.
Реализирани етапи: проучване, създаване, описание

Подзадача 2.1.2.8: Курс " Приобщаващо образование"
•

•

Описание на извършената работа: Проучване на областта, планиране на
структурата на курса и подбор на образователен подход и инструменти за
реализация. Завършен е дизайна на курса "Приобщаващо образование".
Определена е структурата и начина на провеждане. В процес е проучване и
подбор на материали, които ще бъдат използвани при разработката на учебното
съдържание на курса. Във връзка с проектирането на курса са направени две
публикации и са изнесени два доклада на международни конференции.
Реализирани етапи: проучване, дизайн

Партньор: ТУС
•
•

Описание на извършената работа: проучване и описание на изискванията към
отделните модули.
Реализирани етапи: проучване, описание

Партньор: РУАК
•

Описание на извършената работа: Основната дейност по работния пакет с научна
задача създаване на отворени онлайн образователни курсове за свободно
ползване е създаване на нови образователни ресурси. За изпълнението на тази цел
на 21.02.2019 г. от 14.30 часа в заседателната зала на Русенски университет, се
проведе работна среща с представители на всички училища в Русе и региона.
Срещата се проведе като отворена дискусия, което даде възможността да се
засегнат всички проблеми и възможните подходи за тяхното решаване, в посока
дигитализация на образованието и създаване на нови образователни ресурси. В
резултат на срещата бе дефинирана възможността за разработване на
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образователни курсове в няколко тематични направления, които да се
разпространяват и прилагат, чрез платформи за свободен достъп. Като резултат от
изпълнението на задачите по работния пакет към момента може да се отчетат
следните резултати: проведени са анкети с представители на всички училища в
гр. Русе и региона, направени са присъствени списъци на присъстващите в
срещата, протокол на дискусията по време на срещата, подготвена е презентация
която дефинира основната цел и очакваните резултати от дейността на задачата.
С цел популяризиране и публикуване на подготвяните в рамките на работния
пакет образователни курсове с отворен достъп е регистриран домейн
http://academy-bg.eu, на който е стартирана LMS система. Платформата е
оптимизирана за визуализация на широк кръг от крайни потребителски
устройства и терминали, без да се нарушава нейната функционалност. Екипа от РУ
работи върху разработване на национални общодостъпни образователни курсове
в контекста на съвременния бизнес модел (Индустрия 4.0), с материали, така че
обучението да може да се реализира по всяко време и на всяко място. Въз основа
на анализа от проведената дискусия с учителите от региона, екипа се насочи към
разработване на образователни ресурси в пет основни тематични направления:
Приложното програмиране; Приложното програмиране с използване на
роботизирани платформи; Добавена, виртуална реалност и тримерно моделиране.
В момента се подготвят и в рамките на следващите месеци, ще бъдат публикувани
курсове с отворен достъп за използване по всяко време и от всяко място, които
ще бъдат налични на http://academy-bg.eu. Напълно е завършен и публикуван
първия от поредицата курсове „Приложно програмиране – Блоково базирано
програмиране на дронове“.
През месец ноември 2019 стартира пилотно обучение на деца по първия от
поредицата курсове: „Приложно програмиране – Блоково базирано програмиране
на дронове“.
Партньор: ХТМУ
•

Описание на извършената работа: Съгласно Анекс 2, работата по тази научна
задача следва да стартира от месец 9 на първата година на проекта. От началото
на проекта, екипът на ХТМУ работи активно по подготовката и осъвременяване
на учебното съдържание по посочените по-горе образователни дисциплини.
Акцентът при подготовката е създаването на материали, които обогатяват
горепосочените дисциплини с представянето и онагледяването на нови,
съвременни методи, базирани на най-новите постижения в областта на ИКТ и
изкуствения интелект и намиращи все по-широко приложение в съответната област,
като например: интелигентни методи за извличане на закономерности от бази
данни (data mining), или бази данни за аналитична обработка на данни (OLAP,
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ROLAP) по дисциплината „Системи бази данни“. По дисциплината
„Биомедицинска информатика“ такива теми са например: „Биомедицински
онтологии“ и
„Системи със заобикаляща интелигентност в здравеопазването“ и т.н. Всяка една от
посочените образователни дисциплини се нуждае от своевременно и качествено
осъвременяване, предизвикателствата на Industrie 4.0. През второто полугодие на
първата година е добавена още една задача, свързана със създаването на нови
учебни материали по дисциплината „Автоматизация на производството“ (общ
курс), които да улеснят и подобрят работата със студентите, да осигурят бързо
запознаване с материала, акцентирайки върху разбирането на материала, като
предоставят възможности за лесно съпоставяне на различни типови системи за
управление, както и влиянието на параметрите върху характеристиките на
динамичните системи. Тази задача използва програмната среда MATLAB, заедно с
допълнителните библиотеки от функции за анализ и синтез на системи за
управление, която е утвърден учебен софтуер за изследване и проектиране на
системи за автоматично управление. MATLAB предлага автоматизиране на
решаването на типови задачи чрез създаване на потребителски интерфейси и
автономни изпълними приложения. Разработването на автономни приложения за
решаване на конкретни задачи е удобно средство за обучение. В този
случай потребителите не използват програмната среда MATLAB и получават
сравнително ограничени възможности в рамките на заложените опции в
приложението, като се концентрират върху същинската работа. Чрез използването
на MATLAB Compiler - модул за създаване на приложения и GUIDE (Graphical User
Interface Development Environment) - модул за разработка на графични
потребителски интерфейси са създадени независими от продукта MATLAB
автономни приложения за целите на обучението. Автономните приложения могат
да се разпространяват свободно без да е необходим лицензионен продукт и
инсталация на MATLAB на компютъра на ползвателя.
Създаване и обмен на материали за отворени онлайн курсове за свободно
ползване по дисциплините „Моделиране и оптимизация на технологични обекти“
и „Автоматизация на производството“.
•

Реализирани етапи: Етап на проучване, свързан с определяне на темите, с които
трябва да бъдат актуализирани предлаганите дисциплини и на платформите за
онлайн образование. Разработка на теми по дисциплината „Биомедицинска
информатика“ – „Биомедицински онтологии“ и „Системи със заобикаляща
интелигентност в
здравеопазването“. Разработка на упражнения към
горепосочените теми по дисциплината „Биомедицинска информатика“ –
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•

„Биомедицински онтологии“ и „Системи със заобикаляща интелигентност в
здравеопазването“. Упражненията се базират на резултатите, получени в рамките
на дисертационната работа на маг. инж. Цветелина Иванова. Разработване на
автономни приложения за обучение по дисциплината „Автоматизация на
производството“ с използване на MATLAB и MATLAB Compiler.
Друга информация: Екипът на ХТМУ счита, че през следващите етапи на проекта
приоритетно трябва да се разработват теми и материали, за които съществува
интерес от партньорите, работещи по тази научна задача, за да се постигне обмен
на материали по избрани дисциплини, както и създаването на съвместни отворени
курсове. На базата на информация от 6-месечния отчет за нас представляват интерес
следните задачи:
• на ТУ-София за разработка на теми по дисциплината „Цифрова обработка на
сигнали“, която е включена и в учебния план на специалност „Автоматика и
информационни технологии“, ОКС „магистър“.
• На СУ по дисциплината „Планиране на експеримента“. Катедра „Автоматизация
на производството“ има богат и световно признат опит по тази дисциплина,
която се преподава в ХТМУ от преподаватели на катедрата още от началото на
нейното създаване през 1970 г.
Синергия може да се получи само на базата на разговори и дискусии,
организирани в рамките на проекта. Затова настояваме за провеждане на
съвместна среща, преди старта на втората година на проекта.

Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
Курсът е в процес на развитие. Повече информация може да се намери на адрес:
http://course.cabinet.bg/?public/Podgotovka-za-online-sastezanie-Matematika-s-komputer
Партньор: БАН-ИИКТ
Информацията е представена в раздел „Публикационна дейност” и „Мероприятия
за популяризиране на получените резултати” от раздел „Разпространение и
популяризиране на резултатите”
Партньор: БАН-НЛКВ
Първоначален вариант на паспорта на курса е даден като Приложение 2.1.2-1 към
отчета. Подробно учебно съдържание на всяка тема (5 на брой) е представено в
Приложение 2.1.2-2 към текущия отчет.
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Разработени и завършени материали, готови за он-лайн ползване, ще бъдат
предадени в електронен вид (до края на първата година).
Партньор: СУ
Подзадача 2.1.2.1: Курс "Виртуална и добавена реалност". Създадените до момента
лекции и упражнения по първите 4 теми на курса са налични на следния адрес:
http://pavel.it.fmi.uni- sofia.bg/iktvnos/2.1.2.1/. Описание на разработвания към ПЗ 2.1.2.1
курс е включено в монографията „Създаване на образователно съдържание“, която е
минала рецензиране и в момента е в процес на отпечатване.
Подзадача 2.1.2.4: Курс за различни математични и числени подходи за
моделиране на различни процеси (на английски). Лекция и два доклада, изнесени на
пролетната научна конференция 130 години ФМИ, са налични на следния адрес:
http://pavel.it.fmi.uni- sofia.bg/iktvnos/2.1.2.4/.
Партньор: РУАК
Дизайн и печат на информационно табло на програмата, дизайн и печат на папки на
програмата, проведени са анкети с представители на всички училища в гр. Русе и региона,
направени са присъствени списъци на присъстващите в срещата, протокол на дискусията
по време на срещата, подготвена е презентация която дефинира основната цел и
очакваните резултати от дейността на задачата. С цел популяризиране и публикуване на
подготвяните в рамките на работния пакет образователни курсове с отворен достъп е
регистриран домейн http://academy-bg.eu, на който е стартирана LMS система.
Платформата е оптимизирана за визуализация на широк кръг от крайни потребителски
устройства и терминали, без да се нарушава нейната функционалност. В момента се
подготвят и в рамките на следващите месеци, ще бъдат публикувани курсове с отворен
достъп за използване по всяко време и от всяко място, които ще бъдат налични на
http://academy-bg.eu.
Напълно е завършен и публикуван първия от поредицата курсове „Приложно
програмиране – Блоково базирано програмиране на дронове“.
През месец ноември 2019 стартира пилотно обучение на деца по първия от
поредицата курсове: „Приложно програмиране – Блоково базирано програмиране на
дронове“.

Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

45/183

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи

Фигура 16. Водещи курсове (http://academy-bg.eu)

Фигура 17. Пилотно обучение на деца по курс „Приложно програмиране – Блоково базирано програмиране на дронове“

Партньор: ХТМУ
•

•

•

•

Методиев, К., Гочева, Д., Разработване на автономни приложения за обучение по
дисциплината автоматизация на производството, Международна конференция
„Автоматика и информатика‘19“, 3-4 октомври 2019 г., София, България
S. Lekova, D. Gocheva, Statistical Analysis of Measurement Data, International
Conference „Аutomatics аnd Informatics'2019“, Bulgaria, Sofia, October 3- 5, 2019.
(Приложение 2.1.2-7)
Diana Tsankova and Svetla Lekova. UV-Vis spectroscopy and chemometrics analysis
in distinguishing different types of Bulgarian honey, 6th IEEE International Conference
„Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering“ – BdKCSE'2019, 21–22
November 2019, Sofia, Bulgaria. (Приложение 2.1.2-8)
Batchkova, Y. Belev, D. Tzakova, IEC 61499 based control of cyber-physical systems,
IV International Scientific Conference "Industry 4.0", 11-14.12.2019, Borovets, Bulgaria.
(Приложение 2.1.2-9)
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Партньор: УАЗБ
•

Genetic Optimization Intuitionistic Fuzzy Integration Systems for Modular Neural
Recognition Systems, Patricia Melin, Oscar Castillo, Sotir Sotirov and Evdokia Sotirova бе
приет на The 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology
organized jointly with the IQSA Workshop on Quantum Structures, Prague, September 913, 2019

Проблеми при изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-НЛКВ
Има ли изисквания при изготвянето на материали предвид това, че те трябва да
бъдат он- лайн (например: формат, резолюция, големина на файлове)? Ще се използва
ли някакъв универсален темплейт при изготвянето на презентации? Има ли
задължителни атрибути, които трябва да фигурират на разработваните материали?
Партньор: СУ
Не се предоставя информация за предстоящо отчитане достатъчно рано, за да се
подготви отчета, без да има ущърб на другите дейности на членовете на екипа.
Неяснота относно бъдещето на проекта. Някои дейности, като закупуване на хардуер, са
отложени във времето, защото процедурата по закупуването не може да започне, ако
не е ясно дали проектът ще продължава и втора година.
Партньор: ХТМУ
С оглед на по-адекватното оценяване на индикаторите, моля за конкретизиране на
следните индикатори, които считам, че имат връзка с изпълняваната задача:
•
•
•
•
•

образователни курсове с отворен достъп;
отворен онлайн курс със свободен достъп (как, от кой);
приложения за обучение;
интегрирано учебно съдържание;
обмен на материали.

Също така, остава отворен въпросът, на каква онлайн платформа ще бъдат
разположени разработените материали – обща или локална за университета. Създаването
на образователна мрежа налага интегрирани решения и дискусии.

Сътрудничество през отчетния период
Изградени международни научни мрежи
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Партньор: СУ
Начало на сътрудничество с научно-технологичния център Bahia Blanka, Аржентина
чрез мрежа COST CA 17120.

Привлечени бизнес партньори
Партньор: БАН-ИМИ
•

VIVACOM

Партньор: СУ
•

Фирмите Intelligent systems и Heat Design – консултации за използване на
високопроизводителни изчисления в приложенията за оптимизация на транспортни
услуги и за оптимално използване на ресурси при проектиране.

Привлечени браншови и други организации
Партньор: БАН-ИМИ
•

СМБ (Съюз на математиците в България)

Партньор: УАЗБ
•

В процес на привличане на ICT клъстер Бургас, която обединява IT фирмите в
Бургас и региона. https://www.ictc-burgas.org/bg.

Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
Публикационна дейност
Партньор: БАН-ИМИ
1. Тони Чехларова, Евгения Сендова, Петър Кендеров. Откриване и отстраняване на
погрешни представи за математически обекти и понятия с помощта на
информационни технологии. Математика и математическо образование, СМБ,
2019, ISSN:1313-3330, 195-203. http://www.math.bas.bg/smb/2019_PK/tom/pdf/195203.pdf
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Фигура 18. Снимка от стр. 202

2. Тони Чехларова. Сборник от работни листове "Обикновени дроби". Макрос 2001,
2019, ISBN: 978-954-702-107-5, 32. Отпечатването на сборника е по проект Scientix.

Фигура 19. Снимка от стр. 32

3. Приети за публикуване 2 помагала, очаква се издаване през 2020:
•
•

Чехларова, Т., П. Кендеров. Подготовка за състезания по математика с компютър в 5.
- 6. клас. Регалия 6
Кендеров, П., Т. Чехларова. Подготовка за състезания по математика с компютър в
9. - 10. клас. Регалия 6

Партньор: БАН-ИИКТ
•

•

Plamen Petrov, Tatiana Atanasova, AN OVERVIEW OF VIRTUAL AND AUGMENTED
REALITIES IN STEM EDUCATION, Proceedings ESM’2019 October 28-30, 2019, UIB,
Palma de Mallorca, Spain SJR:0.11. ISBN: 978-9492859-09-9, EAN: 9789492859099,
pp.123- 128, 2019 (ISI-Thomson, Scopus, IET, Elsevier Engineering Village).
https://www.eurosis.org/conf/esm/2019/
Ivan Blagoev, Method for Evaluating the Vulnerability of Random Number Generators
for Cryptographic Protection in Information Systems, Proceedings International
Conference on High-Performance Computing 2019 (HPC 2019), Borovets, Bulgaria, 26 September 2019, Springer, Studies in Computational Intelligence, Impact Factor
1.73, SJR 0.183, (Q4) ISSN 18609503, 1860949X, http://parallel.bas.bg/dpa/HPC_2019/
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•

•

•

Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Boyan Bontchev, PERSONALIZATION OF
EDUCATIONAL VIDEO GAMES IN APOGEE" , Proceedings DLI 2019 – 4th EAI International
Conference on Design, Learning & Innovation, November 6-8, 2019 Aalborg, Denmark.
(accepted). Статиите от конференцията ще бъдат публикувани в Springer. Изданието
има SJR 0.15 (2018 и е в Q4 квартил). http://designlearninginnovation.org
Valentina Terzieva, Elena Paunova-Hubenova, Katia Todorova, Petia KademovaKatzarova, Teachers’ Preferable Attributes of E-Learning Resource, Proc. ArtsIT 2019 –
8th EAI International Conference: ArtsIT, Interactivity & Game Creation, November 68, 2019, Aalborg, Denmark, All registered papers will be published by Springer , ArtsIT
proceedings are indexed in leading indexing services, including Ei Compendex, ISI Web
of Science, Scopus, CrossRef, Google Scholar, DBLP, as well as EAI’s own EU Digital
Library (EUDL). http://artsit.org
Ivan Blagoev, Application of Time Series Techniques for Random Number Generator
Analysis, Proceedings of XXII Int. Conference DCCN 2019, September 23-27, 2019,
Moscow, Russia, pp.437-446. ISBN 978-5-209-09683-2, 2019 (IEEE, РИНЦ).
http://2019.dccn.ru/index.html

Отпечатани са 2 статии. Другите 3 статии са под печат в престижно международно
издателство (Springer). Всички статии са със SJR и индексирани в ISI Web of Science и
Scopus.
Партньор: СУ
Описание на разработвания към ПЗ 2.1.2.1 курс "Виртуална и добавена реалност" е
включено в монографията „Създаване на образователно съдържание“, която в момента
е в процес на печатане. Получените резултати към ПЗ 2.1.2.4, представени в доклада
„Stability of Matter“ се подготвят за печат в списание с импакт (Journal of Chemical Physics, IF
2.843 -2017).
Относно ПЗ 2.1.2.1 има една публикация:
•

Elitsa Peltekova, Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Space Safari – Challenge for STEM
Rangers, Proceedings of ACM CompSysTech'19, 21-22 June 2019, University of Ruse,
Bulgaria, editor/s:Tzvetomir Vassilev, Angel Smrikarov, Publisher: ACM Digital Library,
2019,
pages:292-298,
ISBN:978-1-4503-7149-0,
doi:
https://doi.org/10.1145/3345252.3345273,
SCOPUS
SJR
(0.169
2018)
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=3345273&picked=formats

Относно ПЗ 2.1.2.8 има две публикации:
•

Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., E-learning
and Flipped classroom in Inclusive Education Course Design for Teachers Training, 29th
Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and
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•

Information Engineering – EAEEIE 2019, conference proceedings, 2019, pages:319-324,
Ref , IEEE Xplore;
Zafirova-Malcheva, T., Boytchev, P., Stefanova, E., Mihnev, P., Stefanov, K., Inclusive
Education Course Design for Informatics Teachers, BCI'19 Proceedings of the 9th
Balkan Conference on Informatics, Publisher:ACM, New York, NY, USA, 2019, pages:14, ISSN (print):978-1-4503-7193-3, doi:10.1145/3351556.3351591, Ref , ACM Digital
Library.

Подадена статия в сп. Наука, която отразява събитието „Космическо сафари“,
проведено през септември в рамките на „Европейската нощ на учените“. URL:
http://pavel.it.fmi.uni- sofia.bg/iktvnos/2.1.2.1/Science_night_2019_E_Peltekova.pdf
Партньор: РУАК
Публикации реферирани в Скопус

1. Jordan Raychev, Georgi Hristov, Dyiana Kinaneva, Plamen Zahariev, (2019, May). Cloud
Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring. In 2019 42nd
International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and
Microelectronics (MIPRO), Opatia May 2019, pp. 907-912
2. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with lengths n=1mod4. 16th Conference on Electrical
Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 6-8 June 2019, pp 153-158
3. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. An Algorithm for
Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals.
16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 6-8 June
2019, pp 159-163
Публикации, които се очаква да бъдат реферирани в Скопус

4. Nina Bencheva, Nikolay Kostadinov, Through STEM education and OER to attract the girls
in ICT career, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse
5. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N≡3mod4, 29th Annual Conference of EAEEIE
2019, Ruse
6. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev. Application of
Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse
7. Nikolay Kostadinov, Nina Bencheva, An Approach for Teaching Processor Design and How
to Extend its Features, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019,
Ruse
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8. Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Petar Boyanov,Tsvetoslav Tsancov.
Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories.
29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
9. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Processing and
Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
10. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev. Statistical
Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Публикации, които ще бъдат издадени в годишника на РУ

11. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of
Models for Traffic prediction in Markov chains. Proceedings of University of Ruse, 2019
Volume 58
12. Nina Bencheva, Open educational resources enhance the STEAM education,
Proceedings of University of Ruse, 2019 Volume 58
13. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the
Quality of Customer Traffic in Markov chains. Proceedings of University of Ruse, 2019
Volume 58.
Публикации в годишник на РУ 2019

14. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of
Models for Traffic prediction in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
15. Nina Bencheva, Open educational resources enhance the STEAM education, Proceedings
of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL
ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse,
Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
16. Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the
Quality of Customer Traffic in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
17. Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Creation of contentbased educational courses and attractive approach for acquiring new knowledge in the
field of applied programming by using UGVs, Proceedings of the 58th Annual Science
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Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
18. Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Play to Learn:
Using Drone-Aircrafts and Block Based Programming for Improving Learning Success
Rates, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
19. Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Environmental
Monitoring by Using Third Party Weather Data, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
20. Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Ivan Beloev, Diyana Kinaneva, Jordan Raychev,
Development and Evaluation of an Urban Concept Vehicle Powered by Hydrogen Fuel
Cell, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
Публикации в сборник доклади на UNITECH 2019 - TU-Габрово

21. Tsvetkova, I., A. Borodzhieva. Investigating RF Filters Used in Wireless Communication
Systems for Educational Purposes, International Scientific Conference UNITECH 2019, 15 –
16 November 2019, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings, Volume III, pp. III-214 – III-219,
ISBN: 1313-230X.
Партньор: ХТМУ
•

•
•
•

Методиев, К., Гочева, Д., Разработване на автономни приложения за обучение по
дисциплината автоматизация на производството, Международна конференция
„Автоматика и информатика‘19“, 3-4 октомври 2019 г., София, България.
S. Lekova, D. Gocheva, Statistical Analysis of Measurement Data, International
Conference
„Аutomatics аnd Informatics'2019“, Bulgaria, Sofia, October 3- 5, 2019.
Diana Tsankova and Svetla Lekova. UV-Vis spectroscopy and chemometrics analysis
in distinguishing different types of Bulgarian honey, 6th IEEE International Conference
„Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering“ – BdKCSE'2019, 21–22
November 2019, Sofia, Bulgaria.
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•

Batchkova, Y. Belev, D. Tzakova, IEC 61499 based control of cyber-physical systems,
IV International Scientific Conference "Industry 4.0", 11-14.12.2019, Borovets, Bulgaria.

Партньор: УАЗБ
Докладът Genetic Optimization Intuitionistic Fuzzy Integration Systems for Modular Neural
Recognition Systems, Patricia Melin, Oscar Castillo, Sotir Sotirov and Evdokia Sotirova бе приет
на The 11th Conference of the European Society for Fuzzy Logic and Technology organized jointly
with the IQSA Workshop on Quantum Structures, Prague, September 9-13, 2019. Сборникът
с доклади се реферира от Scopus и WoS

Мероприятия за популяризиране на получените резултати
Партньор: БАН-ИМИ
1. Уебинар - с финансиране по проект Scientix. Toni Chehlarova 13.02.2019, Sofia,
Bulgaria Подготовка за онлайн състезание "VIVA Математика с компютър".
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/190213_Scientix3_Sofia2_TCH.pdf
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Web_video/Webinar_1302_3_0.mp4

2. Курс с учители. April 1–5, 2019, Боровец, 48 Пролетна конференция на СМБ,
Мисконцепции в математическото образование. Тони Чехларова, Петър Кендеров,
Георги Гачев, Монка Коцева, Румяна Ангелова.
http://www.math.bas.bg/smb/2019_PK/tom/pdf/211-212.pdf

3. Уъркшоп. 19.04.2019, в рамките на 8. Национална конференция „Практични IТ
решения за образованието. Уъркшоп Методика на използване на ресурсите от
портала Scientix. Тони Чехларова, Евгения Сендова.
https://scientix.math.bas.bg/wp-content/uploads/2019/04/190419_Sc_2.pdf

4. Доклад на конференция. 09.02.2019 Динамична математика в образованието 2019,
Тони Чехларова, Петър Кендеров. ИКТ в НОС (Постер).
5. Доклад на конференция. 19.04.2019, 8. Национална конференция „Практични IТ
решения за образованието“, с. Чифлик, България. Ресурси в портала Scientix.
Евгения Сендова, Тони Чехларова.
6. Презентация „Ролята на секция ОМИ в национален и международен контекст:
работа с учители». Седмицата на отворените врати от 1 до 4 октомври 2019 г. в
ИМИ-БАН (2 октомври)
7. Щанд „Квалификационен курс "Подготовка за онлайн състезание VIVA Математика
с компютър" (Национална програма ИКТ в НОС, 2.1.2 Отворени онлайн
образователни курсове за свободно ползване, координатор: акад. Петър
Кендеров). Седмицата на отворените врати от 1 до 4 октомври 2019 г. в ИМИБАН (2 октомври, Академичната класна стая на ИМИ) http://math.bas.bg/wpcontent/uploads/2019/10/Programme-4.pdf
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8. 29-30.11.2019 Национален семинар по образование. акад. Петър Кендеров:
Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=20
http://www.math.bas.bg/omi/nso/docs/2019/191129_NSO_IKTVNOS_PK2.pptx

Фигура 20. Подготовка за онлайн състезание "VIVA Математика с компютър" - страници от презентацията

Фигура 21. Подготовка за онлайн състезание "VIVA Математика с компютър" - снимки от видеото
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Фигура 22. Мисконцепции в математическото образование

Партньор: БАН-ИИКТ
•
•

•

•

Участие на Фестивал на науката 7-14 май 2019, София.
Семинар по Националната научна програма „Информационни и комуникационни
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“
(ИКТвНОС) , 30.09.2019 г., от 14:00 ч., в зала 314 на бл. 2, Бул. Цариградско шосе №
125. На семинара бяха представени първоначалните резултати по научна задача
2.1.2. „Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване“ към РП 2.1.
Отворени образователни ресурси по Компонент 2: Цифрови технологии в
обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви групи.
Целта на представянето е да се дискутира тематика и да се даде публичност на
първоначалните резултати, получени на основа на анонимно онлайн анкетно
проучване сред българските учители.
Дни на отворените врати на ИИКТ-БАН - Комплекс на БАН на 4-ти км., ул. "Акад.
Г. Бончев", бл. 2 и бл. 25А, София 1113, 3-4 Октомври 2019. Участие в постерна
сесия с презентация на тема: AN OVERVIEW OF VIRTUAL AND AUGMENTED
REALITIES IN STEM EDUCATION. (Приложение 2.1.2-4)
Участие в Национална конференция по е-образование - Дигиталните иновации в
помощ на еобразование (24.10.2019) https://events.ictmedia.bg/event/
(Приложение 2.1.1-13)

Партньор: СУ
•

Представяне на Пролетната научна конференция „130 години ФМИ“; изнесени
доклади на 29th Annual Conference of the European Association for Education in
Electrical and Information Engineering - EAEEIE 2019, 4-6 September, Ruse, Bulgaria и
9th Balkan Conference on Informatics - BCI'19, 26-28 September 2019, Sofia.
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Партньор: РУАК
На 21.02.2019 г. в Русенския университет бе проведена работна среща с учители от
Русе и региона и бе обсъдено създаването на образователна мрежа в област „Цифрови
технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви
групи“. Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев заяви, че Русенският
университет поставя силен акцент върху цифровизацията в областта на образованието и
адаптирането на учебното съдържание към дигиталното поколение. Д-р Росица
Георгиева, Началник на Регионално управление на образованието – Русе, изказа
мнението, че университетът е сърцето на града, където се прави наука, която ние трябва
да използваме за доброто на нашите деца. На срещата присъстваха деканът на Факултет
Електротехника, електроника и автоматика - проф. дн инж. Михаил Илиев, който е и
ръководител на проекта за Русенския университет, деканът на Факултет Природни науки
и образование - доц. д-р инж. Десислава Атанасова и преподаватели, работещи в сферата
на информационните технологии.
Мрежата се инициира в рамките на националната научна програма „Информационни
и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността“, финансирана от Министерството на образованието и науката, с общ бюджет
от 3 150 000 лв. и период на изпълнение три години (2018-2020 г.)

В периода от 4-ти до 6-ти Септември 2019 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“
се проведе 29-та годишна конференция на Европейската Асоциация за Образование в
областта на Електротехниката и Информационните Технологии (European Association for
Education in Electrical and Information Engineering - EAEEIE). Партньори на конференцията
са няколко национални и европейски проекта, в които Русенски Университет участва “Университети за Наука, Информатика и Технологии в E-обществото” (УНИТЕ), „Система
за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона БалканиОтчетен научен доклад
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Средиземно море“ (SFEDA), “Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС), както и
Великобританско-Ирландската инженерна и образователна научна мрежа (UK&IR EER).

На 12-ти септември 2019 г. делегация от Шанхайски политехнически университет
(ШПУ) беше на еднодневно посещение в Русенски университет "Ангел Кънчев".
Делегацията бе в състав проф. Cao Jianqing (декан на инженерния факултет на ШПУ),
проф. Chen Lin (ръководител на катедра „Компютърно инженерство“ в ШПУ), проф.
Song Shaojing (ръководител на катедра „Електроника“ в ШПУ) и преподавателката
от катедра
„Електроника“ – проф. Hu Jinyan. На срещата с представителите от ШПУ бяха
представени част от дейностите по проект „Информационни и комуникационни
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”.

На 14 септември се проведе традиционния Римски пазар, който се организира
ежегодно от Регионален исторически музей в гр. Русе. Събитието се проведе в Римската
крепост Сексагинта Приста, намираща се в града в близост до река Дунав. Екипът на
проект Национална научна програма „ИКТ в НОС“ при Русенски университет взе участие
Отчетен научен доклад
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с атрактивни демонстрации на приложения с добавена и виртуална реалност. Бяха
изложени и триизмерни модели, създадени с помощта на съвременни технологии за 3D
печат. Част от тези материали могат да бъдат интегрирани в учебния процес, като нов позабавен подход за усвояване на нови знания.

На 27-ми Септември 2019 г. се проведе поредното издание на Европейската нощ на
учените - събитие чествано с научни прояви в повече от 300 града на Европа и света.
В България събития имаше на повече от 20 места, включително в София, Пловдив, Варна,
Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен и др.
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Пред многобройната публика на софийската Алма Матер, екипът по проект ИКТвНОС
демонстрира процесите по дигитализация на обекти чрез фотограметрия с камери и
дронове, процесите по 3D сканиране и принтиране на обекти, процесите по създаване на
приложения с добавена и виртуална реалност, както и процесите по откриване на
обекти и пожари с помощта на компютърно зрение и изкуствен интелект. В рамките на
събитието бяха представени дейностите, по които работи екипът за изпълнение на
Национална научна програма „ИКТ в НОС“ от Русенски университет. Младите участници в
събитието проявиха особен интерес към специализираните образователни платформи дронове и роботи.
Партньор: ХТМУ
Участие в дискусия „Digitalization of higher education on automation and informatics” в
рамките на Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“, 3-4 октомври
2019 г., София, България.
Партньор: УАЗБ
На 10, 11 и 12 май бе проведен пролетен Хакатон в Бургас. Темата на тазгодишния
Хакатон бе "Създаване на приложения и игри за обучение и/или виртуална реалност".
Първо място бе за отбор Team1 с разработка на тема „Виртуален модел на човешко око“.
В състезанието се включиха 67 участници, разпределени в 16 смесени отбора. Учениците
бяха от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, ППМГ "Акад.
Никола Обрешков", ПГЕЕ "Константин Фотинов", ГПАЕ "Гео Милев" и ПГМЕЕ. Студентите
бяха от Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров", Coventry University, Технически
университет - Варна и
Софийския университет
"Св. Климент
Охридски".
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/38429.

Очакван социално-икономически ефект
Партньор: БАН-ИМИ
Промяна на отрицателните нагласи в обществото спрямо ролята на образованието
по математика. Създаване на основа за по-добро възприемане и прилагане на училищната
математика чрез използване на софтуерни системи за динамична обработка на
математически обекти.
Партньор: БАН-ИИКТ
Създаване на основа за улеснен достъп до разнообразни качествени електронни
ресурси за образование.
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Партньор: БАН-НЛКВ
Промяна на нагласите на учениците за поведението им в кибер пространството.
Натрупаните знания създават условия за правилно изграждане на личностния профил
на обучавания в кибер пространството, което е от изключително важно значение за
неговото развитие не само в юношеските му години, но и много след това (на практика
завинаги).
Партньор: СУ
Подобряване на работата на посочените фирми; подготовка на магистър за предстоящ
конкурс във Vmware.
Запознаване на учениците със съвременните технологии за виртуална и смесена
реалност; предизвикване на интерес към научните изследвания чрез използването на
технологиите.

Работен пакет 2.2. Езикови технологии и технологии, базирани на
съдържание за по-добро образование
Научна задача 1.4.1 Развитие на център за Grid и облачни технологии
Описание на задачата: Развитие на езикови технологии и технологии, базирани на
съдържание, които да са съвременни средства за подобряване на формалното и
неформалното обучение, както и на преподаването в професионални, образователни и
други контексти.

Планирано изпълнение на задачата
Партньор: БАН-ИИКТ
Подзадача 2.2.1.1: Семантично анотиране на учебно съдържание. Тази подзадача
е планирана да се решава на базата на ресурсите и технологиите, разработвани в
Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и
технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на
европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ), обект от НПКНИ.
Използването на семантичното анотиране е в посока намирането на учебен материал
чрез семантично търсене, междуезиково търсене и търсене между различни дисциплини
в образованието. Тъй като КЛаДА-БГ е финансирана със закъснение и непълно, през
2019 г. ще бъдат разработвани основно технологии за снемане на многозначността на
думи на български и английски. Изследванията ще бъдат ориентирани в следните насоки:
•

Обучение на дълбочинни резервоарни модели за решаване на задачи по
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•

снемане на многозначността на думи
Разработка на гъвкава система за извличане на признаци за решаване на задачи
по снемане на многозначността на думи

Подзадача 2.2.1.2: Методи и алгоритми за създаване на специализирани езикови
ресурси за системи за автоматично разпознаване на реч от ограничени предметни
области. Тази подзадача е планирана да се решава на базата на езиковите ресурси,
разработени за разпознаването на общоезикова българска реч в рамките на проекта
АКОМИН от 7-та Рамкова програма. През 2019 г. екипът ще работи върху създаването
на специализирани езикови ресурси за създаване на прототип за медицински диктофон,
разпознаващ реч в рамките на Национална научна програма „Електронно здравеопазване
в България“ (е- Здраве). В рамките на настоящия проект се предвижда дейност по анализ
на приложимостта на тези технологии за целите на образователната дейност, както и
оценка на ресурсите, необходими за реализирането на специализирани технологии за
разпознаване на реч за целите на образованието.
Подзадача 2.2.1.3: Разработване на методи за приложение на езикови технологии,
машинно самообучение и откриване на зависимости в данни, с цел подпомагане
изграждането на понятиен апарат в даден учебен предмет при използване на
изследователски стил на обучение. По тази подзадача задача е планирано да бъде
проучена литературата и най- добрите практики във водещи научни и образователни
институции за приложение на езиковите технологии в образованието. Ще бъдат направени
експерименти с цел намиране на сложни връзки между различни понятия в различни
области на формално и неформално обучение с използване на отворени свързани данни.
Партньор: РУАК
Подзадача 2.2.1.4: Развитие на езикови технологии и технологии, базирани на
съдържание, които да са съвременни средства за подобряване на формалното и
неформалното обучение, както и на преподаването в професионални, образователни и
други контексти. По тази подзадача е планирано екипът да се концентрира върху
създаване на методика за прилагане на съвременните ИКТ технологии като средство за
подобряване на формалното и неформалното обучение. Ще се създаде едно уеббазирано и/или мобилно приложение на български и английски език, което, като
информационна платформа, базирана на специфично съдържание, ще се използва за
изследване на влиянието на представеното съдържание в няколко аспекта – по
отношение на повишаването на познанието на обучаваните в специфичната област и
по отношение на подобряване на познанията им в областта на английския език като
чужд език (EFL). За целта ще се използват контролни въпроси, задачи и тестове както в
началото и края на обучението, така и по време на отделните модули за обучение.
Приложението ще се използва и от чуждестранни студенти, като това ще позволи
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изследване на нивото на проникване на българския език, чрез прилагането на специфични
думи в контекста на специализираното съдържание от областта на ИКТ.

Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: БАН-ИИКТ
Подзадача 2.2.1.1: Семантично анотиране на учебно съдържание
Един от най-важните фактори в електронното обучение е възможността за
извличане на релевантна информация от учебните материали. Възможното решение
се състои в използване на онтологии, към които са свързани различни терминологични
речници, обхващащи конкретните тематични области на обучение. Онтологиите
позволяват търсенето на информация да става както през различни тематични области,
така и през различни езици. Търсенето на документи или части на документи, подходящи
за дадена тема, може да се осъществява по различни параметри: метаданни (заглавие,
език, автор); ключови думи, понятия и др.
В същото време обаче, за да се извлече полезно съдържание от учебните материали,
е необходимо да се знае значението на думата или фразата в конкретния контекст.
Когато думата или фразата имат едно единствено значение, те не са проблематични. Но
когато те имат повече от едно значение, възниква проблемът с разрешаването на
смисловата им многозначност във всяка конкретна употреба. При връзката онтологияречник-текст отношенията могат да бъдат много-към-много, тъй като всяка съставяща
част (йерархията, лексиконът и реалните срещания) въвежда шум при търсенето чрез
проблема на многозначността.
Едно възможно решение на проблема е семантичната анотация (маркиране) на
учебно съдържание. Езиковите технологии позволяват автоматичното маркиране, но на
цената на висок индекс на многозначност, което въвежда объркващи и противоречащи си
значения. От друга страна, ръчното снемане на многозначност е екстензивен процес и
е нереалистична операция, когато се работи с големи данни.
Задачата по снемане на многозначността на думи (Word Sense Disambiguation WSD) се дефинира като задача за автоматично определяне на правилния смисъл на
думи в дадения контекст. Смята се, че сложността на тази задача е от порядъка на основни
задачи от областта на изкуствен интелект (ИИ), като например Теста на Тюринг (Navigli
2009). Тази сложност е предизвикана от няколко причини, между които липса на
унифицирано представяне на различни значения на думите, използване на различна
степен на грануларност на речниците със значения, както и силна зависимост на задачата
от наличните източници на знания.
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В зависимост от използваните източници на знания съществуващите подходи за
решаване на задачата по снемане на многозначността на думи могат да се разделят на две
основни групи – управлявани (supervised) и водени от знания (knowledge-based) (Agre et
al. 2018). Управляваните подходи разглеждат WSD задачата като класическа задача от
областта на машинното самообучение – за нейното решаване те се нуждаят от
анотирани с правилни значения колекции от текстове (корпуси). Корпусите се използват
за научаване на класификационни модели, които след това се прилагат за предсказване
на правилното значение на многозначни думи, срещани в непознат контекст. Основният
проблем с този подход е липсата на достатъчен брой анотирани корпуси, тъй като
ръчното анотиране на големи текстове изисква много време и усилия.
Полу-управляваният подход е един вариант на управлявания подход към решаване
на задачата по снемане на многозначността, който се опитва да заобиколи
необходимостта от използване на ръчно анотирани колекции от текстове чрез създаване
на изкуствени автоматично анотирани корпуси.
Водените от знания подходи не се нуждаят от анотирани корпуси – за своята
работа те използват само лексикални ресурси от типа на речници или изчислителни
лексикони. Идеята е да се използват наличната в тях структурна и лексикално-семантична
информация, за да бъде избрано правилното значение на многозначните думи в
дадения контекст. Макар че обикновено такива подходи са по-малко точни от
управляваните, те имат по-голям обхват поради по-обширните налични ресурси от знания.
През отчетния период усилията на колектива от ИИКТ-БАН за решаване на научната
под- задача 2.1.1.1 бяха концентрирани върху разработването на нови методи за
управляваното решаване на задачата по снемане на многозначността на думи.
Изследванията бяха насочени в две взаимно допълващи се посоки:
•

•

разработка на нови специализирани архитектури за управлявано решаване на
задачи по снемане на многозначността на думи чрез използване на резервоарни
дълбочинни модели, и
разработване на гъвкава система за извличане на признаци от анотираните
текстове за управлявано решаване на задачи по снемане на многозначността на
думи, позволяваща полученото описание на задачата да бъде използвана за
обучение на различни класификационни модели.

Обучение на дълбочинни резервоарни модели за решаване на задачи по снемане
на многозначността на думи
За решаването на задачата беше приложена комбинация от управляван и полууправляван подход. За обучението на класификационни модели с висока надеждност
беше използвана малка част от семантично анотирани данни, както и семантичен
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речник/онтология. Тъй като анотираните данни не бяха достатъчни, използвахме и
опцията за генериране на изкуствени колекции от анотираните текстове (т.нар.
псевдокорпуси). Като основа за връзката между специфичната за областта онтология и
текстовата част на учебното съдържание се използва семантичният речник WordNet
(Fellbaum. 1998). За връзката между общата онтология и специфичната онтология, както
и за анотирането на текста с понятия (значения) от онтологията следваме идеите на
(Simov, Osenova 2008).
Като подход използваме невронните мрежи от два типа: рекурентни мрежи с LSTM
(Hochreiter, Schmidhuber 1997) ядра и резервоарни модели (Jaeger 2002), където
рекурентната част от мрежата е настроена еднократно, а обучението е само върху изходния
слой. И в двата случая се използват двупосочни архитектури, където текстът се обхожда и
в двете посоки.
За рекурентните мрежи използваме LSTM клетка, която има по-сложна вътрешна
структура. Състоянието на клетките се променя в зависимост от няколко шлюза: шлюз
на забравяне, входен шлюз и изходен шлюз. LSTM клетката има четири вътрешни слоя,
които научават подходящите тегла, необходими за правилното забравяне и обновяване
на състоянието на клетката. Техният изход се изчислява чрез последователно заместване
на стойностите в следните изрази (Graves et al. 2013):

където i, f, c, o се отнасят съответно до активиращите стойности на входния шлюз, шлюза
за забравяне и изходния шлюз, σ е активиращата сигмоидна функция и tanh е
хиперболичен тангенс.
Като алтернатива на LSTM модела е използвана и резервоарната архитектура (Jaeger
2002; Koprinkova-Hristova 2018):
R(k) = (1 − a)R(k − 1) + a tanh(Winin(k) +WresR(k − 1)) out(k) = Wout[in(k),R(k)]
където изходът out за текущия момент k е линейна зависимост от състоянието на
рекурентния резервоар от неврони R, чийто изход в зависимост от входния вектор in
се определя от нелинейната активационна функция хиперболичен тангенс tanh,
стойността на
„изтичане“ (leakage rate) a и генерираните на случаен принцип рекурентни тегла на
връзките Wres вътре в резервоара, както и на входа му Win. В тази архитектура обучението
е ограничено само до параметрите на линейната зависимост на изхода Wout, което
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редуцира значително броя на настройваните параметри на модела и позволява
използване на метода на най-малките квадрати за обучение само с една итерация вместо
градиентната процедура на обратното разпространение на грешката, която се използва за
обучението на LSTM модела и изисква множество итерации.
Проучени са алтернативите за създаване на дълбочинни резервоарни модели за
решаване на задачи по снемане на многозначността на думи. Избрана е двупосочна
архитектура, състояща се от два рекурентни резервоара от тип „ехо“ (BiESN), която
акумулира информацията за ляв и десен контекст на целевата дума с цел използване
на всичката налична информация от текста. Извършено е тестване на предложената
архитектура върху задачата за определяне на значението на думите в текста, като
резултатите са сравнени с широко използваните за тази цел до момента двупосочни
BiLSTM архитектури.
И за двете архитектури използваме представяне на думите с вектори, обучени с
невронни мрежи (системата word2vec) над псевдокорпуси, генерирани чрез алгоритъм
за блуждаене над графа на WordNet – виж (Simov et al. 2017).

Разработка на гъвкава система за извличане на признаци за решаване на задачи по
снемане на многозначността на думи
Беше разработена гъвкава система за извличане на признаци от анотирани текстове и
с тяхна помощ - за създаване на описания на примери, използвани за обучение на
класификатори с голяма точност, предназначени за решаване на задачата по снемане на
многозначността на думите. Системата позволява работа с данни, представени в
различни формати, и предлага много гъвкав процес на генериране на описанията на
примери. Системата има две характеристики, отличаващи я от всички останали
съществуващи подобни системи – възможността да конструира специално компресирано
представяне за вграждания на думи (word embeddings) и възможността да конструира
обучаващи и тестови примери, описани на различно ниво на грануларност. Първата
характеристика позволява генериране на данни с доста по-малка размерност, които
могат да се използват за обучение на класификатори с голяма точност от различен тип.
Втората характеристика позволява генериране на множества от примери, които могат да
се използват за обучение на класификатор, специализиран в снемането на
многозначността на една конкретна дума, на многозначни думи, принадлежащи към една
категория (например, съществителни, прилагателни, глаголи и т.н.), или на всички
многозначни думи от различни категории.
Системата създава както компресираното представяне както на многозначната дума,
така и на нейния контекст, чиято размерност не зависи от размерността на векторите,
представящи вгражданията на думи (Agre et al. 2018). За тази цел всяка дума от контекста
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wi , представена чрез d-мернния вектор на вграждания Emb(wi), се заменя с едно
единствено реално compr_emb(wi), което дава оценката за сходство Emb(wi) и Emb(wtarget)
– d-мерния вектор на вграждания на целева многозначна дума

Функционалната архитектура е показана на Рис. 1 (Agre et al. 2019). В началото
базираният на WordNet речник, заедно с обучаващите и тестовите текстове, се влагат в
модула за анализиране на данни (Data Analyzer), който анализира и запазва входните
данни в специален междинен формат. Модулът също така изчислява някои основни
статистики (на нивото на изреченията и на нивото на думите), които могат се използват от
потребителя на системата за избор на някои параметри, определящи представяне на
обучаващите и тестови примери, създавани от системата. Модулът за генериране на
данни (Data Generator) е централен модул на системата, позволяващ на потребителя да
бъдат извлечени от обучаващите текстове множество разнообразни признаци,
формиращи описание на примери, както и да ги запази в предпочитан от потребителя
ред и формат. Накрая, създадените примери се предават на модула за запазване на
данни (Data Writer), който ги запазва във вид на файлове в предпочитан от потребителя
формат. Заедно с тях се извеждат и различни базови статистики за точността на
класификатори, която може да бъде постигната върху тези данни.
Получените файлове могат да се използват за създаване на различни класификационни
модели, достъпни в съществуващите среди за машинно самообучение

Фигура 23. Функционална архитектура на разработената система
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Голямото количество експерименти показаха, че точността на класификатори, обучени
върху представянето на примери, създадени от системата, е по-висока от базовата
класификационна точност, използвана за оценка на класификатори, които решават
задачата за снемане на многозначността на думи.
Извършените изследвания са отразени в една публикация в списание с SJR ранг.
Разработената система е оформена като специално приложение с отворен код за
откриване на знания и намиране на зависимости, което е достъпно на адрес:
https://github.com/Desolatora/WsdStudio
За работата по задача са били привлечени и двама студенти от факултета по
математика и информатика на Софийски университет, които през юни 2019 г. успешно
защитили своите магистърски тези:
•

•

Даниел Радков Петров. Разработка на гъвкава система за избор на признаци и
конструиране на примери за решаване на задача за снемане на многозначността
на думите.
Симона Светославова Кескинова. Изследване на дълбоки модели за
самообучение, базиращи се на класификационни дървета, и тяхното прилагане към
задача за снемане на многозначността на думи.

Разработена е система DeepForest Studio, позволяваща обучение и създаване на
ефективни класификатори във вид на каскади от случайни класификационни гори.
Системата е оформена като специално приложение с отворен код за откриване на знания
и
намиране
на
зависимости,
което
е
достъпно
на
адрес:
https://github.com/simonakeskinova/DeepForestStudio
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Koprinkova-Hristova, P., Popov, A., Simov, K., Osenova, P., Echo state network for word sense
disambiguation, LNCS, vol. 11089 LNAI, 2018, 73–82.
Navigli, R. Word sense disambiguation: A survey. ACM Comput. Surv. 41, 2, Article 10, February 2009.
Simov, K., Osenova, P., Popov, A. Comparison of Word Embeddings from Different Knowledge Graphs. Lecture
Notes in Computer Science, 10318, Springer, Cham, 2017, 213-221.
Simov, K., Osenova, P.. Language Resources and Tools for Ontology-Based Semantic Annotation. OntoLex
2008 Workshop at LREC 2008, Published by the European Language Resource Association ELRA, 2008, 9-13.

Подзадача 2.2.1.2: Методи и алгоритми за създаване на специализирани езикови
ресурси за системи за автоматично разпознаване на реч от ограничени предметни области
Една от основните цели на Работен Пакет 2.2. Езикови технологии и технологии,
базирани на съдържание за по-добро образование, е оказване на компетентна подкрепа
за научни приложения в ключови области като медицина и биоинформатика.
Технологиите, разработвани по научната програма 2.2.1.2, са предназначени точно за
решаване на тази цел. През отчетния период екипът започна работа върху създаването
на специализирани езикови ресурси, предназначени за създаване на прототип за
медицински диктофон, разпознаващ специфична реч в областта на медицината. В
рамките на настоящия проект се предвижда дейност по анализ на приложимостта на
тези технологии за целите на образователната дейност, както и оценка на ресурсите,
необходими за реализирането на специализирани технологии за разпознаване на реч за
целите на образованието в областта на медицината.
Последните достижения в областта на автоматичното разпознаване на реч направиха
възможно създаването на системи, осъществяващи висока прецизност на разпознаването
на свързана реч в реално време за български език (Mitankin, Mihov 2016). Внедряванията
им в други страни (Rana et al. 2005) довежда до намаляване на разходите и времето за
изготвяне на медицинска документация. От ключово значение за прецизното
разпознаване е създаването на специализирани езикови ресурси. Целта на изследването
е създаването на фонетизиран речник и представителен корпус от документи, които
да представят езика в българските медицински документи. Очаква се речникът да
обхване над 99% от срещанията на думите в тях. Очаква се корпусът да бъде достатъчно
голям и да бъде изчистен от правописни грешки и съкращения. Изрази като числа, дати,
стойности от измервания трябва да бъдат вербализирани (изписани словом).
Медицинският фонетизиран речник е съставен от думи от общия лексикален фонд,
медицински термини, латински наименования, имена на лекарства, акроними. За
изготвянето
на корпуса от медицински документи бяха подбрани реални
псевдонимизирани анамнези и статуси. Поправката на правописни грешки, разпъването
на съкращения и вербализирането са извършени чрез стотици правила, представени
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чрез крайни преобразуватели (Sak et al. 2013). Всички медицински термини и акроними,
както и прилагането на правилата за вербализация, са верифицирани от медицински
специалисти върху контролни извадки от документи.
През отчетния период е създаден електронен медицински флективен речник с
граматична и акцентуална информация. Всички записи в речника са верифицирани от
медицински специалисти. Следващата таблица съдържа количествени данни за
съдържанието на речника:

Общ брой словоформи

26 582

Общ брой леми

4 690

Брой леми на съществителни

3 049

Брой леми на прилагателни

1402

Брой леми на глаголи

125

Създаден е и фонетизиран медицински речник за терминологични акроними. В
рамките на тази дейност бяха извлечени 2036 акронима от медицински документи и за
1560 от тях бяха определени възможните фонетизации.
Бяха извлечени думи от общия българския лексикален фонд, които се използват в
медицинската документация. Извличането на думите се извършва, чрез анализ на
честотата на срещанията им в представителния корпус от медицински документи. В
резултат на тази дейност бяха извлечени 12898 основни форми, които образуват 159 793
словоформи.
Беше съставен и композиран фонетизиран речник. След композиране на медцинския,
общия и речника на акронимите се състави речник, съдържащ 178 346 словоформи и
техните фонетизации.
За целите на автоматичната корекция бяха създадени двустранен речник и правила
за автоматична корекция на често срещани правописни грешки с еднозначна корекция.
Речникът за корекция е с обем от 9 863 x 3 низа. Бяха съставени 40 контекстни правила
за поправяне на грешки в границите на думите, реализирани чрез крайни преобразуватели.
С цел атоматично разпъване на съкращения, бяха съставени: речник със съкращения
с обем 830 x 3 низа и 1700 контекстни правила за разпознаване и разгъване на
съкращения, реализирани чрез крайни преобразуватели.
В резултат от проведените изследвания е съставен първи вариант на медицински
фонетизиран речник с обем 180 000 словоформи и езиков корпус от обработени
медицински документи с размер 20 милиона думи. С настоящите езикови ресурси,
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комбинирани с акустични ресурси (Hateva et al. 2016), става възможно изграждането на
пълна система за автоматичното разпознаване на реч за български медицински
документи.
Към работата по задачата са били привлечени двама студенти Диана Генева и Георги
Шопов, които представили резултати от своите изследвания в доклад:
•

Diana Geneva, Georgi Shopov. Towards Accurate Text Verbalization for ASR Based on
Audio Alignment. Student research Workshop at the 12th International Conference on
Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2019), Varna, Bulgaria, 2 – 4
September, 2019
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Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2016),
2016, ISBN:978-2-9517408-9-1, 771-774
Mitankin, P., Mihov, S., A new method for real-time lattice rescoring in speech recognition, International
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Подзадача 2.2.1.3: Разработване на методи за приложение на езикови технологии,
машинно самообучение и откриване на зависимости в данни, с цел подпомагане
изграждането на понятиен апарат в даден учебен предмет при използване на
изследователски стил на обучение
Изграждането на понятийния апарат е една от основните цели в обучението. През
последното десетилетие бързото развитие на информационните технологии направи
много атрактивно професионалното развитие на младежите в тази област. Обучението в
областта на природоматематичеките и инженерните науки и технологии (Science,
Technology, Engineering and Mathematics - STEM) обаче е голямо предизвикателсво,
защото изисква развитие на абстрактно и процедурно мислене вместо декларативното
знание, при което се научават определени понятия (Boytchev, Boytcheva 2018).
Активното изследване, рефлексивното учене, обобщението и развитието на абстрактното
мислене са основните цели на курсове в учебните програми по STEM (Tanenbaum 2016),
където понятията са с по-високо ниво на абстракция. Освен това, основният интерес е
активното проучване и обобщаване на тези понятия. Eфективността на обучението по
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STEM се постига, когато обучаемият се навигира и преминава през всичките четири етапа
на учебния цикъл (McDaniel et al. 2014). Един такъв подход на обучение е
изследователският подход (inquiry-based learning) (Boytcheva 2018). Това налага
използването на съвременни методи за електронно обучение в STEM (Davies, P et al.
2013). За откриване на взмаимовръзките между различни понятия могат да се използват
графи от знания (Angelova et al. 2004) и онтологии. Основен проблем е, че те са езиково
зависими и за по-малко разпространените езици, какъвто е българският – няма
достатъчно налични езикови ресурси.
Един от подходите е създаването и използването на свързани отворени данни (Linked
Open Data9) в обучението по STEM (d’Aquin 2016) и съчетаването им с технологии за
плитък текстов анализ (Vallejo-Figueroa et al. 2018).
През отчетния период бях извършени следните дейности:
•

•

Направено е проучване на литературата и добрите практики във водещи научни и
образователни институции в Европа и САЩ за приложение на езикови технологии
в образованието по STEM.
Направени са експерименти с цел намиране на сложни връзки между различни
понятия на български език в информатиката. Използвани са отворени свързани
данни от DBpedia10, в която има над 6 милиона записа, от които 328016 записа на
български език. Като допълнение е използвана Computer Science Ontology (CSO)11,
която съдържа 14000 понятия и 164000 връзки между тях на английски език.
Създаден е метод за извличане на термините от текста на урок по информатика
и представяне на връзките между тях. Използвани са както плитък анализ на текст,
така и методи за откриване на зависимости в данни и класификация.

Постигнатите резултати
заглавие
•

са представени в подготвената статия с работно

„Multilingual Terminology Extraction and Linked Open Data in STEM learning“. Статията
ще бъде подадена през месец ноември 2019 г. на международната конференция
Symposium on Intelligent Data Analysis 2020, April 27-29, Bodenseeforum, Lake
Constance, Germany. (https://ida2020.org/) . Приетите статии се публикуват в
Lecture Notes in Computer Science series by Springer-Verlag. , индексира се в Scopus
(SJR 0.283). В статията са описани: част от направения аналитичен обзор,
разработените методи за извличане на знания и термини и проведените
експерименти за термини по информатика на български и английски език.

Литература
Angelova, G., Strupchanska, A., Kalaydjiev, O., Boytcheva, S., & Vitanova, I. Terminological Grid and Free Text
Repositories in Computer-Aided Teaching of Foreign Language Terminology. In: Proc. of LREC 2004, 2004, .35-40.

Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

72/183

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи

Boytchev, P., & Boytcheva, S. Evaluation and assessment in TEL courses. In AIP Conference Proceedings, 2018,
Vol. 2048, No. 1, 020035,. AIP Publishing. https://doi.org/10.1063/1.5082053
Boytcheva, S. Inquiry Based Leaning in Computer Science Education , Konferencja "Informatyka z komputerem i
bez", 15-16.06.2018, Poznan, Poland (Пленарен доклад) https://bezkomputera.wmi.amu.edu.pl/?p=199
d’Aquin, M.. On the use of Linked Open Data in education: Current and future practices. In Open data for
educationр 2016, . 3-15, Springer, Cham.
Davies, P et al. Royal Society Vision Project: the impact of technological change on STEM education. 2013,
https://royalsociety.org/~/media/education/policy/vision/reports/ev-6-vision-research-report-20140624.pdf
McDaniel, M. A., Frey, R. F., Fitzpatrick, S. M., & Roediger III, H. L. Integrating cognitive science with innovative
teaching in STEM disciplines. 2014, Washington University in St. Louis.
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=books
Tanenbaum, C. STEM 2026: A vision for innovation in STEM education. 2016, US Department of Education,
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Vallejo-Figueroa, S., Rodríguez-Artacho, M., Castro-Gil, M., & San Cristóbal, E. Using text mining and linked
open data to assist the mashup of educational resources. In 2018 IEEE Global Engineering Education Conference
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Партньор: РУАК
Подзадача 2.2.1.4: Развитие на езикови технологии и технологии, базирани на
съдържание, които да са съвременни средства за подобряване на формалното и
неформалното обучение, както и на преподаването в професионални, образователни и
други контексти.
Изпълнението на планираните дейности започна през месец Март 2019 г., което е покъсно от планираното начало на дейностите по тази задача. В периода до 3-ти Декември
2019, бяха проведени седем затворени срещи на колектива на РУАК по задача 2.2.1 и
бяха обсъдени възможностите за изпълнение на поставените цели. Основните ни приноси
за изпълнение на задачите са следните:
1. Анализирани са съществуващите решения за създаване на планираното
приложение за обучение и беше взето решението за неговото реализиране
посредством система за динамично управление на образователното съдържание
(LMS). За целта, от страна на РУАК беше запазен Интернет домейн (www.academybg.eu) и беше платена хостинг услуга за него. Паралелно с това се работи по
създаването на самостоятелно Android OS базирано приложение за мобилни
устройства, с което да се предоставя достъп до образователните ресурси, чрез
подход за обучение в стъпки.
2. Разработени са три модула от планираното приложение за обучение и в текущия
момент се извършва въвеждането на реализираното съдържанието за извършване
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на двуезично приложно обучение (на български и английски език) в областта на
мрежовата сигурност (Въведение в мрежовата сигурност / Network Security basics).
Тази тематика е изключително актуална и интересна и се очаква да се привлече
голяма аудитория. Реализираните модули са:
•
•

•

Въведение в криптографията. Използване на шифри със заместване и шифър
на Цезар (Introduction to cryptography. Substitution ciphers and the Caesar cipher)
Анализ на функционалността, програмна реализация и използване на шифър на
Виженер (Analysis of the functionality, development and implementation of the
Vigenere cipher)
Анализ на функционалността, програмна реализация, използване и разбиване на
One- Time pad (Analysis of the functionality, development, implementation and
brute-force attack of the One-time Pad cipher)

3. Към екипа беше привлечен студент, който се обучаваше в ОКС Магистър по
„Интернет и мултимедийни комуникации“ към катедра Телекомуникации и
успешно защити дипломната си работа през Юни 2019. Темата на дипломната
разработка на този студент е в областта на мрежовата сигурност и е близка до
планираната тематика и му беше предложено да работи съвместно с екипа от
РУАК. За индикатора „Брой участващи млади учени, докторанти и студенти“, РУАК
отчита участието на ас. д-р инж. Дияна Кинанева, на д-р инж. Йордан Райчев и
на инж. Петър Денев Стоилов (Фак. Номер 183745) или на общо 3-ма млади учени,
докторанти и студенти.
4. Проведено беше обучение на 5 чуждестранни студенти чрез реализираните
модули и беше оценено тяхното ниво на възприемане на материала, както и
нивото им на придобиване на познания по български език. Студентите са Weqing
Yang и Xiaoqian Song от SSPU (Shanghai Polytechnic University), David Gordeladze от GU
Tbilisi, Giorgi Iukuridze и Giorgi Giorgadze от TeSaU, Telavi.
5. Подготвено и подадено за рецензиране е едно резюме на доклад за конференцията
EAEEIE 2019, което не беше одобрено и след редакция ще бъде подадено за
участие в друга конференция. Работи се по две резюмета за участие в
международни научни конференции.
6. Въведена е информацията за реализирания модул 2: Анализ на
функционалността, програмна реализация и използване на шифър на Виженер
(Analysis of the functionality, development and implementation of the Vigenere cipher).
Извършват се дейности за въвеждане на информацията по Модул 3: Анализ на
функционалността, програмна реализация, използване и разбиване на One-Time
pad (Analysis of the functionality, development, implementation and brute-force attack
of the One-time Pad cipher);
7. Извършват се довършителни дейности по четири допълнителни модула за
приложението:
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•

•
•

•

Анализ на функционалността на WEP и прилагане на атака над безжична мрежа
защитена със стандарта/ Analysis of the functionality of WEP and penetration testing
of a wireless network secured with the standard
Осъществяване на атака над безжична мрежа, която е защитена с WPA2
(Penetration testing of a wireless network secured with the WPA2 standard)
Придобиване на достъп до операционна система Windows 7 чрез премахване на
парола за съществуващ потребител (Obtaining access to a Windows 7 system by
removal of the password for an existing user)
Придобиване на отдалечен контрол над Windows ОС чрез Kali Linux, Metasploit
и reverse_tcp с изпълним файл (Gaining remote access to a Windows OS using Kali
Linux, Metasploit and reverse_tcp)

Реализирани етапи: проучване на съществуващите решения за създаване на отворени
онлайн курсове, създаване на първичната структура на приложението за обучение,
реализиране на съдържание на английски и български език за приложно обучение,
подготовка на научни статии и доклади.

Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИИКТ
Публикувани са 2 статии в списания/поредици с SJR ранг:
•

Agre, G., Petrov, D., Keskinova, S. Word Sense Disambiguation Studio: A Flexible System for
WSD Feature Extraction. Information 2019, 10(97), MDPI, Switzerland;
doi:10.3390/info10030097, SJR = 0.222.
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85063868270&origin=resultslist&sort=plff&src=s&sid=9e631796bf5da195355256fd18bde32a&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AUID%2835610715000%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=

•

Popov A., Koprinkova-Hristova P., Simov K., Osenova P. (2019) Echo State vs. LSTM
Networks for Word Sense Disambiguation. In: Tetko I., Kůrková V., Karpov P., Theis F.
(eds) Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Workshop and
Special Sessions. ICANN 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11731, 94109. Springer, Cham; doi: 10.1007/978-3-030-30493-5_10 (SJR: 0.283)
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30493-5_10

Разработено е специално приложение с отворен код за откриване на знания и
намиране на
зависимости WSD Studio, което е достъпно на адрес:
https://github.com/Desolatora/WsdStudio
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Разработено е специално приложение с отворен код за откриване на знания и
намиране на
зависимости DeepForest Studio, което е достъпно на адрес:
https://github.com/simonakeskinova/DeepForestStudio
Партньор: РУАК
Разработени са 3 модула на подготвеното приложение за обучение:
•

•

•

Въведение в криптографията. Използване на шифри със заместване и шифър на
Цезар
(Introduction to cryptography. Substitution ciphers and the Caesar cipher)
Анализ на функционалността, програмна реализация и използване на шифър на
Виженер
(Analysis of the functionality, development and implementation of the Vigenere cipher)
Анализ на функционалността, програмна реализация, използване и разбиване
на One- Time pad (Analysis of the functionality, development, implementation and bruteforce attack of the One-time Pad cipher)

Фигура 24. Въведение в криптографията. Използване на шифри със заместване и шифър на Цезар - част от Модул 1
(www.academy-bg.eu)

Проблеми при изпълнение на задачата през отчетния период
Основният проблем при изпълнение на задачата през отчетния период е свързан с
объркания начин на финансиране на самата програма – макар че в АНЕКС 2 към
програмата са указани определените суми за финансиране на отделните задачи,
реалното финансиране беше предоставено не на базата на задачите, а на базата на
организациите, участващи в програмата. В резултат на това ръководителите на задачите
са напълно лишени от каквито и да е финансови лостове за контролиране на дейността на
партньори, включени в изпълнение на задачата. Това доведе и до ситуацията, когато всеки
от участващите в дадена задача партньори сам решава каква подзадача ще изпълнява за
отпуснатите към него средства. Резултатът е не един общ колектив, изпълняващ една
обща за всички задача, а механично обединение на различни по квалификация,
интереси и възможности колективи, решаващи различни, несвързани една с друга помалки подзадачи.
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Вторият проблем е абсолютно недостатъчното финансиране на колективи,
реално изпълняващи задачите. Отчитайки, че част от първоначално включените в
изпълнението на задачата организации се оттеглиха от нейното изпълнение, без да върнат
планираните за тази задача средства, превръща достигането на първоначално заложените
в програмата амбициозни индикатори в една много сложна за решаване задача.
Третият проблем е свързан с липсата на ясни формулировки на някои индикатори
за изпълнение на програмата. Не е ясно например какво се разбира под термина „научна”
или „образователна мрежа”, какво точно означава „приложение за откриване на знания
и намиране на зависимости” или „приложение за обучение” и т.н.
Четвъртият (но не и по важност) проблем е фактът, че няма съответстваща експертна
оценка между: а) сложността на поставените задачи в програмата, б) реално отпуснатите
средства и в) капацитета на колективите, записани за изпълнение на тези задачи.
Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
Партньор: БАН-ИИКТ
Резултатите от работата по задача 2.2.1 са докладвани на:
•
•

28th International Conference on Artificial Neural Networks ICANN 2019, Munich,
Germany, 17 – 19 September 2019
Student research Workshop at the 12th International Conference on Recent Advances in
Natural Language Processing (RANLP 2019), Varna, Bulgaria, 2 – 4 September, 2019

Получените резултати по ННП ИКТвНОС бяха представени на Дни на отворени врати
на ИИКТ-БАН (3-4 октомври 2019 г).
Партньор: РУАК
•

•

ННП ИКТвНОС беше представена в рамките на кръглата маса за обсъждане на
проекти, която се състоя на 05.09.2019 в рамките на 29-тата конференция на EAEEIE
в Русе.
ННП ИКТвНОС беше представена пред делегация от SSPU (Shanghai Polytechnic
University), която посети РУ на 12-ти септември 2019 г.

Подготвено и подадено за рецензиране е едно резюме на доклад за участие в 29-тата
Международна научна конференция на Европейската асоциация на преподавателите по
електротехника и информационни технологии (European Association for Education in
Electrical and Information Engineering - EAEEIE). Резюмето беше отхвърлено и след
редакция ще бъде подадено за участие в друга конференция.
Подготвени и представени са следните две научни публикации (Пълният текст на
първата статията е представен в Приложение 2.2.1-5, а втората е под печат):
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•

•

Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Creation of contentbased educational courses and attractive approach for acquiring new knowledge in the
field of applied programming by using UGVs, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Play to Learn:
Using Drone-Aircrafts and Block Based Programming for Improving Learning Success
Rates, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)

Фигура 25. Снимки от Годишна конференция на Русенския университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА,
ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА БЪДЕЩЕТО II

Публикацията "Creation of Content-Based Educational Courses and Attractive Approach for
Acquiring New Knowledge in the Field of Applied Programming by Using UGVs" с автори ас. д-р
Дияна Кинанева, доц. Георги Христов, доц. Пламен Захариев и д-р Йордан Райчев беше
удостоена с наградата за най-добър доклад в секция FRI-2G.302-1-CSN "Комуникационни
системи и мрежи", която се проведе в периода 24-26-ти Октомври 2019 г. в Русенски
Университет "Ангел Кънчев" в рамките на 58-та Годишна конференция на Русенския
университет НОВИ ИНДУСТРИИ, ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО – ПРОЕКЦИИ НА
БЪДЕЩЕТО II.

Научна задача 2.2.2: Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен интелект
Описание на задачата: Интегриране в учебното съдържание на обработка на
естествен език, машинно самообучение, семантични технологии, извличане на данни и
други, в това число в контекста на големи данни и съвременни изчисления.
Отчетен научен доклад
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Планирано изпълнение на задачата
Партньор: ТУС
Подзадача 2.2.2.1: Интегриране в учебното съдържание на обработка на естествен
език, машинно самообучение, семантични технологии, извличане на данни и други, в това
число в контекста на големи данни и съвременни изчисления. По тази задача са планира
да се извърши обновяване на съдържанието на учебни дисциплини с интегриране в
учебното съдържание и в учебния процес на нови технологии, свързани с методи и
алгоритми за машинно самообучение, семантични технологии, извличане на данни.
Акцентът ще бъде върху системи за взаимодействие „човек-компютър“ и възможностите
за използване на езикови технологии в обучението на студенти. В областта на машинно
самообучение ще се акцентира върху среди за електронна поща и видеострийминг, както
и дистрибутирани чат- бот системи. Интегрирането на постиженията и новите технологии
в учебния процес ще бъде насочено към дисциплини „Изкуствен интелект“,
„Взаимодействие човек-компютър“,
„Големи бази от данни“, в това число и при разработване на дипломни работи и
дисертационни трудове. Ще бъде организиран семинар на тема „Интегриране на нови
технологии в учебния процес“ в рамките на международна научна конференция.
Партньор: СУ
Подзадача 2.2.2.2: Обновяване на съдържание на текущи курсове, така че да
отразяват новите постижения в области, свързани с обработка на естествен език,
машинно самообучение, семантични технологии, извличане на знания от данни и други, в
това число в контекста на големи данни. По тази задача ще се извърши обновяване на
съдържание на текущи курсове, така че да отразяват новите постижения в области,
свързани с обработка на естествен език, машинно самообучение, семантични
технологии, извличане на знания от данни и други, в това число в контекста на големи
данни. Кандидати за разглеждане са курсовете по: “Изкуствен интелект”, “Интелигентни
системи”, “Извличане на информация”, “Откриване на знания в данни”, “Откриване на
знания в текст”, “Практическа роботика и умни “неща” (Practical Robotics and Smart Things)
и др.
Планирано е разширяване на банките с учебни проекти, основни и допълнителни
ресурси в посока на Интернет на нещата (IoT) и обработка на събития в реално време,
реагиращи и проактивни агенти, компютърно зрение, планиране на действия и машинно
самообучение върху вградени платформи (Arduino, ESP32, Raspberry Pi 3).
Подзадача 2.2.2.3: Привличане на студенти и докторанти да работят по научни
проекти, които са свързани с обработка на естествен език, машинно самообучение,
семантични технологии, извличане на знания от данни и други, в това число в контекста
на големи данни. По тази подзадача ще се наблегне на привличането на студенти и
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докторанти да работят по научни проекти, които са свързани с обработка на естествен
език, машинно самообучение, семантични технологии, извличане на знания от данни и
други, в това число в контекста на големи данни. Това включва:
•
•

Организиране на екипи от студенти, докторанти и преподаватели за участие в
международни научни състезания, например SemEval 2019 и други.
Работа в екипи от студенти, докторанти и преподаватели по научни и
научноприложни теми в областите на обработка на естествен език, машинно
самообучение, семантични технологии и извличане на знания от данни.

Партньор: ХТМУ
Подзадача 2.2.2.4: Интегриране в учебното съдържание на: машинно самообучение
и семантични технологии. В областта на машинното самообучение акцентът ще е
върху изкуствените невронни мрежи, метода на главните компоненти и откриването на
аномалии. При семантичните технологии ще се работи върху семантичните технологии
за оперативна съвместимост и семантичните подходи в индустриални системи.
Партньор: ТУВ
Подзадача 2.2.2.5: Актуализиране, разширяване и интегриране на учебно
съдържание по отношение на съвременни технологии и актуални тематики в областта
на машинното самообучение. Създаване на работна среда за провеждане на
лабораторни упражнения по „Машинно обучение“: Създаване на виртуална машина,
предоставяща работна среда за решаване на задачи от машинно обучение за
провеждане на лабораторни упражнения по дисциплина „Машинно обучение“,
провеждана в ОКС „Магистър“, спец. „Софтуерно инженерство“. Всеки студент да има
собствен потребител, с който да може да достъпва средата и учебните материали както
в мрежата на ТУ-Варна, така и извън нея.
Разработване на учебно съдържание по „Машинно обучение“: Разработване на
учебно съдържание под формата на лекции и упражнения по следните общи теми от
машинното обучение: Въведение в програмния език Python; Въведение в машинното
обучение, машинно обучение с и без надзирател, регресионни и класификационни
задачи; Линейна регресия; Градиентно спускане; Класификация; Логаритмична регресия;
Регуляризация; Невронни

Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: ТУС
Подзадача 2.2.2.1: Интегриране в учебното съдържание на обработка на естествен
език, машинно самообучение, семантични технологии, извличане на данни и други, в това
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число в контекста на големи данни и съвременни изчисления. В изпълнение на
дейностите по тази подзадача в ТУ-София е извършено проучване на съвременното
състояние на чатбот системи базирани на машинно обучение, извличане на данни и
обработка на естествен език с цел постигане на ефективност при изпълнение на бизнес
процеси, които заменят комуникацията човек-човек с човеко-машинен интерфейс и се
базират на запитвания на естествен език. Проектирана е системна архитектура за
разпределена чатбот система за доставки, която се състои от няколко услуги: чат услуга,
бот услуги, услуги за обработка на естествен език услуга за доставки. Системата използва
уеб комуникация между потребителския интерфейс и чатбота, анализира заявката на
потребителя и предоставя информация за заявените поръчки и доставки. Системната
архитектура използва разпределени услуги, които осигуряват вертикално и хоризонтално
мащабиране на системата.
Партньор: СУ
Подзадача 2.2.2.2: Обновяване на съдържание на текущи курсове, така че да
отразяват новите постижения в области, свързани с обработка на естествен език,
машинно самообучение, семантични технологии, извличане на знания от данни и други, в
това число в контекста на големи данни. През отчетния период в ФМИ на СУ са водени
следните курсове, които имат отношение към задачата на т. 2.2.2.:
Таблица 1. За бакалаври
Дисциплина
1.
2.
3.

Логическо програмиране (б.п.КН)
https://learn.fmi.unisofia.bg/enrol/index.php?id=4655
Системи, основани на знания (б.п. ИС)
https://learn.fmi.unisofia.bg/enrol/index.php?id=4565
Изкуствен интелект (б.п. КН)
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=4687

Хорариум

Кредити

Преподавател

3+0+2

9

проф. Тинко
Тинчев

2+0+2

5

проф. Мария
Нишева

3+0+2

6

проф. Иван
Койчев

4.

Интелигентни системи (б.п. СИ)
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=4659

2+0+2

5

проф. Иван
Койчев

5.

Некласически логики за информатика и изкуствен
интелект (изб.)
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=2046

4+0+0

6

проф. Димитър
Вакарелов

Практическо въведение в машинното самообучение
с Python (изб.)
http://fmi.machine-learning.bg/topics/1

0+2+2

5

Николай
Бачийски

Практическа роботика и умни “неща” (Practical Robotics
and Smart Things)
https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/StudyMaterials

2+0+2

5

Траян Илиев

6.

7.
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Таблица 2. За магистри
Дисциплина
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Вградени и автономни системи
Въведение в науката за данни
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=4853
Извличане на информация
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=4803
Изкуствен интелект
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=4687
Машинно самообучение (на англ. води се първа
година)
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=4891
Машинно самообучение
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=4810
Отговорен изкуствен интелект: етични, правни,
социални и икономически аспекти
https://learn.fmi.uniПодходи
за обработка на естествен език
sofia.bg/enrol/index.php?id=4888
https://learn.fmi.unisofia.bg/course/view.php?id=4804
Представяне
и моделиране на знания
https://learn.fmi.unisofia.bg/enrol/index.php?id=4999
Представяне,
извличане и търсене на концептуални
знания
https://learn.fmi.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=4981
Проектиране на роботизирани системи (с Ардуино)
https://learn.fmi.unisofia.bg/enrol/index.php?id=4929
Размити множества и приложения
https://learn.fmi.unisofia.bg/enrol/index.php?id=4791

Хорариум

Кредити

2+0+2

5

проф. Васил Георгиев

3+0+0

5

проф. Владимир
Димитров

3+0+2

7

проф. Иван Койчев

3+0+2

7

проф. Иван Койчев

3+0+1

6

д-р Милен Чечев

3+0+1

6

проф. Геннадий Агре

2+0+2

4

Иво Емануилов,
Александра Цветкова

3+0+1

6

проф. Галя Ангелова

3+0+1

6

проф. Мария Нишева

3+1+0

4

проф.Галя Ангелова

2+1+1

5

гл. ас. Йоаннис Патиас

3+0+1

6

доц. Олга Георгиева

Преподавател

Курсовете запознават студентите с основните понятия и алгоритми на дисциплината,
както и отразяват съвременните достижения в съответните области. Курсовете се водят с
използване на съвременни образователни технологии, например за всички курсове е
създадено съответно място в системата е-обучение на ФМИ - https://learn.fmi.uni-sofia.bg.
Упражнения за курсовете на проф. И. Койчев са водени от 2-ма докторанти и 3-ма млади
учени.
През отчетния период бе разширено и обновено съдържанието на курса Практическа
роботика и умни “неща” (Practical Robotics and Smart Things), ФМИ на СУ, бакалаври летен
сем., 2+0+2. Беше осъвременена програмата на куса и практическите упражнения към него
в посока на активно учене чрез правене (learning by doing). Програмните примери и
проекти са свободно достъпни в GitHub на адрес: https://github.com/iproduct/coursesocial-robotics. Бяха добавени допълнителни презентации в областта на Интернет на
нещата и Компютърното зрение, беше подготвена/обновена банка с ресурси по
отделните теми. Посочениете материали са достъпни в GiTHub Wiki на курса:
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https://github.com/iproduct/course-socialrobotics/tree/master/docs
https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/Study-Materials.

и

Подзадача 2.2.2.3: Привличане на студенти и докторанти да работят по научни
проекти, които са свързани с обработка на естествен език, машинно самообучение,
семантични технологии, извличане на знания от данни и други, в това число в контекста
на големи данни. По теми в това направление в СУ работят следните текущи
докторанти: Борислав Капукаранов; Борис Величков; Валентин Змийчаров; Момчил
Хардалов и Руслан Косташки.
През отчетния период има следната статия приета в списание с SJR с участие на
докторант:
•

Hardalov, Momchil, Ivan Koychev, and Preslav Nakov. "Machine Reading
Comprehension for Answer Re-Ranking in Customer Support Chatbots." Information 10.3
(2019):
82.
https://www.mdpi.com/2078-2489/10/3/82

Защитени магистърски дипломни работи в това направление:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Кирил Руменов Лазаров - Изграждане на софтуерна рамка за разработка на
системи за пълно-текстово търсене.
Йордан Дикманов - Система за откриване на често срещащи се множества от
заболявания, в големи медицински данни (съръководител доц. С. Бойчева – ИИКТБАН)
Цветислав Тихомиров Викторов - Класификация на емоциите от снимка на лице на
човек (съръководител д-р Стоян Велев - SAP)
Илиян Иванов Киряков - Откриване на измами с фалшиви загуби в Аматьорска лига
по билярд
Михаил Младенов - Система следяща и спомагаща развитието на пчелни семейства
Даниел Копев - Многомодална автоматизирана система за оценяване на
истинността на твърдения
Атанас Митков Атанасов - Система за автоматично анализиране на ролята на
политически тролове в социалните мрежи
Димитър Керезов - Система за разграничаване на етични от неетични медийни
сайтове на български език
Димитрина Валентинова Златкова - Автоматично проверяване на твърдения,
свързани с зображения
Кристиян Миленов Митов - Разработване на подходи за автоматично извличане на
аргументи от текст и прилагането им за извличане на твърдения, които си струва да
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•

•
•

бъдат проверени за достоверност
Мария Паскова - Учене на многоезикови векторни представяния за близки езици и
диалекти
Петър Стефанов - Метод за откриване позициите на медии и влиятелни личности
по спорни теми
Теодор Халваджиев - Извличане на образ от преден план на изображение

Студенти са участвали в международното научно-приложно състезание SEMEVAL 2019.
През отчетния период са публикувани над 7 научни статии, с участие на студенти и
докторанти от ФМИ, които са индексирани в “Scopus”.

Партньор: ХТМУ
Подзадача 2.2.2.4: Интегриране в учебното съдържание на машинно самообучение
и семантични технологии.
За отчетния период са проведени широкообхватни изследвания, свързани с
диагностика с невронни мрежи на състоянието на микробиологични горивни клетки,
което обединява две от направленията, заявени от ХТМУ-София за първата година от
изпълнението на проекта, свързани с машинно обучение, а именно изкуствени невронни
мрежи и откриване на аномалии. Микробиологичните горивни клетки са ново
направление в процесите и съоръженията за пречистване на отпадъчни води, при което
паралелно с пречистването на отпадъчни води се генерира и електрическа енергия.
Диагностичната система е създадена въз основа на четири невронни мрежи, обучени на
базата на данни за работа на горивната клетка в аномални условия, при което симптоми
за диагностиката са следните измерими променливи за състоянието на клетката:
генерирано напрежение, pHa в анодната камера и pHc в катодната камера.
Диагностицират се системите за захранване на горивната клетка с анолит и католит,
състоянието на протонно-обменната мембрана и концентрацията на микроорганизмите
в анодната камера. Възстановените чрез невронните мрежи състояния на входните
променливи, постъпват в четири системи за вземане на решение за наличие на
неизправности. Настоящото изследване е значимо с това, че обединява няколко
съществени направления: опазване на околната среда, възобновяеми енергийни
източници и приложение на интелигентни системи за откриване и изолиране на аномални
явления в процеси и съоръжения, което го прави особено полезна част от учебното
съдържание за приложение на заявените направления - изкуствени невронни мрежи и
откриване на аномалии за задача 2.2.2 "Интегриране в учебното съдържание на елементи
на изкуствен интелект". Въз основа на проведеното изследване е оформена една
публикация.
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През отчетния период бяха продължени изследванията свързани с приложение на
невронните мрежи за диагностика, което обединява заявените направления - изкуствени
невронни мрежи и откриване на аномалии за задача 2.2.2 "Интегриране в учебното
съдържание на елементи на изкуствен интелект". Предмет на изследване е „Диагностика
на повреди в стоманоразливни кофи с невронни мрежи“. Изследването и разработката
са инициирани от възникнала авария в металургичен завод с 120 тонна стоманоразливна
кофа, при което огнеупорната изолация и стоманения кожух са пробити от стоманата,
която се намира в кофата при температура 16000C. Разработката включва следните етапи:
Въз основа на симулационни изследвания за различни размери на дефектите са
формирани температурни разпределения върху на стоманената обшивка на кофата.
Дефектът се описва от две променливи и трета променлива описва общото износване на
огнеупорната изолация.
Анализира се термограмата на стоманената обшивка от гледна точка на избор на
симптоми за оценяване на размера на повредата. Избрани са два комплекта симптоми, за
които се прави обучение на невронните мрежи, като изходни променливи на
невронните мрежи са размерите на дефекта и общото износване. Въз основа на
резултатите от обучението на невронните мрежи за двата комплекта симптоми се
избират тези симптоми, за които невронните мрежи описват с по-голяма точност
обучаващата, валидиращата и тестовата извадка. Проведеното изследване дава като
инструмент за оценка на състоянието на огнеупорната изолация три невронни мрежи,
описващи размерите на дефекта и общото износване на огнеупорната изолация като
функция на съответните симптоми. Тези резултати дават възможност за вземане на
решение за спиране на използването и вземане на решение за ремонт на конкретна
стоманоразливна кофа.
Разработена е дипломна работа на тема „Диагностика на повреди в
стоманоразливни кофи с невронни мрежи“ за придобиване на ОКС „Бакалавър“ от Георги
Георгиев, фак .No 1342, с ръководител проф. Коста Бошнаков, която е защитена успешно на
1.10.2019 г.
Създадени са учебни материали за лекции и упражнения, включващи онтологии и
хранилища за данни които в момента са в тестов период. В магистърския курс
„Информационно моделиране и мениджмънт на данни“, който се преподава на
магистри
„Автоматика и информационни технологии“ и магистри „Информационни
технологии“ в Химикотехнологичния и металургичен университет се засягат темите:
Онтологии: дефиниция, основни елементи, употреба, видове, Операции над онтологии,
Езици за онтологии. Методи и средства за разработка на онтологии - създаване на
онтологии с редактор Protégé. В часовете за упражнения студентите създават, запитват
и модифицират семантични данни, използвайки онтологии и хранилища за данни.
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Студентите самостоятелно изтеглят и инсталират редактор за онтологии Protege, 4.х.
Създават онтология с малък брой класове, свойства и индивиди. Инсталират Apache‘s Jena
Fuseki сървър, записват онтологията в хранилището Jena Fuseki и изпълняват SPARQL заявки
за извличане на информация от две онтологии.
Учебни материали за създаване и манипулиране със семантични данни, използвайки
онтологии и хранилища на данни (в процес на разработка), доц. д-р инж. Даниела Гочева.
Като доказателствен материал е приложена първа версия на създадените учебни
материали

Партньор: ТУВ
Подзадача 2.2.2.5: Актуализиране, разширяване и интегриране на учебно
съдържание по отношение на съвременни технологии и актуални тематики в областта
на машинното самообучение.
•

•

•

Създаване на работна среда за провеждане на лабораторни упражнения по
„Машинно обучение“. За провеждане на лабораторни упражнения по дисциплина
„Машинно обучение“, провеждана в ОКС „Магистър“, спец. „Софтуерно
инженерство“ е създадена виртуална машина, на която са инсталирани пакет
Anaconda с интерпретатор на езика Python и необходимите към него библиотеки
за машинно обучение - NumPy, Matplotlib,
Pandas, Scikit-learn и др. Всеки студент работи със собствен потребител, чрез който
може да достъпва работната среда и учебните материали, включително и извън
мрежата на ТУ- Варна. С тази организация на работната среда студентите имат
възможност да довършват самостоятелно задачите, с които не са се справили по
време на упражнението, а също да изпълняват задачи за домашна работа и да
използват резултатите от изпълнени задачи в следващите упражнения.
Разработване на учебно съдържание по „Машинно обучение“. В отчетния период е
разработено учебно съдържание под формата на лекции и упражнения по следните
теми от машинното обучение:
o Въведение в програмния език Python с акцент върху библиотеките,
използвани в машинното обучение - NumPy, Matplotlib, Pandas;
o Въведение в
машинното обучение,
машинно
обучение
с
и
без
надзирател, регресионни и класификационни задачи;
o Линейна регресия с една променлива, модел на регресията, функция на
цената, градиентно спускане;
o Линейна регресия с множество променливи, модел на регресията,
мащабиране и нормализация на променливи, функция на цената, градиентно
спускане;
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o Практически проблеми при градиентното спускане. Нормализация. Скорост
на обучение;
o Аналитично изчисляване на параметри на регресията.
o Класификация;
o Логаритмична регресия;
o Регуляризация;
o Класификация в множество класове. Представяне на невронна мрежа.
Разработените лекции и упражнения и упражнения по „Машинно обучение“ са
публикувани в системата за дистанционно обучение на ТУ-Варна и са достъпни свободно
на уеб сайта на катедра „Компютърни науки и технологии“ в меню „Учебни материали“ на
адрес http://cs.tu- varna.bg/materials
За работата по задачата са привлечени един докторант – Димитър Георгиев Тодоров
с тема
„Изследване на методи от машинно обучение за криптиране на данни“ и един
студент – Даниел Мирославов Маринов с тема „Проектиране и разработване на система
за предвиждане курс на криптовалута“.
Извършените по задачата изследвания са отразени в една публикация в списание с SJR
ранг.

Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: ТУС
Публикувана е статия в списание с SJR ранк:
•

Stefan Angelov, Milena Lazarova, E-commerce Distributed Chatbot System, Proc. of the
9th Balkan Conference on Informatics (BCI'19), Sofia, Bulgaria, September 26 – 28,
2019, Article No. 8, doi>10.1145/3351556.3351587

Партньор: СУ
Програмните примери и проекти към курса Практическа роботика и умни “неща”
(Practical Robotics and Smart Things) са свободно достъпни в GitHub на адрес:
https://github.com/iproduct/course-social-robotics.
Презентациите и банката с учебни ресурси са достъпни в GiTHub Wiki на
курса:
https://github.com/iproduct/course-social-robotics/tree/master/docs;
https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/Study-Materials.
Линкове към учебните материали в системата за е-обучение на СУ са дадени в
съответните таблици по-горе.
Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

87/183

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи

Към дейностите, свързани с проекта, беше привлечен един бизнес партньор - Девижън
ООД. в рамките на Договор № 3302 между НИС на СУ “Св. Кл. Охридски“. По проекта са
работили: проф. И. Койчев, доц. С. Бойчева, докторант Борис Величков и докторант Момчил
Хардалов.
Разработен е нов образователен курс с интегрирано учебно съдържание: Траян
Илиев „Практическа роботика и умни “неща” (Practical Robotics and Smart Things) (СУ)
https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/Study-Materials
Публикувана е статия в списание с SJR ранк:
•

Hardalov, Momchil, Ivan Koychev, and Preslav Nakov. "Machine Reading
Comprehension for Answer Re-Ranking in Customer Support Chatbots." Information 10.3
(2019): 82, https://www.mdpi.com/2078-2489/10/3/82

Партньор: ХТМУ
Публикувана е статия:
•

Славчева, Д., К. Бошнаков, Диагностика на микробиологична горивна клетка с
невронни мрежи. Сборника с доклади на 27-мия Международен симпозиум
„Управление на енергийни, индустриални и екологични системи”, 16-17 май 2019 г.,
гр. Банкя, стр. 53-56.

Разработена е първата версия на едно приложение за обучение, включващо учебни
материали за създаване и манипулиране със семантични данни, използвайки онтологии
и хранилища на данни.
Партньор: ТУВ
Доказателство за един разработен образователен курс „Машинно обучение“ с отворен
достъп е представен с Приложение 2.2.2-1. Разработване на учебно съдържание по
„Машинно обучение“. Общодостъпен е на адрес http://cs.tu-varna.bg/materials в секция
„Машинно обучение“.
Доказателство за разработено едно приложение за обучение, а именно създаването
на работна среда за провеждане на лабораторни упражнения по „Машинно обучение“,
чрез създаването на виртуална машина с потребители студентите, участващи в курса.
Съдържа инсталирана среда за разработване на Python скриптове, упражнения и задачи
по машинно обучение.
Виртуалната машина е достъпна с отдалечена връзка (Remote Desktop Connection):
Адрес на виртуалната машина:
Username:
Password:

ml.cs.tu-varna.bg
test
test

или 194.141.30.111

Публикувана е статия в списание/поредица с SJR ранг:
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•

Ivaylo Penev, Milena Karova. Implementation of a Training Parser Using Explicit Abstract
Syntax Tree. Proc. of the Intern. Conference CompSysTech 2019, 21-22 June 2019, Ruse,
Bulgaria.

Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
Партньор: ТУС
Резултатите от работа по задачата са представени на:
•
•

The 9th Balkan Conference on Informatics (BCI'19), September 26 – 28, 2019, Sofia,
Bulgaria,
Организиран и проведен е семинар на тема „Интегриране на нови технологии в
учебния процес“ в рамките на международна научна конференция: 9та Балканска
конференция по информатика, София, 26 – 28 септември 2019 г.

Партньор: СУ
Публикувана е статия в списание с SJR ранг (Приложение 2.2.2-6):
•

Hardalov, Momchil, Ivan Koychev, and Preslav Nakov. "Machine Reading Comprehension
for Answer Re-Ranking in Customer Support Chatbots." Information 10.3 (2019): 82,
https://www.mdpi.com/2078-2489/10/3/82

Партньор: ХТМУ
Резултатите, постигнати от работата по проекта, са представени на:
•
•

27-мияМеждународен
симпозиум „Управление на
енергийни,
индустриални и екологични системи”, 16,17 май 2019 г., гр. Банкя.
XVI Научна постерна сесия за млади учени, докторанти и студенти, проведена в ХТМУ
– София на 23 май 201 9 г. Представеният постер е показан в Приложение 2.2.2-5.

Партньор: ТУВ
•
•

•

Резултатите от работата по задача 2.2.2. са докладвани на международната
конференция CompSysTech 2019, 21-22 June 2019, Ruse, Bulgaria.
Публикувано е съобщение на страницата на ТУ-Варна: http://www2.tuvarna.bg/tu- varna/index.php/nauchna-deinost/nauchni-proekti/1302-2019-07-03-07-0833.
Проведен е семинар със студенти от специалност „Софтуерни Интернет Технологии“
от ТУ-Варна за популяризиране работата и резултатите на екипа от ТУ-Варна за
изпълнението на задачата.
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Заключение
Съгласно
програма

подписания

Анекс

2:

Работен

план

на

национална

научна

„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката,
образованието и сигурността (ИКТвНОС)“ работата по научната задача 2.2.1 трябваше да
се изпълнява от колективи от БАН и Русенския университет „Ангел Кънчев” (РУАК), като
изпълнителите от страната на БАН са колективи от Института по информационни и
комуникационни технологии (ИИКТ-БАН), Института по математика и информатика (ИМИБАН) и Лабораторията по телематика (ЛТ-БАН).
След стартирането на проекта бяха получени писма от ръководителя на колектива от
ИМИ- БАН проф. Радослав Павлов и от ръководителя на колектива от ЛТ-БАН проф.
Радослав Йошинов с откази да участват в изпълнение на научната задача 2.2.1 (Приложение
2.2.1-1).
Съгласно
програма

подписания

Анекс

2:

Работен

план

на

национална

научна

„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката,
образованието и сигурността (ИКТвНОС)“ работата по научната задача 2.2.2 трябваше да
се изпълнява от колективи от Техническия университет – София (ТУС), Софийския
университет (СУ) и Химикотехнологичния и металургичен университет – София (ХТМУ).
След стартирането на проекта към изпълнение на задачата се присъедини и
колектив от Техническия университет - Варна (ТУВ).
Независимо от объркания и абсолютно недостатъчния начин на финансиране на
дейностите по програмата ИКТвНОС, през отчетния период по Работен Пакет 2.2. “Езикови
технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро образование” бяха
постигнати следните важни резултати:
•

•

•

Разработено е едно приложение за обучение “Създаването на работна среда за
провеждане на лабораторни упражнения по „Машинно обучение“. Приложението
е реализирано чрез създаването на виртуална машина с потребители студентите,
участващи в курса и съдържа инсталирана среда за разработване на Python
скриптове, упражнения и задачи по машинно обучение (ТУВ).
Разработена е първата версия на едно приложение за обучение, включващо
учебни материали за създаване и манипулиране със семантични данни,
използвайки онтологии и хранилища на данни (ХТМУ).
Разработено е приложение за откриване на знания и намиране на
зависимости”WSD Studio – гъвкава система за извличане на признаци за решаване
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на
задачи
по
снемане
на
многозначността
https://github.com/Desolatora/WsdStudio (БАН-ИИКТ).

на

думи”

Разработено е приложение за откриване на знания и намиране на зависимости
•

„DeepForest Studio - система за обучение и създаване на ефективни класификатори
във вид
на
каскади
от
случайни
класификационни гори”
https://github.com/simonakeskinova/DeepForestStudio (БАН-ИИКТ)

Разработен е образователен курс „Машинно обучение“ с отворен достъп (ТУВ).
•

Разработен един нов образователен курс с интегрирано учебно съдържание:
Траян Илиев „Практическа роботика и умни “неща” (Practical Robotics and Smart
Things) (СУ) https://github.com/iproduct/course-social-robotics/wiki/Study-Materials

Публикувани са 5 статии в списания/поредици с SJR ранг:
•

•

•

Agre, G., Petrov, D., Keskinova, S. Word Sense Disambiguation Studio: A Flexible System
for WSD Feature Extraction. Information 2019, 10(97), MDPI, Svitzerland;
doi:10.3390/info10030097.
(БАН-ИИКТ)
https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1112560870
Popov A., Koprinkova-Hristova P., Simov K., Osenova P. (2019) Echo State vs. LSTM
Networks for Word Sense Disambiguation. In: Tetko I., Kůrková V., Karpov P., Theis F.
(eds) Artificial Neural Networks and Machine Learning – ICANN 2019: Workshop and
Special Sessions. ICANN 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol. 11731, 94-109.
Springer, Cham; doi: 10.1007/978-3-030-30493-5_10 (SJR: 0.283) (БАН-ИИКТ)
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30493-5_10
Hardalov, Momchil, Ivan Koychev, and Preslav Nakov. "Machine Reading Comprehension
for Answer Re-Ranking in Customer Support Chatbots." Information 10.3 (2019): 82. (СУ)
https://www.mdpi.com/2078-2489/10/3/82

•

•

Stefan Angelov, Milena Lazarova, E-commerce Distributed Chatbot System, Proc. of the
9th Balkan Conference on Informatics (BCI'19), Sofia, Bulgaria, September 26 – 28, 2019,
Article No. 8, doi>10.1145/3351556.3351587 (ТУС)
Penev, I., Karova, M. Implementation of Training Parser Using Explicit Abstract Syntax
Tree. In: Proc. of the CompSysTech 2019, June 20-22, 2019, Ruse, Bulgaria (ТУВ)
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Работен пакет 2.3. Съвременни средства за цифровизация в образованието и
работата с млади таланти
Научна задача 2.3.1: Добавена виртуална реалност в обучението
Описание на задачата: Въвеждане на добавена виртуална реалност и тримерни
модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебен материал. Привлекателен
подход за усвояване на нови знания.

Планирано изпълнение на задачата
Партньор: БАН-ИМИ
Да се разработи мобилно приложение за виртуални пътувания. С приложението да се
проведат реални експерименти с цел усъвършенстване на продукта и адаптиране към
реална учебна среда. Да се разработи интелигентен 2D+ аватар на виртуален учител, както
и аватар на негов асистент, позволяващи интерактивна обучителна работа посредством
гласова комуникация. Да се закупи подходящо оборудване за използване на тези
разработки в Академичната класна стая на ИМИ-БАН при работа с учители и ученици.
Партньор: РУАК
Въвеждане на добавена виртуална реалност и тримерни модели (реални и
виртуални) за илюстриране на учебен материал, което да предлага нов по-привлекателен
подход за усвояване на нови знания.
Партньор: ХТМУ
Разработка на виртуален стенд с добавена реалност за провеждане на упражнения
по дисциплините „Автоматизация на производството“ и „Компютърни системи за
управление“ на специалност „Автоматика и информационни технологии“ и научни
изследвания на докторанти от професионално направление „Електротехника, електроника
и автоматика“.
Партньор: УАЗБ
Технологии за виртуална реалност: Анализ на съществуващите технологии за
изграждане на VR модели. Тримерни модели: Разработване на модели за химически
обекти и човешка анатомия.
Партньор: СУ
Подзадача 2.3.1.1: Образователни тримерни интерактивни виртуални модели от
областите на Компютърната графика и Геометрията. Създаване на 10 виртуални модела
за (само)обучение и (само)оценяване.
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Подзадача 2.3.1.2: Образователни тримерни интерактивни виртуални модели от
областта на електрониката, Интернет на нещата (IoT) и робото-техниката. Създаване на 15
виртуални модела на компоненти от областта на електрониката, Интернет на нещата (IoT)
и робото-техниката, илюстриращи принципите на работа на съответните компоненти и
позволяващи интерактивни експерименти от страна на студентите.
Партньор: ПУПХ
Основната цел на екипа на Пловдивски университет е създаване на добавена
виртуална реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебен
материал.
•
•
•
•

Проучване и анализ на съвременни технологии за цифровизация в образованието;
Проучване на софтуерни приложения, реализиращи игрово-базирано обучение;
Проектиране и създаване на прототип на образователна видеоигра с включване
на тримерни интерактивни виртуални модели;
Начало на създаване на 3 тримерни интерактивни виртуални модели.

Партньор: ШУЕКП
Въвеждане на избираема дисциплина по 3D моделиране и виртуална реалност в
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ

•

Описание на извършената работа: Разработено е мобилно приложение за Android
9.0, в средата Unity, позволяващо виртуални пътувания до планетата Марс. С
приложението са проведени поредица от експерименти, реализирани в рамките на
три серии от по 5 минутни идентични обучителни сесии. Резултатите от
регистрираните доклади, по отношение използването на средата от избрана
потребителска фокус група (10 млади изследователи, 8 момчета и 2 момичета,
средна възраст 16.5 години), отчитат бърза умора и наличие на симптоми на
главоболие (почти в около 1/3 от случаите). Считаме, че това се дължи на ниската
опреснителна честота на екраните в стандартните мобилни телефони. По тази
причина бе направен обстоен технологичен преглед на наличните устройства и
бяха предложени комбинирани мултиплатформени VR комплекти на основата на
HTC Vive Pro и Oculus Rift, които са в процес на продобиване за използване в
Академичната класна стая на ИМИ-БАН. Допълнително бе разработен интелигентен
2D+ аватар на интелигентен виртуален учител – Intelligent Teaching Avatar (ITA,
http://bit.do/eT2fZ), позволяващ интерактивна обучителна работа посредством
гласова комуникация и нейн асистент на планетата Марс.
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Инсталиран
е
мултиплатформен
VR
комплект,
интегриращ
високопроизводителна гейминг компютърна система към HTC Vive Pro решение
с два джойстика;
o Разработено е приложение в средата Unity, позволяващо виртуално
представяне и интеракция на различни поредици от геометрични фигури в 3D
обучителна стая.
o Извършени са редица пилотни експерименти и публични демонстрации с
приложението, по време на инициативата за „отворени врати“, посветена на 150
годишнината на БАН
o На основата на интервюта с различни възрастови групи от участниципотребители по време на SRS’ 2019 и инициативата за „отворени врати“,
посветена на 150 годишнината на БАН на системата е направена
предварителна оценка и дизайн с предложения за усъвършенстване, като са
обсъдени и възможностите за вграждане на спомагателен виртуален асистент в
процеса на обучение.
Реализирани етапи: проучване, създаване, тестване
o

•

Партньор: РУАК
Основната цел на екипа на Русенски университет е въвеждане на добавена виртуална
реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебен материал,
което да предлага нов по-привлекателен подход за усвояване на нови знания. По задание
на учители са разработени седем тримерни модела (на мамут, скелет на мамут,
яребица, римски войник и 3 модела на моста на Траян в Дробета-Турну Северин), които
са интегрирани в приложения за добавена реалност. Създаденият модел на мамут в
приложението за добавена реалност е интегриран с възможност за възпроизвеждане на
12 характерни за него движения и звуци. Приложението поддържа функционалност
за виртуална визуализация на скелета на мамута. РУАК работи върху подготовката на
един прототип на тримерно учебно помагало приложимо за преподаването в областта
на природните науки. Двама млади учени (ас. д-р инж. Дияна Кинанева и д-р инж.
Йордан Райчев) са привлечени и работят по научната задача.
•

•

Описание на извършената работа: Реализирани са тримерни модели на мамут,
скелет на мамут и яребица. Създадени са три модела за визуализиране на
исторически обекти, които са свързани с моста на Император Траян, който е бил
изграден над река Дунав, на територията на днешния град Дробета-Турну Северин
(Румъния) и село Костол (Сърбия). Създаден е модел на Римски легионер.
Реализирани са две приложения за мобилни устройства с възможност за
визуализация на създадените модели и с прилагане на добавена реалност.
Реализирани етапи: Проучване, създаване и тестване на тримерни модели и на
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приложения за добавена реалност.
Партньор: ХТМУ
•

•
•
•

Описание на извършената работа: Работата по тази задача стартира с известно
закъснение, тъй като се извършва промяна в работната програма на екипа от
ХТМУ и работата по задача 2.3.2 се заменя със задача 2.3.1. В момента все още
сме на етап на предпроектни проучвания, изразяващи се в дефиниране на
изискванията, на които трябва да отговаря разработвания виртуален стенд, анализ
на възможностите и средите за неговото изграждане. Извършва се обзор и анализ
на добри практики в конкретната област, както и планиране на основните дейности
по неговото изграждане: архитектура, основни компоненти, комуникации, модели
на поведение и сценарии.
Реализирани етапи: проучване, създаване, описание, тестване, коригиране,
проверка, валидиране.
Работата е в етап на проучване на възможностите и изискванията за изграждане на
виртуален стенд с добавена реалност.
Друга информация: Планира се временното закъснение по изпълнение на
задачата да бъде наваксано в следващите месеци.

Партньор: УАЗБ
Технологии за виртуална реалност
•

Описание на извършената работа: Проучване на съществуващите технологии за
виртуална реалност. Избор на подходящ софтуерен инструмент за изграждане на
съдържание. Изследване на съвместимостта на динамичните модели с устройства за
виртуална реалност.
В резултат от проведеното проучване за разработване на обектите бе избрана
програмната среда Unity. Същата има значителен брой предимства пред
алтернативните варианти за изграждане на виртуална реалност. Подробен анализ
за възможностите на програмата е представен в научна публикация, в съответствие
с планираните задачи по текущата точка (виж. секция публикации).

•

Реализирани етапи: създаване, тестване

Тримерни модели
•

Описание на извършената работа: Разработване на тримерни модели за химични
съединения с различно приложение в практиката и модели на човешка анатомия.
Изграждане на тримерен модел на сярна киселина с добавени информационни
секции, включващи най-важната информация за структурни характеристики и
реакционна способност. Изграждане на модел на химично съединение с
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каталитична активност. Изграждане на модели за анатомични части китка и стъпало.
В рамките на поставените задачи в средата Unity са разработени моделни
конструкции на двете химични съединения, както и трите биологични обекта.
Част от резултатите са представени с изображенията, които следват.
Наред с визуализацията се разработва и набор от инфо точки, асоциирани с
елементите от съответната анатомична част. Изграждането на информационна
библиотека ще предостави възможност за детайлно изучаване на елементите от
костната структура на обектите. Прототипа е онагледен, чрез следващото
изображение.

Фигура 26. Моделни конструкции и набор от инфо точки

•

Реализирани етапи: проучване, създаване

Партньор: СУ
Подзадача 2.3.1.1: Образователни тримерни интерактивни виртуални модели от
областите на Компютърната графика и Геометрията
•

Описание на извършената работа: Извършено е събиране, структуриране и
анализиране на предложения и идеи за 3D модели, които могат да се ползват
за (само)обучение и (само)оценяване. Създадени са планираните 10 виртуални
модела за (само)обучение и (само)оценяване. Създадена е система за отчитане,
акумулиране и съхранение на резултатите от ползването на вече създадените 10
виртуални 3D модела за (само)оценяване. Осъществен е интерфейс от Мудъл към
моделите, през който се извлича идентификационни данни за потребителя и се
генерират персонални постигнати резултати по 17 компетенции. Моделите са
преобразувани в публично достъпни за потребители извън мрежата на ФМИ/СУ.
Моделите са предоставени на 150 студента от сп. Компютърни науки за
извършване на бета-тестове в реална среда. Резултатите от тестовете се очакват
през януари 2020. Получените резултати са изнесени на конференцията ICIST във
Вилнюс, докладът е публикуван в тома на конференцията, а представянето – в
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•

YouTube, получена е покана за разширена статия за публикуване през 2020 в
списание.
Реализирани етапи: проучване, анализиране, създаване на първите версии на
моделите.

Подзадача 2.3.1.2: Образователни тримерни интерактивни виртуални модели от
областта на електрониката, Интернет на нещата (IoT) и робото-техниката
•

•

Описание на извършената работа: Реализиран е базов прототип на среда за
демонстриране на 3D модели като част от интегрирано учебно съдържание.
Извършено е проучване на наличните на пазара модели цветни 3D принетри с
оглед обезпечаване на следващите планирани задачи по проекта и са предложени
варианти за закупуването им.
Реализирани етапи: проучване

Партньор: ПУПХ
•

•

Описание на извършената работа: Досега е направено предварително проучване
на добавена виртуална реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за
илюстриране на учебен материал. Извършва се проучване и изследване на
съвременни средства за цифровизация в образованието. Направено е проучване
на съвременни софтуерни платформи за създаване на компютърни игри с
образователни цели. Работи се върху проектиране и създаване на прототип на
образователна видеоигра.
Реализирани етапи: проучване и разработване.

Партньор: ШУЕКП
Въвеждане на избираема дисциплина по 3D моделиране и виртуална
реалност в Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
•

•

Описание на извършената работа: Екип от университетски преподаватели
разработи учебна програма по избираема дисциплината „3D моделиране и
виртуална реалност“ за ОКС „професионален бакалавър“ в Колеж-Добрич при ШУ.
Програмата е приета и ще се използва за обучение от учебната 2020/2021 г. Работи
се по преработването и адаптацията на тази учебна програма за ОКС „бакалавър“
и ОКС „магистър“ в Факултета по математика и информатика към ШУ.
Реализирани етапи: проучване, създаване и описание

Проучване на възможностите за използване на добавената реалност в обучението по
математика и астрономия
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•

Описание на извършената работа: В рамките на научно-практическата
конференция с международно участие Приемственост в преподаването на
математика в контекста на реформата на общото средно образование: реалности
и перспективи проведена на 20-21 септември 2019 година в Одеса – Украйна, проф.
дн Наталия Павлова и проф. д-р Драгомир Марчев на пленарен доклад представиха
своята разработка за добавената реалност на границата на астрономията и
математиката. Темата предизвика голям интерес сред участниците в
конференцията, в която участваха учени от Украйна, България, Молдова, Полша и
Унгария. Конференцията се провежда под егидата на Министерството на
образованието на Украйна.
Бяха проведени срещи с ръководители на катедри по методика на водещи
украински университети (НПУ „М. П. Драгоманов“ - Киев, ЮУПУ „К. Д. Ушински“ Одеса, ВПУ „М. Коцюбински“ - Виница, НУ „Б. Хмелницки“ – Черкаси) във връзка с
възможности за съвместна работа, включително и прилагане на продукти от проекта
ИКТ в НОС в практиката на украинските колеги.

•

Реализирани етапи: проучване, създаване и описание

Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
Резултатите от работата по темата са докладвани на следните научни събития, както
следва:
•

•

•

•

Georgiev, Z. Minchev, Explore Mars: Towards Future Society 5.0: Modelling,
Exploration, Understanding, Poster at FISSION 2019, American College of Sofia, April
21,
2019,
https://www.facebook.com/zlatogor/media_set?set=a.10214272066380374&type=3
Z. Minchev. Extended Reality Training Analytical Transcends in the Future Digital
Society,
ERIS
2019,
ARIO,
Plovdiv,
Bulgaria,
May
30,
2019,
https://www.facebook.com/zlatogor/media_set?set=a.10214564505491169&type=3
Z. Minchev. Virtual Reality Future Trends, Video Presentation, Joint Research and
Industrial Expert Forum: Transcending Digital Disruptions in the Post-Informational Age,
Plovdiv, May 30-31, 2019, https://bit.ly/2XpdjMY
Z. Minchev. Extended Reality Training Analytical Transcends in the Future Digital Society,
In Proc. of ERIS 2019, ADIS, Plovdiv, Bulgaria, May 30, 2019, pp. 147-160, ISSN 2534-8663

Разработката под името Blumber с автор Антуан Георгиев и ментор Златогор
Минчев е представена (и отличена) по време на Ученическата секция на 48-та Пролетна
конференция на Съюза на математиците в България, Април 1- 4, 2019 година.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214162787408468&set=a.10214162783768377
&typ e=3&theater
Младият изследовател (още ученик) Антоан Георгиев е избран да участва в 6-седмична
лятна изследователска школа (RSI 2019) в Масачузетския Технологичен Институт.
Доклади 2. и 3. са приети за публикуване в сборника от конференцията ERIS 2019 и в
глава от книгата: “Transcending Digital Disruptions in the Post-Informational Age”, SoftTrade,
2020.
Представяния и обучения: Z. Minchev. Extended Smart Realities: Analytical Transcends
in the Future Digital Society, SRS’ 2019, Blagoevgrad, AUBG, August 5-9, 2019, JTSAC Training
Course, https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.2249842005050968&type=3

Фигура 27. Екранна снимка от виртуалната среда за обучение и моменти от нейното представяне и
експериментално използване по време на инициативата за „отворени врати“, посветена на 150 годишнината на
БАН
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Партньор: РУАК

Фигура 28. Разработено приложение с добавена реалност за визуализация на моделите на мамут и на скелет на
мамут

Фигура 29. Реализирани 3D модели на яребица и мост на Траян

Фигура 30. Разработено приложение с добавена реалност и 3D модел на Римски Легионер
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Партньор: СУ
Подзадача
2.3.1.1: Образователни
тримерни
интерактивни виртуални
модели
от областите на Компютърната графика и Геометрията. Колекция от
над 130 идеи на студенти относно образователни игри или модули за (само)оценяване и
(само)обучение. Несортиран списък с резултатите е наличен на адрес:
http://pavel.it.fmi.uni- sofia.bg/iktvnos/2.3.1.1/
Създадени са 10 виртуални 3D модела за (само)обучение и (само)оценяване, които
все още не са публично достъпни – това ще стане по време на тестовете със студенти,
които са планирани за М13-М14. В таблицата са включени кадри и кратки описания на 10те модела.
Модел

Описание
Виртуален модел за работа с цветовия модел CMY чрез
комбиниране на различно оцветени течности

Виртуален модел за експериментално намиране на
разлики в циклични движения и обекти – различен
размер, различна амплитуда или различна честота.
Виртуален модел за работа с конструктивна геометрия,
при която чрез математически изрази и група от базови
обекти се дефинира формата на обект.
Виртуален модел за изследване на ойлеровата
характеристика на топологично сложен модел.
Характеристиката зависи от броя стени, ръбове и върхове
на модела.
Виртуален модел за експериментиране с битови маски на
алгоритъма на Коен-Съдърленд за екранно отсичане на
отсечка.
Виртуален модел за изследване на лицето на
многоъгълник чрез използване на теоремата на Пик при
целочислени координати на върховете на многоъгълника.
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Виртуален модел със задачи за връзка между
геометрични
трансформации
(като
транслация,
мащабиране, ротация, централна и перспективна
проекция) със съответните трансформационни матрици.
Виртуален модел за визуално, но и изчисляемо
определяне на координатите на нови върхове при
подразделяне на повърхност по алгоритъма на Лууп.

Модел

Описание
Виртуален модел за проектиране на геном на организъм
за движение в 3D лабиринт чрез въртене като при
авиониката (около 3 взаимно перпендикулярни оси).
Виртуален модел за представяне на обобщена оценка по
17 критерия чрез средно темпорално. Данните за този
модел се взимат от резултатите при работата с
предходните 9 модела.

Публичен достъп към моделите, където те могат да се използват в реално
време: http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/courses/okg/tests/training.php.
Снапшот от екраните в Мудъл, на които се вижда публикувана информация за
студентите
относно
бета-тестването:
http://pavel.it.fmi.unisofia.bg/iktvnos/2.3.1.1/BetaTestingInfo.pdf и анкетата за моделите: http://pavel.it.fmi.unisofia.bg/iktvnos/2.3.1.1/BetaTestingSurvey.pdf.
Партньор: ПУПХ
•

Stavrev, S., T. Terzieva, A. Golev, Some implementations of distributed architecture for
developing video games, International Electronic Journal of Pure and Applied
Mathematics, Volume 13, No. 1, 2019, 81-91, ISSN: 1314-0744. doi:
10.12732/iejpam.v13i1.6.
http://www.e.ijpam.eu/contents/articles/201901301006.pdf
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Партньор: ШУЕКП
Приложена учебна програма по учебната дисциплина „3D моделиране и виртуална
реалност“ за ОКС „професионален бакалавър“ в Колеж-Добрич при ШУ (Протокол №
КД-01- 01/17.09.2019 г. на Катедрен съвет на Катедра “Начална и предучилищна
педагогика, информатика и математика”).
Проблеми при изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
Поради изключително ниското финансиране на тази задача от страна на БАН-ИМИ се
налага да се направи компромис с качеството на необходимото оборудване (което в
относително добрия случай би струвало повече от цялата сума по тази задача, определена
от ИМИ-БАН), както и със заплащането на труда. По тази причина, преди да се достави
оборудването и да се види какво остава за възнаграждение на участниците, не е
предприемано заплащане по тази задача. Намален е и броят на участниците.
Партньор: СУ
Не се предоставя информация за предстоящо отчитане достатъчно рано, за да се
подготви отчета, без да има ущърб на другите дейности на членовете на екипа.

Сътрудничество през отчетния период
Привлечени бизнес партньори
Партньор: ПУПХ
•

„Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ е привлечен
бизнес партньор.

Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
Публикационна дейност
Партньор: БАН-ИМИ
Споменатите по-горе доклади (2. Z. Minchev. Extended Reality Training Analytical
Transcends in the Future Digital Society, ERIS 2019, ARIO, Plovdiv, Bulgaria, May 30, 2019,
https://www.facebook.com/zlatogor/media_set?set=a.10214564505491169&type=3 и 3. Z.
Minchev. Virtual Reality Future Trends, Video Presentation, Joint Research and Industrial Expert
Forum: Transcending Digital Disruptions in the Post-Informational Age, Plovdiv, May 30-31,
2019, https://bit.ly/2XpdjMY) са приети за публикуване в сборника от конференцията ERIS
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2019 и в глава от книгата: “Transcending Digital Disruptions in the Post-Informational Age”,
SoftTrade, 2020.
Партньор: РУАК
Реализирани са и са представени два научни доклада. И двата доклада са
изнесени на международни научни конференции, които се индексират в Scopus.
•

•

Jordan Raychev, Georgi Hristov, Dyiana Kinaneva, Plamen Zahariev, (2019, May). Cloud
Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring, Proceedings of the
42nd International Convention on Information and Communication Technology,
Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia May 2019, pp. 907-912.
Nikolay Kostadinov, Nina Bencheva, An Approach for Teaching Processor Design and How
to Extend its Features, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019,
Ruse

Фигура 31. Презентиране на доклад „Cloud Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring“, MIPRO,
May 2019

Партньор: УАЗБ
Текущите резултати по задачите са обсъдени в публикация, изпратена за
представяне в международната конференция – „29th Annual Conference of EAEEIE“, която
ще се проведе през месец септември в РУ „Ангел Кънчев“, гр. Русе.
Една публикация е приета и ще бъде представена на - 6th International Conference –
MEDICAL SCIENCE PULSE – „Integration of science and care: Innovation and Commecialization“
– 23-24 май, 2019 г., гр. Ополе, Полша.
Партньор: СУ
(1) Изготвен в съавторство е доклад със заглавие „Gamified Evaluation in STEAM“,
който е приет от International Conference on Information and Software Technologies – ICIST
2019 във Вилнюс. Томът на конференцията ще бъде публикуван в Springer-Verlag CCIS.
Конференцията е от 10 до 12 октомври 2019. (2) Втори доклад „Innovative eLearning
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Technologies in the Open Education Era“ в съавторство е изпратен и приет в International
Conference on Computer Systems and Technologies – CompSysTech’19 в Русе. Той ще бъде
отчетен към друга подзадача на проекта. (3) Описание на концепция за игрово оценяване
е включено в монографията „Създаване на образователно съдържание“, която в момента
е в процес на печатане.
Докладът със заглавие „Gamified Evaluation in STEAM“ вече е публикуван:
•

Boytchev P., Boytcheva S. (2019) Gamified Evaluation in STEAM. In: Damaševičius R.,
Vasiljevienė G. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2019.
Communications in Computer and Information Science, vol. 1078. Springer, Cham
(SJR: 0.168, 2018, Q3, Computer Science (misc)).
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-30275-7_28
http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.3.1.1/10780028.pdf

Поканата за разширена статия:
http://pavel.it.fmi.uni-sofia.bg/iktvnos/2.3.1.1/Invitation.pdf
Видеозапис
на
представянето
на
горния
доклад
е
наличен
тук:
https://youtu.be/AMoyTDs- KOs?t=5h8m10s от 5:08:10 до 5:23:48, като благодарностите към
проекта се виждат от 5:22:02 до 5:22:16.

Партньор: ПУПХ
Направените изследвания, анализи и получени резултати са представени в 1 научна
публикация в списание - International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics.
Партньор: ШУЕКП
Предложените подходи и получените резултати са представени в
публикация на международната научно-практическата конференция в
„Приемственост в преподаването на математика в контекста на реформата
средно образование: реалности и перспективи“, 20-21 септември 2019, Одеса
Изнесен е 1 пленарен научен доклад в същата конференция.

1 научна
чужбина:
на общото
– Украйна.

Мероприятия за популяризиране на получените резултати
Партньор: БАН-ИМИ
Резултатите са още на етап тестване и коригиране и не следва да бъдат
масово популяризирани.
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Партньор: УАЗБ
Участие в „6th International Conference – MEDICAL SCIENCE PULSE – Integration of science
and care: Innovation and Commecialization“ – 23-24 май, 2019 г., гр. Ополе, Полша.
Резултати от работата по двете задачи са представени с доклади и съответни две
публикации в международната конференция 29th Annual Conference of EAEEIE – 4-6
септември, РУ „Ангел Кънчев“ гр. Русе:
•
•

Virtual Reality as Educational Technology S. Popov, S. Surchev, M. Mitkova, S. Sotirov,
E. Sotirova, M. Todorov, Hr. Bozov, M. Minkov, T. Petkov, I. Tankov
An application of Virtual Reality technology in Education T. Petkov, S. Popov, S. Surchev,
M. Mitkova, S. Sotirov, E. Sotirova, M. Todorov, Hr. Bozov, M. Minkov, I. Tankov

Библиографската информация ще бъде допълнена, след публикуване на статиите
online.

Партньор: СУ
Статията Gamified Evaluation in STEAM е докладвана на международната конференция
ICIST 2019 във Вилнюс (URL: https://icist.ktu.edu/). Видеозапис на представянето на доклада
е наличен тук: https://youtu.be/AMoyTDs-KOs?t=5h8m10s от 5:08:10 до 5:23:48.

Партньор: РУАК
•
•
•

Римски
пазар на
крепостта
Сексагинта Приста (14-ти Септември
2019) https://www.facebook.com/RUinICTinSES/posts/2258087960969435
Европейска нощ на Учените в Русенски Университет (27-ми Септември 2019)
https://www.facebook.com/RUinICTinSES/posts/2258320414279523
Европейска нощ на Учените в Софийски Университет (27-ми Септември 2019)
https://www.facebook.com/RUinICTinSES/posts/2262336947211203

Партньор: ПУПХ
Предвижда се, след изработване на тримерните модели за онагледяване на учебно
съдържание да се проведат пробни занятия с ученици и студенти с цел апробиране и
усъвършенстване на дидактическите материали.
Планирано е участие на научни конференции. Предстои участие на научен семинар с
международно участие, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС на 18 и 19
октомври 2019 г. в х. Камелия, Пампорово за представяне на получените резултати.
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Очакван социално-икономически ефект
Партньор: БАН-ИМИ
След завършването на продукта се очаква, като ефект, повишаване на
привлекателността на образованието, както и привличане на талантливи ученици към
изследователска дейност.
Партньор: СУ
Запознаване на научната общественост с част от резултатите, постигнати по проекта,
създаване на възможност за бъдещи съвместни проекти и изследвания.
Партньор: ШУЕКП
Изучаването на съвременните средства за 3D моделиране и разработване а
виртуална реалност дава възможност на студентите да добият система от знания за
работа с тримерна графика и моделиране, както и за представянето на графиката чрез
физическа реализация (3D принтиране) и чрез виртуална реалност. Знанията и уменията,
които се придобиват от студентите могат да им помогнат при тяхната реализация в
контекста на постоянно променяща се среда на разработка и дизайн, както и отношението
към жизненото значение за изграждането на съвременното общество при създаването на
нови, висококачествени стоки и услуги, научноизследователската и развойната дейност.
Студентите, успешно усвоили 3D моделиране и виртуална реалност ще могат да създават
привлекателни учебни материали за ученици, а също така и да се реализират като
разработчици на виртуална реалност или специалисти по 3D моделиране и принтиране.

Научна задача 2.3.2: Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание
Описание на задачата: Използване на тримерни модели за онагледяването на
учебно съдържание, както и за илюстриране на обекти, които са невидими с просто око
(например атоми, молекули и клетки).

Планирано изпълнение на задачата
Партньор: БАН-ИМИ
Тема: Оптимални конични съдове. Според плана за реализация на ННП ИКТ в НОС,
работата по тази задача през първата година се предвиждаше да се извърши в
тримесечен срок (М09 – М12). Предвиждаше се да се изработят тримерни модели за
онагледяване на оптимални конични съдове:
1. конус с максимален обем при зададена дължина на образуващата;
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2. конус с максимален обем при зададена околна повърхнина;
3. конус с минимална околна повърхнина при зададен обем.
Предвижда се да се разработят интерактивни дидактични материали за разучаване
на тази тема в клас или в извънкласните форми на занимания с учениците, включително и
на ученици с повишени способности (таланти), които участват в състезания.
През втората и третата година ще бъдат разгледани други конични фигури –
пресечеени конуси (тип кофа), фигури, съставени от два конуса (тип сладоледна фунийка),
както и други фигури.
Партньор: СУ
Подзадача 2.3.2.1: Създаване на виртуални прототипи и тримерни модели.
Проучване, закупуване и сглобяване на специализиран 3D принтер за нуждите на проекта
(с възможности за трицветен 3D печат).
Подзадача 2.3.2.2: Създаване и експерименти с образователна видеоигра с
включване на тримерни интерактивни виртуални модели на исторически
артефакти. Начало на създаване на 20 тримерни интерактивни виртуални модели на
артефакти от средновековната история на България (ФМИ-СУ заедно с ФМИ-ПУ).
Партньор: БАН-ИИКТ
Разработване на примерни тримерни модели за онагледяване на учебно
съдържание. Визуализация на разработените тримерни модели. Прилагане на
разработените модели в реална учебна среда.
Партньор: ПУПХ
Основната цел на екипа на Пловдивски университет е въвеждане на добавена
виртуална реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебно
съдържание. Планираните дейности са свързани със създаване на условия за
реализиране на иновативни педагогически подходи за организация и провеждане на
образователните процеси.
Партньор: РУАК
Основната цел на екипа на Русенски университет е въвеждане на добавена виртуална
реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебен материал,
което да предлага нов по-привлекателен подход за усвояване на нови знания.
Партньор: ТУВ
Разработване на подходи, оптимизиращи процеса на визуализация в 3D дигитален
формат и съответстващи реални модели и създаване на поне пет тримерни модела, които
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са невидими с просто око за онагледяване на учебното съдържание като: атоми, молекули,
химични съединения и др.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
•

Описание на извършената работа: Съгласно плана, работата по тази задача
трябваше да започне започва в месец 09. Подготовката за нея започна по-рано,
като бе направено предварително проучване по темата. В отчетния период бяха
разаработени математически модели за решаване на задачите от темата и за
графично представяне на споменатите в темата оптимални конуси. На тази база
бяха разработени интерактивни дидактични материали за разучаване на тази тема
в клас или в извънкласните форми на занимания с учениците, включително и на
ученици с повишени способности (таланти), които участват в състезания. Ето как
изглеждат оптималните конични тела.

Фигура 32. Конус с максимален обем при фиксирана образуваща; Конус с максимален обем при зададена околна
повърхнина; Конус с минимална околна повърхнина при фиксиран обем

Разработените ресурси (интерактивни дидактични материали) са сложени във
Виртуалния училищен кабинет по математика, разработван в ИМИ-БАН и могат да бъдат
намерени чрез следните връзки към тях:
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http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=238
http://cabinet.bg/img/content/151/238_2.ggb
http://cabinet.bg/img/content/151/238_1.ggb
http://cabinet.bg/img/content/151/238_4.ggb
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=239
http://cabinet.bg/img/content/151/239_1.ggb
http://cabinet.bg/img/content/151/239_2.ggb
http://cabinet.bg/img/content/151/239_3.ggb
•

Реализирани етапи: проучване

Партньор: СУ
Подзадача 2.3.2.1: Създаване на виртуални прототипи и тримерни модели
•

•

Описание на извършената работа: Направено е проучване на наличните на пазара
цветни 3D принтери и качествени едноцветни с възможности за интерактивна
смяна на цветовете. Сравнени са техните характеристики, цени и възможности
за бъдещо разширяване от гледна точка на потребностите на проекта.
Предложени са конкретни алтернативи за закупуване, с цел осъществяване на 3D
принтиране на моделите заложени като индикатор за проекта.
Реализирани етапи: проучване

Подзадача 2.3.2.2: Създаване и експерименти с образователна видеоигра с
включване на тримерни интерактивни виртуални модели на исторически артефакти
•

•

Описание на извършената работа: Създаден е Robotics Arm 3D Simulator с
използване на библиотеката Three.js и първоначален прототип, базиран на
https://github.com/glumb/robot-gui.
Реализирани етапи: създаване.

Партньор: БАН-ИИКТ
•

Описание на извършената работа: През отчетния период беше направено
проучване на необходимостта от допълнителни помагала улесняващи
образователния процес при работа с ученици със специални образователни
потребности. Беше разработен набор от тримерни модели за онагледяване на
учебно съдържание по стереометрия и география. На базата на разработените
модели се създадени учебни помагала с използване на технологията за 3D
принтиране. Предстои тестване в реална учебна среда от началото на новата учебна
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година 2019-2020.
Разработени са учебни материали за запознаване с технологията и процеса на
3D принтиране. Проведен е курс във вид на извънкласни занимания (3 часа
седмично) с ученици от СПГЕ "Джон Атанасов".
•

Реализирани етапи: проучване, създаване.

Партньор: ПУПХ
•

Описание на извършената работа: Направено е проучване на наличните на пазара
цветни 3D принтери и качествени едноцветни с възможности за интерактивна
смяна на цветовете. Сравнени са техните характеристики, цени и възможности
за бъдещо разширяване от гледна точка на потребностите на проекта.
Предложени са конкретни алтернативи за закупуване, с цел осъществяване на 3D
принтиране на моделите, заложени като индикатор за проекта.
Закупени са 3 3D принтери и 2 лаптопа за целите на проекта. Извършва се
проучване на съществуващите инструменти за 3D моделиране. Разработени са
експериментални 3D модели за обучение и квалификация на учители.

•

Реализирани етапи: проучване

Партньор: УАЗБ
•
•

Описание на извършената работа: В процедура по ЗОП е закупуване на
двукомпонентен 3D принтер и на 3D ръчен скенер.
Реализирани етапи: В текущия момент работата по пакета не е започнала по
същество, а е етап на проучване на съществуващите инструменти за 3D моделиране

Партньор: РУАК
По задание на учители по природни науки, екипа е разработил три тримерни модела
(на мамут, скелет на мамут и яребица), които са интегрирани в две приложения за
добавена реалност. Създаденият модел на мамут в приложението за добавена реалност
е интегриран с възможност за възпроизвеждане на 12 характерни за него движения и
звуци. Приложението поддържа функционалност за виртуална визуализация на скелета на
мамута.
В момента се работи върху подготовката на един прототип на тримерно учебно
помагало приложимо за преподаването в областта на природните науки. Подготвени са
за печат 10 броя тримерни модели за онагледяване на учебно съдържание и в
рамките на следващите два месеца ще бъдат отпечатани като учебни модели.
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Фигура 33. Принтирани тримерни модели за онагледяване на учебно съдържание
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Фигура 34. Разработено приложение с добавена реалност

Фигура 35. Създадени тримерни модели за онагледяване на учебно съдържание

Партньор: ТУВ
•

Описание на извършената работа: За разработването на тримерни модели за
онагледяване на учебното съдържание бе изградена на стратегия, съдържаща
редица аспекти като:
o първоначален анализ на различните по характер особености и параметри,
съпътстващи процеса по създаването на тримерните модели по задание;
o оглед на материално-техническата база: компютърни системи (хардуерни
конфигурации и наличен софтуер), 3D принтери, 3D скенери, ЦПУ машини и др.
o внимателен подбор на консумативите, необходими за реализацията на
реалните тримерни модели, съобразени с наличната 3D печатаща апаратура.
Визират се техническите параметри, химични и физични свойства, и цвят на
материала;
o избор на подходящи 3D програми (полигонално мрежови и твърдотелни CAD),
като приоритетни са системите с отворен код, което прави реализацията на
моделите достъпна до широк кръг потребители.
o систематизиране на методика, чрез която постигането на завършените 3D
модели да бъде оптимизирано.
o създаване на специализирани помагала в електронен и/или книжен формат,
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даващи основни знания и умения за работа със специализирани 3D софтуерни
системи;
o онагледяване на резултатите чрез публикуване на статии и доклади в
реномирани научни издания.
Извършено е тримерно компютърно моделиране на 5-те модела на въглеродни
съединения, като разработката е представена в публикация.
Напълно са изградени дигитално и рeално (посредством 3D принтиране) 5 (пет)
модела на невидими за човешкото око модели на въглеродни съединения: диамант,
фулерен C60, нанотръба(и), графен(и) и метан. Моделите са селектирани поради
следните причини: имат уникални специфични качества, успешно се прилагат в областта
на нанотехнологиите, част от тях (диамант, фулерен C60 и нанотръба(и)) притежават
естетически качества по отношение на геометричните си форми, характерни с правилни
конструкци. В публикация са описани всички стъпки по конструирането на дигиталните 3D
модели, така че да бъдат достъпни и да могат да се разработят индивидуално както от
напреднали компютърни 3D специалисти, така и от дизайнери, които се намират в процес
на обучение. Моделите са разработени на програмата с отворен код Blender 3D. Под
фигурите са показани източници, които служат за съпоставка на точността на получената
тримерна геометрия. В Приложение 2.3.2-1 са представени снимки на дигитално
разработените 5 модела, получени посредством три основни подхода: конвенционално
(диамант и метан), хибридно конвенционално-параметрично (фулерен C60) и изцяло
параметрично (графен(и) и нанотръба(и)). На Приложение 2.3.2-2 са показани готовите
3D принтирани модели на 5-те модела, чрез използването на биосъвместими
фотополимерни материали (тестови прототипи). Моделите са малогабаритни и служат
като прототип за създаването на множество едрогабаритни образци чрез използването на
3D принтиращи машини, работещи с PLA материали.
Създадени са условия за тримерно компютърно моделиране на 5-те модела на
въглеродни съединения, които ще бъдат поместени в разработваното учебно помагало.
Предстои подробно да се опишат всички стъпки по конструирането на дигиталните 3D
модели, така че да бъдат достъпни и да могат да се разработят индивидуално както от
напреднали компютърни 3D специалисти, така и от дизайнери, които се намират в процес
на обучение.
Получените резултати са представени с една научна публикация: Tihomir
Dovramadjiev, Computational Parametric Design of Fullerene C60, Graphene and Nanotube,
and Realistic Visualization of Carbon Nanostructures by 3D Printing, научна конференция
EAEEIE 2019 индексирана в референтна база Scopus.. Очаква се решение за допустимост.
•
•

Реализирани етапи: моделиране и реализация
Друга информация: Принтираните модели притежават качествена, напълно
завършена геометрия. Няма данни за нарушаване целостта на моделите, за
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неточности и нередности.
Тримерните (3D) модели притежават естетическа красота по отношение на
геометричните си особености и ще представляват интерес за обучаващите се. Това е
важно по отношение на възприемането на информацията.
Изброените въглеродни структури широко се прилагат както в практиката, така и в
науката, където се изследват възможностите на нанотехнологиите. От особено значение
са въглеродните алотропни съединения на графен и нанотръби с оглед на изключителната
си здравина.
В процеса на разработване на 3D моделите (дигитални и реални) са спазени всички
математико-геометрични изисквания, компютърни проектиращи особености; съвместими
файлови формати; оптимизиран е процесът на трансфер на информационни данни между
софтуерните системи (особено при създаването на плътност (solid) на образците);
съобразени са техническите особености на използваните фотополимерни материали с
принтиращата апаратура.
За онагледяване и публичност на готовите 5 модела ще се използва 3D
принтираща машина, позволяваща прототипирането на едрогабаритни модели, които ще
се предоставят на учащи се, специалисти и оторизирани лица.
Предвид напълно завършеното реализиране на заложените по план 5 модела е
създадена възможност да се разработят допълнителни популярни 3D модели на: ДНК,
червени кръвни телца, неврони, популярни модели на молекули, атоми на хелий и литий
и т.н.
Подготвя се публикуването на допълнителни публикации по Scopus.

Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИМИ
Посочените по-горе връзки към Виртуалния училищен кабинет показват, че
разработените интерактивни дидактически материали са на разположение на всеки,
който има достъп до интернет.

Партньор: СУ
Достъп до сорс-кода на проекта, който е в процес на разработване:
https://github.com/iproduct/robotics-demos
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Партньор: УАЗБ
Обществената поръчка за закупуване на 3D принтер и на 3D ръчен скенер е обявена на
сайта на университета.
https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/profil-na-kupuvacha-m-bg/7bulgarian- bg/715-komp-oborudvane-uni-2019-bg
Купени са 3D принтер и на 3D ръчен скенер. В процес на закупуване е лаптоп.
Партньор: РУАК
Три приложения с добавена реалност (ще се интегрират в прототип на тримерно
учебно помагало), пет тримерни принтирани модела за онагледяване на учебно
съдържание.
Партньор: ТУВ
•
•

Тримерни (3D) компютърни модели на въглеродни съединения: диамант,
фулерен C60, нанотръба, графен и метан.
Принтирани (3D) реални модели на въглеродни съединения: диамант, фулерен
C60, нанотръба, графен и метан.

Сътрудничество през отчетния период
Привлечени бизнес партньори
Партньор: ПУПХ
•

„Клъстер информационни и комуникационни технологии Пловдив“ е привлечен
бизнес партньор.

Партньор: РУАК
•

Привлечени са 2 броя бизнес партньора.

Партньор: ТУС
•

НС Медикъл ООД

Привлечени браншови и други организации
Партньор: ТУС
•

Клъстер „Мехатроника и автоматизация“
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Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
Публикационна дейност
Партньор: БАН-ИМИ
•

Чехларова, Т., Подготовка за математически пърформанс „Правилни звездни
многоъгълници“. В: Сборник от трудови од Меѓународна конференција за
образованието по математика, физика и сродни науки Скопје, 27-28 септември
2019, ДФРМ, 2019, ISSN:978- 608-4711-09-4, 34-43.

Партньор: РУАК
Публикации, които вече са реферирани в Скопус
•

•

•

Jordan Raychev, Georgi Hristov, Dyiana Kinaneva, Plamen Zahariev, (2019, May). Cloud
Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring, Proceedings of the
42nd International Convention on Information and Communication Technology,
Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia May 2019, pp. 907-912
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with lengths n=1mod4. 16th Conference on Electrical
Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 6-8 June 2019, pp 153-158
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, An Algorithm for
Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals.
16thConference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 6-8 June
2019, pp 159-163

Публикации, които ще бъдат реферирани в Скопус
•
•

•

•

•

Nina Bencheva, Nikolay Kostadinov, Through STEM education and OER to attract the girls
in ICT career, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N≡3mod4, 29th Annual Conference of EAEEIE
2019, Ruse
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, Application of
Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse
Nikolay Kostadinov, Nina Bencheva, An Approach for Teaching Processor Design and How
to Extend its Features, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019,
Ruse
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Petar Boyanov,Tsvetoslav Tsancov,
Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories.
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29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev, Processing and
Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev, Statistical
Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov and Plamen Zahariev, Optimizing
SDN Control Plane Scalability by Efficient Switch to Controller Migration, 27th National
Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019,
Sofia, Bulgaria
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev and Gergana
Staevska, Investigating the Possibilities of Integrating Cloud Weather Data into Existing
Applications, 27th National Conference with International Participation "TELECOM 2019",
October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria
Ivanka Dimitrova Tsvetkova and Adriana Naydenova Borodzhieva, Analysis of RF
Measurements in the Receiver Unit and the Transmitter Unit Using a Training Kit, 27th
National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31,
2019, Sofia, Bulgaria

Публикации в годишник на РУ 2019
•

•

•

•

Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of
Models for Traffic prediction in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Nina Bencheva, Open educational resources enhance the STEAM education, Proceedings
of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL
ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse,
Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the
Quality of Customer Traffic in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Creation of contentbased educational courses and attractive approach for acquiring new knowledge in the
field of applied programming by using UGVs, Proceedings of the 58th Annual Science
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Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Play to Learn:
Using Drone-Aircrafts and Block Based Programming for Improving Learning Success
Rates, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Environmental
Monitoring by Using Third Party Weather Data, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Ivan Beloev, Diyana Kinaneva, Jordan Raychev,
Development and Evaluation of an Urban Concept Vehicle Powered by Hydrogen Fuel
Cell, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)

Публикации в сборник доклади на UNITECH 2019 - TU-Габрово
•

Tsvetkova, I., A. Borodzhieva. Investigating RF Filters Used in Wireless Communication
Systems for Educational Purposes, International Scientific Conference UNITECH 2019, 15 –
16 November 2019, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings, Volume III, pp. III-214 – III-219, ISBN:
1313-230X.

Партньор: ТУС
Доклад на EAI International Conference on Future Access Enablers of Ubiquitous and
Intelligent Infrastructures (FABULOUS) 2019.
Партньор: ТУВ
Получените резултати са представени с една научна публикация: Tihomir Dovramadjiev,
Computational Parametric Design of Fullerene C60, Graphene and Nanotube, and Realistic
Visualization of Carbon Nanostructures by 3D Printing, научна конференция EAEEIE 2019
индексирана в референтна база Scopus. Очаква се решение за допустимост.
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Мероприятия за популяризиране на получените резултати
Партньор: БАН-ИМИ
Изнесен доклад (от Т. Чехларова) на тема „Подготовка за математически
пърформанс
„Правилни звездни многоъгълници“ по време на конференцията: Меѓународна
конференција за образованието по математика, физика и сродни науки, 27.09.2019 28.09.2019, Скопје, Република Северна Македония, (С изрично споменаване на програмата
ИКТ в НОС)
Изнесен доклад (от Toni Chehlarova, Ivaylo Kortezov, Albena Vassileva ) на тема
„Preparation of mathematics teachers for work with gifted students“ по време на International
STEM Education Conference, 13.06.2019 - 14.06.2019, Истанбул, Турция, (С изрично
споменаване на програмата ИКТ в НОС)
По време на Седмицата на отворените врати от 1 до 4 октомври 2019 г. в ИМИ-БАН
(на 2 октомври, в Академичната класна стая на ИМИ) бяха демонстрани дидактични
ресурси "Оптимални конични съдове"
с изрично споменаване в официалната
програма на „Седмицата“ на Задача 2.3.2 „Тримерни модели за онагледяването на учебно
съдържание“ от Националната научна програма
ИКТ
в
НОС.
(виж
http://math.bas.bg/wp- content/uploads/2019/10/Programme-4.pdf).
Изнесен доклад (от акад. Петър Кендеров) на тема „Тримерни модели за
онагледяването на учебно съдържание“ по време на Национален семинар по
образование,
29-30.11.2019.
http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=20
http://www.math.bas.bg/omi/nso/docs/2019/191129_NSO_IKTVNOS_PK1.pptx
Предвижда се, след изработване от подходящ материал на тримерните модели за
онагледяване на оптималните конични съдове, да ще се проведат пробни занятия с ученици
и учители за с цел изпробване и усъвършенстване на дидактичните материали.

Партньор: РУАК
На 21.02.2019 г. в Русенския университет бе проведена работна среща с учители от
Русе и региона и бе обсъдено създаването на образователна мрежа в област „Цифрови
технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви
групи“. Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев заяви, че Русенският
университет поставя силен акцент върху цифровизацията в областта на образованието и
адаптирането на учебното съдържание към дигиталното поколение. Д-р Росица
Георгиева, Началник на Регионално управление на образованието – Русе, изказа
мнението, че университетът е сърцето на града, където се прави наука, която ние трябва
да използваме за доброто на нашите деца. На срещата присъстваха деканът на Факултет
Отчетен научен доклад
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Електротехника, електроника и автоматика - проф. дн инж. Михаил Илиев, който е и
ръководител на проекта за Русенския университет, деканът на Факултет Природни науки
и образование - доц. д-р инж. Десислава Атанасова и преподаватели, работещи в сферата
на информационните технологии.
Мрежата се инициира в рамките на националната научна програма „Информационни
и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността“, финансирана от Министерството на образованието и науката, с общ бюджет
от 3 150 000 лв. и период на изпълнение три години (2018-2020 г.).
В периода от 4-ти до 6-ти Септември 2019 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“
се проведе 29-та годишна конференция на Европейската Асоциация за Образование в
областта на Електротехниката и Информационните Технологии (European Association for
Education in Electrical and Information Engineering - EAEEIE). Партньори на конференцията
са няколко национални и европейски проекта, в които Русенски Университет участва “Университети за Наука, Информатика и Технологии в E-обществото” (УНИТЕ), „Система
за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона БалканиСредиземно море“ (SFEDA), “Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС), както и
Великобританско-Ирландската инженерна и образователна научна мрежа (UK&IR EER).
На 12-ти септември 2019 г. делегация от Шанхайски политехнически университет
(ШПУ) беше на еднодневно посещение в Русенски университет "Ангел Кънчев".
Делегацията бе в състав проф. Cao Jianqing (декан на инженерния факултет на ШПУ),
проф. Chen Lin (ръководител на катедра „Компютърно инженерство“ в ШПУ), проф.
Song Shaojing (ръководител на катедра „Електроника“ в ШПУ) и преподавателката
от катедра
„Електроника“ – проф. Hu Jinyan. На срещата с представителите от ШПУ бяха
представени част от дейностите по проект „Информационни и комуникационни
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”.
На 14 септември се проведе традиционния Римски пазар, който се организира
ежегодно от Регионален исторически музей в гр. Русе. Събитието се проведе в Римската
крепост Сексагинта Приста, намираща се в града в близост до река Дунав. Екипът на
проект Национална научна програма „ИКТ в НОС“ при Русенски университет взе участие
с атрактивни демонстрации на приложения с добавена и виртуална реалност. Бяха
изложени и триизмерни модели, създадени с помощта на съвременни технологии за 3D
печат. Част от тези материали могат да бъдат интегрирани в учебния процес, като нов позабавен подход за усвояване на нови знания.
На 27-ми Септември 2019 г. се проведе поредното издание на Европейската нощ на
учените - събитие чествано с научни прояви в повече от 300 града на Европа и света.
Отчетен научен доклад
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В България събития имаше на повече от 20 места, включително в София, Пловдив, Варна,
Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен и др. Пред многобройната публика на софийската Алма
Матер, екипът по проект ИКТвНОС демонстрира процесите по дигитализация на обекти
чрез фотограметрия с камери и дронове, процесите по 3D сканиране и принтиране на
обекти, процесите по създаване на приложения с добавена и виртуална реалност, както
и процесите по откриване на обекти и пожари с помощта на компютърно зрение и
изкуствен интелект. В рамките на събитието бяха представени дейностите, по които
работи екипът за изпълнение на Национална научна програма „ИКТ в НОС“ от Русенски
университет. Младите участници в събитието проявиха особен интерес към
специализираните образователни платформи - дронове и роботи.

Партньор: ПУПХ
Планирано е участие на научни конференции. Предстои участие на научен семинар с
международно участие, организиран от ПУПХ в рамките на ННП ИКТвНОС на 18 и 19
октомври 2019 г. в х. Камелия, Пампорово, за представяне на получените резултати.

Партньор: УАЗБ
На 10, 11 и 12 май бе проведен пролетен Хакатон в Бургас. Темата на тазгодишния
Хакатон бе „Създаване на приложения и игри за обучение и/или виртуална реалност“.
Първо място бе за отбор Team1 с разработка на тема „Виртуален модел на човешко
око“. В състезанието се включиха 67 участници, разпределени в 16 смесени отбора.
Учениците бяха от Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации,
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, ПГЕЕ „Константин Фотинов“, ГПАЕ „Гео Милев“ и ПГМЕЕ.
Студентите бяха от Университет ,,Проф. д-р Асен Златаров", Coventry University, Технически
университет - Варна и Софийския университет "Св. Климент Охридски".
https://www.burgas.bg/bg/news/details/1/38429

Партньор: ТУС
Демонстрация пред кандидат студенти на 3Д Технологиите.

Очакван социално-икономически ефект
Партньор: БАН-ИМИ
Подобряване на равнището на образованието по математика в училище.
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Партньор: СУ
Robotics Arm 3D Simulator ще бъде използван в курса „Практическа роботика и умни
неща“, който се води във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ като изборен курс за
бакалаври летен семестър 2019/2020.

Научна задача 2.3.3: Разпространение
приложения

на

разработените

иновативни

Описание на задачата: Осигуряване най-широк обхват (не само за млади таланти) на
разработваните иновативни приложения, в това число в рамките на учебно съдържание
със свободен достъп. Специална целева група са учениците с намалено зрение.

Планирано изпълнение на задачата
Партньор: БАН-ИИКТ
•
•
•
•

Създаване на тримерни модели, свързани с учебно съдържание
Създаване на специални тримерни учебни пособия за незрящи
Участие в научни конференции с доклади по темата
Изготвяне на видео-клипове, обясняващи как се създават тримерни учебни обекти,
и качване в социалните мрежи

Партньор: БАН-ИМИ
Проучване за наличие на 3D принтирани модели за обучението по математика за
незрящи. Планиране на тримерни модели за усвояване от незрящи в 8. клас на нови
знания по математика. Разработване на тримерни модели за онагледяване на учебно
съдържание в 8. клас и методика на използването им от учениците с намалено зрение
с цел развитие на пространственото им мислене и фина моторика. Описание на
създадените приложения и методика на използването им. Тестване на разработените
ресурси. Планиране на разпространение на разработените ресурси с целеви групи учениците с намалено зрение, ресурсни учители, учители по математика и родители.
Партньор: СУ
Подзадача 2.3.3.1: Тримерни модели за ученици с намалено зрение. Планираните
дейности по подзадачата започват през втората година.
Партньор: ТУС
Подобряване качеството на обучение чрез иновативни приложения и тримерни
модели. Участие в научни конференции с доклади, провеждане на семинари.
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Партньор: РУАК
Основната задача на екипа от Русенски университет „Ангел Кънчев“ е осигуряване
най- широк обхват (не само за млади таланти) на разработваните иновативни приложения,
в това число в рамките на учебно съдържание със свободен достъп, чрез провеждане
на специализирани курсове за лазерно 3D сканиране и 3D принтиране. Отворен достъп до
създаденото съдържание и изградената научна инфраструктура на университета за
преподаватели, учители, докторанти, студенти и ученици. За целта ще бъдат реализирани:
5 броя 3D принтирани модели за ученици с увредено зрение от 24-тия до 36-тия месец
на програмата; 3 броя събития за пряк достъп на обучаеми до уникална апаратура за
лазерно сканиране и 3D принтиране, по едно събитие за всяка една от годините при
изпълнение на програмата. Подготвени са и в рамките на следващите два месеца ще се
проведат поредица от курсове в областта на лазерно 3D сканиране и 3D принтиране, както
и едно събитие, което ще осигури отворен достъп до създаденото съдържание и
изградената научна инфраструктура на университета за преподаватели, учители, докторанти,
студенти и ученици.
Партньор: УниБИТ
Изграждане на тестова система за подобрение процеса на обучение, участие в
конференции, защита на дисертации.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: БАН-ИИКТ
•

Описание на извършената работа:
1.
Изградени са 3D принтирани модели за онагледяване на учебно
съдържание по различни учебни предмети: Химия (молекула), Машинознание
(зъбни колела), Стереометрия (мрежи).
Обектите онагледяват различни органи, структури и предмети. При ползване на
3D принтер с пластмасова нишка (с евтин консуматив), 3D принтираните модели
могат да се предоставят на учениците като сувенир след часа, както и за домашно
обучение.
2.
Създадени и 3D принтирани са тактилни графични плочи за незрящи на
основа на картини от националната културно-историческо наследство:
„Ръченица“,
„Спасяването на Самарското знаме“.
Целта е чрез използване на иновативен подход за 3D представяне на равнинни
културно-исторически обекти (картини, гоблени, снимки, карти и др.) с тактилни
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плочи да се даде възможност на потребителите в неравностойно положение
(слабовиждащи или със зрителни увреждания ученици и др.) да изследват и
възприемат това съдържание.
Предлагаме ново представяне на съдържанието чрез тактилно изучаване на
двуизмерни шедьоври на изобразителното изкуство. За да се реализира
"тактилно изображение", снимките трябва да бъдат опростени и превърнати в
релеф с различни и логично свързани хомогенни области, така че всеки сегмент
да може да предаде оригиналното съдържание по разбираем начин. Снимките
трябва да бъдат цифровизирани, модифицирани, адаптирани и реконструирани
като 3D модели, които най-накрая се обработват от 3D принтер, за да се получи
обект, който може да се анализира чрез пръстите.
Методът, използван в разработката (патентно защитен), е следният: Част от
обектите представляват екструдирани (повдигнати) фигури. Други обекти
представляват само очертани фигури (с повдигнати контури). Точките на
фигурите представят анотации на Брайловата азбука. Легендата за анотация на
Брайловата азбука е показана отдолу на тактилната плочка. Когато фигурите се
редуват плътни и контурни, по-лесно е за потребителите със зрителни
увреждания да правят разлика между тях.
•

Друга информация: В Задача 2.3.3. участва екип от 5 млади учени, 5 от тях с
научно- образователна степен „доктор“. Богомил Попов защити дисертация.

Партньор: РУАК
Резултата от тази задача е ориентиран предимно към младото, още подрастващо и
тепърва осъзнаващо се поколение. Нашата основна цел е да привлечем вниманието на
дигиталното поколение, интересуващо се силно от новите технологични тенденции и
възможностите, които съвременните Информационни и комуникационни технологии
предлагат. Целевите групи са ученици и учители от училищата на региона на Русенска
област, с които ще бъдат проведени курсове, семинари, обучителни и практически
тренировки. Залагаме на младото поколение, тъй като в него има най-много потенциал,
идеи и планове за бъдещо развитие. Ще бъдат привлечени партньори и фирми в
областта на информационните и комуникационни технологии и 3D технологиите, техния
принос, ще бъде в посока консултации и оценка на постигнатите резултати. Резултатите
постигнати по време на изпълнението на програмата ще бъдат обобщени и включени в
научни статии и доклади. Дейността включва участие в научни форуми и конференции с
цел популяризиране на постигнатите резултати. Ще се използват всички възможни начини
за популяризиране дейността на програмата: публикуване на информация в социални
групи, информационни радио и телевизионни репортажи и др. Изградени са тримерни
модели за онагледяване на учебно съдържание.
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Доказателствени материали за изпълнение на задачата през отчетния период
Партньор: БАН-ИИКТ
Изградени са 3D принтирани модели за онагледяване на учебно съдържание по
предмети.

Фигура 36. Изградени 3D принтирани модели за онагледяване на учебно съдържание по предмети

Създадени са и 3D принтирани тактилни графични плочи за незрящи на основа на
картини от националната културно-историческо наследство.

Фигура 37. Създадени 3D принтирани тактилни графични плочи - „Ръченица“
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Фигура 38. Създадени 3D принтирани тактилни графични плочи - „Спасяването на Самарското знаме“

Приета публикация на Международна конференция (Приложение 2.3.3-2): ID:
cscc2019-122; Karastoyanov D., Stoimenov N., Gyoshev S., Innovative Approach for 3D
Presentation of Plane Culturally-Historical Objects by Tactile Plates for Disadvantaged Users
(low-sighted or visually impaired); 23rd International Conference on Circuits, Systems,
Communications and Computers (CSCC 2019), Marathon Beach, Athens, Greece, July 14-17,
2019.
Приета публикация на национална конференция (Приложение 2.3.3-3): Венета
Йосифова, Милена Харалампиева, Проучване и оценка на съществуващи и иновативни
технологии за съхранение на енергия; XХVIII MНТК „АДП-2019”, 29 юни-2 юли 2019 г.,
Созопол, България.
Подадена публикация на Международна конференция с SJR (Приложение 2.3.3-4):
Karastoyanov D., Methods and means for education of people with visual impairments; 19th
IFAC Conference on technology, culture and international stability TECIS 2019; 26 - 28
September, 2019, Sozopol Bulgaria.

Партньор: БАН-ИМИ
Разработени са два файла за 3D принтиране на манипулативи, за подпомагане на
незрящи при изучаване на математика в 8. клас. Долу е показан ресурс за организиране
на изследване и самостоятелно преоткриване на връзката между централен и вписан ъгъл
от незрящи.
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Фигура 39. Ресурс за организиране на изследване и самостоятелно преоткриване на връзката между централен и
вписан ъгъл от незрящи

Фигура 40. Ресурс за организиране на изследване и самостоятелно преоткриване на свойство на четириъгълник,
вписан в окръжност, от незрящи

Сътрудничество през отчетния период
Привлечени бизнес партньори
Партньор: БАН-ИИКТ
Колективът работи активно с фирмите БТК VIVACOM и SPESIMA LTD, имаме
далготрайно сътрудничество, съвместни проекти и договори. С БТК имаме съвместен
патент за хора с увредено зрение, със СПЕСИМА имаме общ проект по роботика и
обучаваме техен докторант.

Привлечени браншови и други организации
Партньор: БАН-ИИКТ
Колективът работи активно с Клъстер по мехатроника и автоматика, както и с
Българско дружество по роботика. ИИКТ е член и на двете организации, а техни членове
са в състава на колектива по задача 2.3.3. Проф. Карастоянов е в Управителните съвети
на КМА и на БДР.
Разпространение и популяризиране на резултатите през отчетния период
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Публикационна дейност
Партньор: БАН-ИИКТ
Изнесена е 1 статия на 19th IFAC Conference on Technology, Culture and International
Stability (TECIS 2019) September 26-28 2019, Sozopol Bulgaria, (SCOPUS visible, with SJR).
Karastoyanov D., Stoimenov N., Gyoshev S., Methods and means for education of people
with visual impairments. Статията е достъпна чрез IFAC On Line.
Партньор: БАН-ИМИ
Публикувана статия: Ангелова,
Р., Работата в малки учебно-изследователски
групи – за мотивиращо STEM образование. В: Сборник от трудови од Меѓународна
конференција за образованието по математика, физика и сродни науки Скопје, 27-28
септември 2019, ДФРМ, 2019, ISSN:978-608-4711-09-4, 144-151
Партньор: РУАК
Публикации, които вече са реферирани в Скопус
•

•

•

Jordan Raychev, Georgi Hristov, Dyiana Kinaneva, Plamen Zahariev, (2019, May). Cloud
Connected Smart Birdhouse for Environmental Parameter Monitoring, Proceedings of the
42nd International Convention on Information and Communication Technology,
Electronics and Microelectronics (MIPRO), Opatia May 2019, pp. 907-912
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with lengths n=1mod4. 16th Conference on Electrical
Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 6-8 June 2019, pp 153-158
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, An Algorithm for
Synthesis of Mismatched Filters for Processing of Aperiodic Phase Manipulated Signals.
16th Conference on Electrical Machines, Drives and Power Systems, ELMA 2019, 6-8 June
2019, pp 159-163

Публикации, които ще бъдат реферирани в Скопус
•
•

•

•

Nina Bencheva, Nikolay Kostadinov, Through STEM education and OER to attract the girls
in ICT career, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, A Survey of Periodic
Binary Nearly Perfect Signals with Lengths N≡3mod4, 29th Annual Conference of EAEEIE
2019, Ruse
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Kaloyan Kanchev, Application of
Number Theoretic Transformations for Signal Processing in Radar Sensors. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse
Nikolay Kostadinov, Nina Bencheva, An Approach for Teaching Processor Design and How
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•

•

•

•

•

•

to Extend its Features, 29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019,
Ruse
Mihail Iliev, Borislav Bedzhev, Monika Bedzheva, Petar Boyanov,Tsvetoslav Tsancov,
Requirements to the Personal Work Stations in the University’s Computer Laboratories.
29th Annual Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev, Processing and
Analysis of Signals with Superposed Noises by Artificial Neural Networks. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Stela Kostadinova, Georgi Georgiev, Statistical
Processing and Quality of Service for Incoming Traffic in Markov Chains. 29th Annual
Conference of EAEEIE 2019, 4-6 September 2019, Ruse.
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov and Plamen Zahariev, Optimizing
SDN Control Plane Scalability by Efficient Switch to Controller Migration, 27th National
Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31, 2019,
Sofia, Bulgaria
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev and Gergana
Staevska, Investigating the Possibilities of Integrating Cloud Weather Data into Existing
Applications, 27th National Conference with International Participation "TELECOM 2019",
October 30 - 31, 2019, Sofia, Bulgaria
Ivanka Dimitrova Tsvetkova and Adriana Naydenova Borodzhieva, Analysis of RF
Measurements in the Receiver Unit and the Transmitter Unit Using a Training Kit, 27th
National Conference with International Participation "TELECOM 2019", October 30 - 31,
2019, Sofia, Bulgaria

Публикации в годишник на РУ 2019
•

•

•

Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Optimization of
Models for Traffic prediction in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Nina Bencheva, Open educational resources enhance the STEAM education, Proceedings
of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL
ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse,
Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Mihail Iliev, Ivelina Balabanova, Georgi Georgiev, Boyan Karapenev. Analysis of the
Quality of Customer Traffic in Markov chains, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
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•

•

•

•

(print), ISSN 2535- 1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Creation of contentbased educational courses and attractive approach for acquiring new knowledge in the
field of applied programming by using UGVs, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line)
Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Jordan Raychev, Play to Learn:
Using Drone-Aircrafts and Block Based Programming for Improving Learning Success
Rates, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
Jordan Raychev, Diyana Kinaneva, Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Environmental
Monitoring by Using Third Party Weather Data, Proceedings of the 58th Annual Science
Conference of Ruse University NEW INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26 October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321
(print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN 2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)
Georgi Hristov, Plamen Zahariev, Ivan Beloev, Diyana Kinaneva, Jordan Raychev,
Development and Evaluation of an Urban Concept Vehicle Powered by Hydrogen Fuel
Cell, Proceedings of the 58th Annual Science Conference of Ruse University NEW
INDUSTRIES, DIGITAL ECONOMY, SOCIETY - PROJECTIONS OF THE FUTURE II, 24-26
October 2019, Ruse, Bulgaria, ISSN 1311-3321 (print), ISSN 2535-1028 (CD-ROM), ISSN
2603-4123 (on-line) (UNDER PRESS)

Публикации в сборник доклади на UNITECH 2019 - TU-Габрово
•

Tsvetkova, I., A. Borodzhieva. Investigating RF Filters Used in Wireless Communication
Systems for Educational Purposes, International Scientific Conference UNITECH 2019, 15 –
16 November 2019, Gabrovo, Bulgaria, Proceedings, Volume III, pp. III-214 – III-219,
ISBN: 1313-230X.

Мероприятия за популяризиране на получените резултати
Партньор: БАН-ИИКТ
•

Създаден и излъчен филм по БНТ 2 на 24.03.2019 г. в предаването „Младите
иноватори“:
„Учени от БАН създавате картини, достъпни за хора с нарушено зрение“.
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https://www.bnt.bg/bg/a/ucheni-ot-ban-szdavat-kartini-dostpni-za-khora-s-narushenozrenie
✓ Участия в национални и международни научни форуми и изложения:
Изнесена 1 статия на: 23rd International Conference on Circuits, Systems,
Communications and Computers (CSCC 2019), Marathon Beach, Athens, Greece, July
14-17, 2019; ID: cscc2019-122; Title: Innovative Approach for 3D Presentation of Plane
Culturally-Historical Objects by Tactile Plates for Disadvantaged Users (low-sighted or
visually impaired); Authors: Karastoyanov D., Stoimenov N., Gyoshev S. Статията е
публикувана в Issue MATEC Web Conf. Volume 292, 2019.
https://www.matecconferences.org/articles/matecconf/abs/2019/41/contents/contents.html
Изнесена 1 статия на: XХVIII MНТК „АДП-2019”, 29 май-2 юни 2019 г., Созопол,
България; Наименование: Проучване и оценка на съществуващи и иновативни
технологии за съхранение на енергия; Автори: Венета Йосифова, Милена
Харалампиева
•

Проведен е курс за обучение на докторанти и млади учени от ИИКТ и сродни
Институти на БАН за запознаване с техника и технологии за 3D моделиране, 3D
симулации и 3D принтиране със следните апаратни и програмни средства: 3D
Industrial Tomograph; 3D Color Printer; 3D Mobile Scanner; 3D EDEM Software for 3D
modeling and simulation on the base of Discrete Element Method.

Партньор: БАН-ИМИ
24 September 2019, Leuven, Belgium, The fourth meeting of National Contact Points
(NCPs), Т. Чехларова, Представяне на резултат в дискусиите с представителите на
Националните контактни точки.
Седмицата на отворените врати от 1 до 4 октомври 2019 г. в ИМИ-БАН (2 октомври,
Академичната
класна
стая
на
ИМИ)
http://math.bas.bg/wpcontent/uploads/2019/10/Programme- 4.pdf. Щанд „Дидактически материали за работа с
незрящи“ (Национална програма ИКТ в НОС, 2.3.3 Разпространение на разработените
иновативни приложения, координатор: проф. Т. Чехларова)
27.09.2019 - 28.09.2019, Скопје, Република Северна Македония, Меѓународна
конференција за образованието по математика, физика и сродни науки. Доклад:
Ангелова, Р., Работата в малки учебно-изследователски групи – за мотивиращо STEM
образование.
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Партньор: РУАК
На 21.02.2019 г. в Русенския университет бе проведена работна среща с учители от
Русе и региона и бе обсъдено създаването на образователна мрежа в област „Цифрови
технологии в обучението, преподаването, работата с млади таланти и специални целеви
групи“. Ректорът на университета чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев заяви, че Русенският
университет поставя силен акцент върху цифровизацията в областта на образованието и
адаптирането на учебното съдържание към дигиталното поколение. Д-р Росица
Георгиева, Началник на Регионално управление на образованието – Русе, изказа
мнението, че университетът е сърцето на града, където се прави наука, която ние трябва
да използваме за доброто на нашите деца. На срещата присъстваха деканът на Факултет
Електротехника, електроника и автоматика - проф. дн инж. Михаил Илиев, който е и
ръководител на проекта за Русенския университет, деканът на Факултет Природни науки
и образование - доц. д-р инж. Десислава Атанасова и преподаватели, работещи в сферата
на информационните технологии.
Мрежата се инициира в рамките на националната научна програма „Информационни
и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността“, финансирана от Министерството на образованието и науката, с общ бюджет
от 3 150 000 лв. и период на изпълнение три години (2018-2020 г.)
В периода от 4-ти до 6-ти Септември 2019 г. в Русенски университет „Ангел Кънчев“
се проведе 29-та годишна конференция на Европейската Асоциация за Образование в
областта на Електротехниката и Информационните Технологии (European Association for
Education in Electrical and Information Engineering - EAEEIE). Партньори на конференцията
са няколко национални и европейски проекта, в които Русенски Университет участва “Университети за Наука, Информатика и Технологии в E-обществото” (УНИТЕ), „Система
за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари в региона БалканиСредиземно море“ (SFEDA), “Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС), както и
Великобританско-Ирландската инженерна и образователна научна мрежа (UK&IR EER).
На 12-ти септември 2019 г. делегация от Шанхайски политехнически университет
(ШПУ) беше на еднодневно посещение в Русенски университет "Ангел Кънчев".
Делегацията бе в състав проф. Cao Jianqing (декан на инженерния факултет на ШПУ),
проф. Chen Lin (ръководител на катедра „Компютърно инженерство“ в ШПУ), проф.
Song Shaojing (ръководител на катедра „Електроника“ в ШПУ) и преподавателката
от катедра
„Електроника“ – проф. Hu Jinyan. На срещата с представителите от ШПУ бяха
представени част от дейностите по проект „Информационни и комуникационни
технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС)”.
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На 14 септември се проведе традиционния Римски пазар, който се организира
ежегодно от Регионален исторически музей в гр. Русе. Събитието се проведе в Римската
крепост Сексагинта Приста, намираща се в града в близост до река Дунав. Екипът на
проект Национална научна програма „ИКТ в НОС“ при Русенски университет взе участие
с атрактивни демонстрации на приложения с добавена и виртуална реалност. Бяха
изложени и триизмерни модели, създадени с помощта на съвременни технологии за 3D
печат. Част от тези материали могат да бъдат интегрирани в учебния процес, като нов позабавен подход за усвояване на нови знания.
На 27-ми Септември 2019 г. се проведе поредното издание на Европейската нощ на
учените - събитие чествано с научни прояви в повече от 300 града на Европа и света.
В България събития имаше на повече от 20 места, включително в София, Пловдив, Варна,
Бургас, Стара Загора, Русе, Плевен и др.
Пред многобройната публика на софийската Алма Матер, екипът по проект ИКТвНОС
демонстрира процесите по дигитализация на обекти чрез фотограметрия с камери и
дронове, процесите по 3D сканиране и принтиране на обекти, процесите по създаване на
приложения с добавена и виртуална реалност, както и процесите по откриване на
обекти и пожари с помощта на компютърно зрение и изкуствен интелект. В рамките на
събитието бяха представени дейностите, по които работи екипът за изпълнение на
Национална научна програма „ИКТ в НОС“ от Русенски университет. Младите участници в
събитието проявиха особен интерес към специализираните образователни платформи дронове и роботи.
През месец ноември 2019 се проведе едно събитие за осигуряване на достъп на
широк кръг от публика към специализирана научна апаратура и по специално техника за
извършване на лазерно 3Д сканиране.

Фигура 41. Осигуряване на достъп на широк кръг от публика до специализирана научна апаратура за извършване на
лазерно 3Д сканиране
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Заключение
Тъй като няма реален контрол върху това как научните организации са
разпределили по отделните задачи отпуснатите за първата година средства, възникват
определени опасности. Част от първоначално заявилите участие партньори се
ориентират към други задачи или въобще се отказват. При други партньори (както е,
например, при ИМИ-БАН, но едва ли само при него) поради недостиг на отпуснатите
средства по задачите от Компонент 2 е намален състава на работния колектив. Дори
да има компенсация през следващата година, вече ще е късно да се привличат нови
изпълнители. Не е изключена и другата опасност. Сега финансирането да е по-голямо и
да се привлекат повече хора, които при последващо „изравняване“, да се окажат
излишни, поради недостиг на средства. Ето какво отбелязва проф. Димитър Карастоянов,
ръководител на задача 2.3.3:
Като отговорник за задача 2.3.3 от ННП ИКТ в НОС нямам информация и контрол за
изразходването на средствата по задачата в съответствие с извършените дейности.
Например съгласно Анекс 2: Работен план на национална научна програма
„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката,
образованието и сигурността (ИКТвНОС)“ общата сума за Задача 2.3.3 е 120 000 лв.
Частите от тези средства за 2019 г. обаче са преведени по квоти на съответните
юридически лица и се разходват по преценка на съответните Директори без връзка с
постигнати резултати по задача 2.3.3 от ННП ИКТ в НОС, както е видно от Отчета на Русенски
Университет.
За другите партньори нямам финансова информация.

От ПУПХ изпратиха следното писмо:
Съгласно съгласуваните промени с проф. Красен Станчев от октомври 2018 г.,
Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" не участва в задача 2.3.3 и
няма как да Ви изпратим отчет.
Поздрави и успех,
Асен Рахнев
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Постигнати индикатори за отчетния период
Основни индикатори по К2, заложени по Програмата и Анекс 2
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Заложена
стойност

РП 2.3

Постигната
стойност

РП 2.2

Постигната
стойност

РП 2.1

18

60

Работен пакет/Задача

З 2.1.1 З 2.1.2 З 2.1.3 З 2.2.1 З 2.2.2 З 2.3.1 З 2.3.2 З 2.3.3

Индикатор
Брой приложения за откриване на
знания и намиране на
зависимости
Брой създадени
образователни мрежи
Брой образователни курсове с
отворен достъп
Брой пилотни проекти
Брой приложения за обучение
Брой интегрирано учебно
съдържание
Брой разработени тримерни
модели за усвояване на нови
знания
Брой разработени прототипи
на тримерни учебни помагала
Брой принтирани тримерни
модели за онагледяване на
абстрактни понятия, обекти и
процеси
Брой създадени 3D принтирани
модели за ученици с увредено
зрение
Брой проведени събития за пряк
достъп на обучаеми до уникална
апаратура за компютърна
томография, лазерно сканиране
и 3D принтиране

Други индикатори по К2, заложени по Програмата за всички компоненти
РП 2.1

Работен пакет/Задача

РП 2.3

З 2.1.1 З 2.1.2 З 2.1.3 З 2.2.1 З 2.2.2 З 2.3.1 З 2.3.2 З 2.3.3

Индикатор
Брой научни публикации с
импакт-фактор (IF) и/или импактранг (SJR)
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Брой участия в национални и
международни научни форуми
и изложения
Брой мероприятия за
популяризиране на
получените резултати
Брой участващи млади учени,
докторанти и студенти
Брой изградени
международни научни мрежи
Брой привлечени
бизнес партньори
Брой привлечени браншови
и други организации
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Компонент 3: Информационна сигурност
Този компонент включва три работни пакета:
•

•
•

3.1 Анализ и осведомяване по текущите проблеми информационната сигурност.
Създаване на политики и предоставяне на консултации по информационната
сигурност
3.2 Обучение и образование по информационна сигурност на ученици, студенти,
граждани и администрация
3.3 Разработване и одитиране на сигурен софтуер и киберсигурност

Работен пакет 3.1. Анализ и осведомяване по текущите проблеми
информационната сигурност. Създаване на политики и предоставяне на
консултации по информационната сигурност
В рамките на работен пакет 3.1 бе изграден постоянно действащ екип за регулярен
анализ на заплахите към информационната сигурност, включващ доц. д-р Златогор Минчев,
докт. Павлин Кутинчев и докт. Иван Гайдарски. Разработена е страница за 10-те най-чести
онлайн заплахи за кибер сигурността. Фокусът е върху заплахите към бизнес операциите.
Предоставени са практически съвети за предотвратяването им. Страницата е в процес на
обновяване и ще бъде налична до края на първата година от изпълнението на проекта.
Разработена е магистърска дипломна работа по тематиката на тема „Автоматизация на
разработването на сигурни приложения посредством качествен програмен код“
http://thesis.uni-sofia.bg/ShowThesis.aspx?ThesisId=8528 – Приложение 7. Студентът не е
финансиран от програмата, но темата е зададена от научен ръководител с идея да се
използва за изпълнение на програмата. Финансирането е от СУ-ФМИ. В работния план има
подобни дейности, както и възможност за външно финансиране.
Апробирано е учебното съдържание на дисциплината „Високо сигурен софтуер“ в
магистърска програма „Защита на информацията в компютърни системи и мрежи“ към
ФМИ, СУ „Св. Климент Охридски“ https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/info.php?id=4862.
Проучени са разработените решения за внедряването на GDPR в Moodle в различни
учебни институции и са направени консултации в университет и училище. В резултат
наличните системи Moodle бяха адаптирани с цел пълното им съответствие с GDPR.
Направеното проучване е в Интернет ресурси и е свързано с отговор на въпроса какви
разработени решения за внедряването на GDPR в Moodle съществуват. Проучени са
съответните разработени модули за тази система и начина на внедряването и използването
им . Потърсени са примери на учебни заведения, където са внедрени тези решения.
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Системата Moodle може да отговаря на изискванията на GDPR и други нормативни
актове, но след допълнителна конфигурация, или инсталация на допълнителни разширения
към системата и тяхното адаптиране спрямо изискванията на учебното заведение. Като
например трябва изрично да се уведомят потребителите, кои от техните данни се
съхраняват. Това може да е различно за различните учебни заведения.
Разработена и защитена е дипломна работа на тема „Сигурност на уеб приложенията
разработени с Node.js“ от Боряна Василева, студент от магистърска програма
„Информационно-технологични услуги и проекти”. Работата е представена в
К3.Приложение 5.
Разработена и защитена е дипломна работа на тема „Изследване на слабостите в
сигурността при удостоверяване на уеб приложенията“ от Яна Цветкова, студент от
магистърска програма „Информационно технологични проекти и услуги“. Работата е
представена в К3.Приложение 6.
Предстои защита на две дисертации през следващата година.
Преведена
на
български
е
Рамката
за
киберсигурност
https://www.nist.gov/cyberframework. Предстои утвърждаване на превода от NIST. Тази
рамка е предложението за рамка за киберсигурност в университетите, училищата,
общините и държавната администрация. Спецификата по внедряването й предстои в
следващите етапи от изпълнението на проекта.

Работен пакет 3.2. Обучение и образование по информационна сигурност на
ученици, студенти, граждани и администрация
Планирано изпълнение на задачата за първата година в НЛКВ–БАН:
Анализ на учебни програми за обучение по информационна сигурност на ученици (9 12 клас)
Разработка на учебни програми за обучение по информационна сигурност на ученици
В рамите на работен пакет 3.2 е осъществен контакт със следните училища:
Софийска професионална гимназия „Джон Атанасов“. НЛКВ–БАН, гр. София
Природо-математическа гимназия – Благоевград, гр. Благоевград;
Частна профилирана гимназия “Образователни технологии“, гр. София.
Проведено е пилотно обучение по компютърна и информационна сигурност.
Направено бе проучване и анализ на нивото на обучение, интересите на учениците и на
учителите. Проведени са разговори с преподаватели за структурата на материала, включен
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в програмата на трите училища (тук се включват освен задължителните предмети от МОН и
профилирани предмети, включени от ръководството на съответното училище).
Пилотното обучение протече в две части:
•

•

лекционна част. В нея обучаваните бяха запознати с основни понятия и историческо
развитие на компютърната вирусология. Бяха дискутирани реални примери от
всекидневната работа на лекторите.
практическа част. В тази част обучаваните работеха върху компрометирани
компютърни системи: изучаваха поведението на вредителски програми, симптоми за
зараза, записи във файловата структура и системните регистри както и начините за
отстраняване така, че да се възстанови нормалното функциониране на системата.

С избрани ученици е проведено обучение по писане на сигурен програмен код (на PHP
и MySQL).
В обучението участваха ученици и учители.
Изводите, направени от проведеното пилотно обучение, са:
•

•
•

•
•
•

в училищата няма специализирани курсове за обучение по компютърна и
информационна сигурност. В най-общ вид някои понятия се дискутират като отделна
тема в рамките на 1-2 урока.
липсва практическо обучение, където най-добре се разбира и запомня материала;
необходимо е предварително да се наблегне повече на основните понятия като цяло,
за да е по-ефективно обучението в дълбочина. Учениците работят добре с клавиатура
и мишка, но трудно работят с терминология, която се използва за подобен тип
обучение, и която е необходима за постигане на дълбочина на знанията. Затова в
учебния материал, който трябва да се предложи, е необходимо да се отдели
внимание и на базови понятия.
необходими са допълнителни усилия и ресурси, за да се изгради тестова среда в
изолирана мрежа за подобен тип практическо обучение;
практическото обучението е пи-ефективно за група от 6-10 човека;
лекционното обучение е по-добре да бъде направено в голяма група (над 30 човека),
тъй като спонтанно се задават много въпроси от ежедневието на обучаваните и
естествено се получава контролирана (по отношение на достоверността на
информацията) дискусия.

Учебните програми са в К3.Приложение 1.
Планирано изпълнение на задачата за първата година в ТУС:
Анализ на учебни програми за обучение по информационна сигурност за обучение в
страните от ЕС и други, за студенти от университет.
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Разработка на рамка за обучение по информационна сигурност за обучение в страните
от ЕС и други, за студенти от технически университет.
Публикуване на доклад на семинар ISec 2019 на международна конференция BCI-2019
Описание на извършената работа: Направено е проучване и анализ на учебни
програми/ компетентности за обучение по информационна сигурност за обучение в
страните от ЕС и други, за студенти от университет. Публикуван е един доклад на семинар
ISec 2019 на международна конференция BCI-2019.
Представяне на доклад на семинар ISec 2019 на международна конференция BCI-2019
и публикуване статията в броя за 2019г. на списанието Journal of Computer and
Communication Engineering - http://www.bci-conferences.org/.
Разработва се учебна програма по компютърна сигурност за специалисти.
Разработен е информационен материал по информационна сигурност за потребители.
Образецът е направен за случая на ФМИ, но спецификите са минимални и може да бъде
модифициран и за други целеви групи. Материалът е в К3.Приложение 4.

Работен пакет 3.3. Разработване и одитиране на сигурен софтуер и
киберсигурност
Определен е концептуален модел [1,2] на архитектурата на системи за информационна
сигурност, използвайки основните концепции за сигурност на информацията, предложени
от рамката на архитектурно описание за системите, предложена от стандартите IEEE 1471 и
IEEE 42010. Моделът е описан чрез UML диаграми и агентно-базирани модели на сложни
DLP системи за осигуряване на реална информационна сигурност. Смисълът на този подход
е свързан главно с разработените концептуални и приложни модели, които допринасят за
използването на подходящи архитектурни модели в системите за информационна
сигурност. Резултатът е представен в:
•

•

I. Gaidarski, Z. Minchev, R. Andreev. Model Driven Approach for Designing of Information
Security System, Journal of Information Assurance and Security, Vol. 13, 2018, pp. 149-158,
ISSN 1554-1010.
I. Gaidarski, Z. Minchev, R. Andreev. Model Driven Architectural Design of Information
Security System, In A. Madureira et al. (Eds.) Proc. Of SoCPaR 2018, Advances in Intelligent
Systems and Computing, Springer, Vol. 942, 2020, pp. 349–359.

Друг основен принос е предложението за модерен подход към развитието на системи
за информационна сигурност. Използвани са модели, ориентирани към данни, при които
основният акцент е върху данните. Направени са и модели, ориентирани към данни, които
се отнасят до различни аспекти на данните и защитата на данните. Представената идея е
валидирана компютърно (на основата на стохастични симулации) и експериментално
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верифицирана в рамките на интерактивна симулация на смесена среда. Резултатът е
представен в:
•

•

I. Gaydarski, Z. Minchev, Challenges to Data Protection in Corporate Environment, Ch. 6, In
Z. Minchev (Ed) Future Digital Society Resilience in the Informational Age, Institute of ICT,
Bulgarian Academy of Sciences, Softtrade Publishing House, 2019, pp. 82-100, ISBN 978954-334-221-1.
I. Gaydarski. Insider Threats to the IT Security of Critical Infrastructure's Objects, In
Proceedings of BISEC 2019, Belgrade, September 13, 2019 (Accepted for publication)

Работата в направлението за защита на данни е застъпена и с разработването на
холистичен подход [3, 5], който е насочен не само към корпоративните, но и в по-широкия
смисъл на организационните данни, произтичащи от обществените промени в дигиталната
трансформация. Това води до идентифициране и прилагане на подходящи мерки за защита
за надеждна и цялостна защита на данните за организацията. Резултатът е представен в:
•

•

I. Gaydarski, Z. Minchev, Challenges to Data Protection in Corporate Environment, Ch. 6, In
Z. Minchev (Ed) Future Digital Society Resilience in the Informational Age, Institute of ICT,
Bulgarian Academy of Sciences, Softtrade Publishing House, 2019, pp. 82-100, ISBN 978954-334-221-1.
N. Saranov, Z. Minchev. Data Facet Handling as Critical Infrastructure Challenge to the
Future: Modelling & Legal Issues, In Proceedings of BISEC 2019, Belgrade, September 13,
2019 (Accepted for publication)

Вътрешните заплахи са непредсказуеми и представляват голямо предизвикателство за
традиционните мерки за ИТ сигурност. Затова е необходимо използването на иновативни
методи за защита. От гледна точка на засилването на осведомеността в областта на
корпоративната сигурност е направен и преглед на методите за откриване на вътрешни
заплахи за информационната сигурност. Фокусът е върху елементите на т.нар. критична за
сигурността инфраструктура, които, смекчават тези заплахи и предотвратяват изтичането на
чувствителна информация. Представени са и някои методи за защита на чувствителни
данни чрез холистичен подход, който обхваща данни както вътре, така и извън
организацията. Обсъждат се и системите за наблюдение на потребителската активност и
внедряването на данни (DLP). Направени са и модели на информационната сигурност от
гледна точка на както технологичните рискови аспекти, рисковите аспекти дължащи се на
индивида, така и на правните – следва се опита придобит от последните течове на данни,
противодействащи на необходимостта от подходящо регулиране.
Друг важен резултат от работния пакет, който има връзка и с други дейности от
програмата ИКТвНОС е представеният практически подход за образование и обучение,
базиран на компютърно подпомагани, изследователски фокусирани учения в смесени
кибер-физически реалности [6]. Като резултат от продължаващата работа на част от екипа
беше разработено съответно решение, което обхваща академичен опит в областта на
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научните изследвания и обучението както на национално, така и на международно ниво
като инструмент за проверка на бъдещи проблеми в киберсигурността. Резултатът е
представен в:
•

Z. Minchev. Research-focused Cyber Exercises: National State-of-the-Art Academic
Experience and Perspectives, DIGILIENCE 2019, Sofia, October 2-4, Sofia (Accepted for
publication in: Springer series “Studies in Systems, Decision and Control” (indexed in
Scopus, 2018 SJR: 0.131, Q3))

Съществен резултат от изпълнението на компонента е реализацията на одит и
сертификация на 3300 машини за машинно гласуване на изборите за Европейски парламент
2019 г. Особеностите на изпълнената задача са:
•
•
•

поканените от ЦИК държавни организации, институции и фирми отказаха;
изключително съкратените срокове за изпълнение;
липсата на специализирани нормативи и методика за провеждане на одита и
сертификацията.

Тази дейност не е финансирана от проекта. Финансирането на одитиране на софтуер от
проекта при това равнище на общо финансиране се оказва нецелесъобразно, тъй като се
изискват много по-големи средства, каквито към момента няма налични по проекта.
Одитиране може да се извърши със заплащане от поръчителя.
В тази връзка одитирането на машините и сертифицирането им е платено от ЦИК. Тъй
като тази задача е възникнала доста по-късно след формулиране на задачите от програмата,
поради това тя не фигурира изрично. Но след като е възникнала, и след като възложителите
са се обърнали към ръководството на Компонент 3 от програмата, те са се съгласили да я
изпълнят, тъй като това е и основния смисъл от програмата.
Изборът на екип за одитиране и сертифициране е извършен от ръководството на БАН и
СУ по молба на ЦИК. Тъй като в БАН и СУ са наясно с програмата и екипа който я изпълнява,
те от своя страна са я прехвърлили към ръководството на Компонент 3 за формиране на
екип и за изпълнение на задачата.
Пълен отчет по изпълнението на дейностите по тази допълнителна задача, която е в
обхвата на Работен пакет 3.3, ще бъде приведен в окончателния отчет.
Осъществената дейност недвусмислено демонстрира, аналогично и на допълнителната
задача „Изграждане на информационна система и регистър на одобрените програми за
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти“, че когато институциите и
фирмите не са способни да решат определени задачи, специалистите от научните
организации могат да помогнат. Това е едно ярко доказателство за смисъла от
съществуването на национални научни програми.
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В процеса участваха проф. Владимир Димитров, доц. Милен Петров и доц. Златогор
Минчев.
Дейности по разпространение на резултатите в Компонент 3
От 22 до 26 юли 2019 г. в Ректората на СУ се проведе една от най-престижните
международни конференции в областта на софтуерното инженерство и сигурността: The
19th IEEE International Conference on Software Quality, Reliability, and Security. Националната
програма ИКТ в НОС бе основен спонсор и съорганизатор, като бяха поети разходите по
участие в конференцията на студенти и млади български учени, в осигуряване на студенти
за студентското състезание, осигуряване на доброволци (10 на брой) за ежедневната
организация на мероприятието, както и за всички други дейности свързани с организацията.
В резултат на тази тежка продължителна дейност беше гарантирано безплатно участие на
български учени в работата на конференцията (иначе тяхното участие щеше да струва над
600 щатски долара на човек.
Заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева поздрави
участниците.
Научният форум предоставя на инженери от индустрията и учени от академичните
среди от цял свят платформа, на която да демонстрират своите последни резултати и найдобрите и ефективни техники за развитие на качествени, сигурни и надеждни системи.
Конференцията е възможност за академичната общност първа да се запознае с областите,
които са от решаващо значение за софтуерната индустрия и най-вече с тенденциите в
особено актуална област на киберсигурността.
Конференцията ще даде възможност на българските студенти да се запознаят поотблизо с най-актуалните софтуерни технологии и да премерят сили в уникално състезание
с техни колеги от най-добрите световни университети.
В рамките на конференцията бяха организирани също състезание за тестване на
софтуер бяха проведени множество обучения с получаване на международен сертификат
на IEEE Reliability Society. България получи много висока оценка за организацията на тази
престижна международна конференция.
Едно от централните събития в рамките на Компонент 3 е семинарът по
Информационна сигурност, проведен в рамките на 9-тата Балканска конференция по
информатика, 26-28 септември 2019 г., в София.
Семинарът беше съпредседателстван от ръководителя на Компонент 3 и тримата
ръководители на пакетите от компонента. От страна на Балканската конференция по
информатика бяха включени още четирима съпредседатели.
Програмният комитет се състоеше от участници в Компонент 3, български и чужди
експерти по информационната сигурност.
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За успешната подготовка и провеждане на семинара съществен принос имат проф.
Калинка Калоянова и доц. Милен Петров.
Предстои публикуване на докладите от конференцията в списание Computer &
Communications Engineering (cceng.eu).
Разширени версии на докладите се предвижда да бъдат оформени и публикувани в
отделен том на издателството Cambridge Scholars Publishing, UK.
На семинара бяха представени 14 доклада. Докладите предизвикаха оживена дискусия
сред участниците.
Специален интерес по тематиката на Компонент 3 представляват докладите (превод на
заглавията на български):
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Човешкият фактор в дигитализацията и кибер устойчивостта на публичната
администрация, Силвия Матерн, Габриела Савова, Деница Голева, Велизар
Шаламанов
Семантика на уязвимостите и интелигентно търсене, Владимир Димитров
Компонент 3: Информационна сигурност
Отчетен научен доклад Период: 07.11.2018 г. – 30.09.2019 г. 27/32
Карта на кибер заплахите при национален и секторен анализ, Георги Шарков, Явор
Папазов, Кристина Тодорова, Георги Койков, Мартин Георгиев, Георги Захариев
Академична поддръжка на кибер устойчивостта: национален и регионален подход,
Велизар Шаламанов, Георги Пенчев
Архитектура и процесно-ориентиран подход за изграждане на институция от
мрежови организации (случай на мрежа за компетентност по кибер сигурност),
Георги Пенчев, Велизар Шаламанов
Рамка за разработка на програми за обучение по кибер сигурност за студенти от
инженерни специалности свързани с компютърни системи и информационни
технологии, Румен Трифонов, Огнян Наков, Славчо Манолов, Георги Попов, Георги
Цочев, Галя Павлова
Изследване на изискванията за кибер сигурност в препоръките към учебните
програми, Калинка Калоянова
Как да се прилага ISO/IEC 27001 в образованието в областта на информационните
технологии, Калинка Калоянова, Даниела Орозова

В К3.Приложение 4 са представени материалите от семинара по Информационна
сигурност, проведен в рамките на 9-тата Балканска конференция по информатика.
През октомври 2019 г. екипът от НЛКВ–БАН има планирано участие в Петнадесетата
национална конференция по етика "Етика и технологичен риск", която ще се проведе на 1113 ноември 2019 в Нова конферентна зала на СУ "СВ. Кл. Охридски". Участници от екипа са
гл. ас. д-р Веселин Бончев и доц. д-р Димитрина Полимирова.
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Публикации по тази задача от НЛКВ–БАН:
•

Bontchev, V., Polimirova, D., Contemporary Cybersecurity Trends and related ethical
dilemmas, Списание „Етически изследвания“, кн. 1/2020 (in-print)

Публикационна дейност от ТУС: Направените анализ на учебни програми за обучение
по информационна сигурност за обучение в страните от ЕС и други, за студенти от
университет и разработената на рамка за обучение по информационна сигурност за
обучение в страните от ЕС и други, за студенти от технически университет са представени в
една научна публикация като доклад на семинар ISec 2019 на международна конференция
BCI-2019 и публикуване статията в броя за 2019 г. на списанието Journal of Computer and
Communication Engineering
Публикации от ИИКТ-БАН:
•

•

•

•
•

•

I. Gaidarski, Z. Minchev, R. Andreev. Model Driven Approach for Designing of Information
Security System, Journal of Information Assurance and Security, Vol. 13, 2018, pp. 149-158,
ISSN 1554-1010.
I. Gaidarski, Z. Minchev, R. Andreev. Model Driven Architectural Design of Information
Security System, In A. Madureira et al. (Eds.) Proc. Of SoCPaR 2018, Advances in Intelligent
Systems and Computing, Springer, Vol. 942, 2020, pp. 349–359.
I. Gaydarski, Z. Minchev, Challenges to Data Protection in Corporate Environment, Ch. 6, In
Z. Minchev (Ed) Future Digital Society Resilience in the Informational Age, Institute of ICT,
Bulgarian Academy of Sciences, Softtrade Publishing House, 2019, pp. 82-100, ISBN 978954-334-221-1.
I. Gaydarski. Insider Threats to the IT Security of Critical Infrastructure's Objects, In
Proceedings of BISEC 2019, Belgrade, September 13, 2019 (Accepted for publication)
N. Saranov, Z. Minchev. Data Facet Handling as Critical Infrastructure Challenge to the
Future: Modelling & Legal Issues, In Proceedings of BISEC 2019, Belgrade, September 13,
2019 (Accepted for publication)
Z. Minchev. Research-focused Cyber Exercises: National State-of-the-Art Academic
Experience and Perspectives, DIGILIENCE 2019, Sofia, October 2-4, Sofia (Accepted for
publication in: Springer series “Studies in Systems, Decision and Control” (indexed in
Scopus, 2018 SJR: 0.131, Q3))

Индикатори:
•
•
•
•

Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с
импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR) - 7
Брой разработени и предложени тримерни модели - 0
Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения - 20
Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати (конференции,
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•
•
•
•
•

семинари, кръгли маси, информационни дни) - 4
Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата - 28
Брой изградени международни научни мрежи - 0
Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата - 6
Брой браншови и други организации, привлечени за изпълнение на програмата - 1
Брой заявени/регистрирани полезни модели – 0
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К3.Приложение 1. Учебни програми за ученици
Въведение в киберсигурността
Анотация
Курсът „Въведение в киберсигурността“ е насочен към овладяване на знания, умения и
отношения, свързани с изграждане на начална дигиталната грамотност на учениците по
отношение на киберсигурността.
Състои се от два модула:

•
•

Модул 1: Основи на киберсигурността
Модул 2: Принципи в киберсигурността

Целта на модула „Основи на киберсигурността“ е да предостави на студентите разбиране на
основните концепции, стоящи зад понятието „киберсигурност“. Модулът представлява въведение
и запознаване с основните термини, а не задълбочено изучаване на спецификата на всеки от тях.
Целта на модула „Принципи в киберсигурността“ е да предостави на студентите основни познания
на принципите, позволяващи създаването на системи, които са достойни за доверие.
Очаквани резултати
След завършването на този курс учениците би следвало да могат:

•
•
•
•
•
•
•

да боравят с основните концепции на киберсигурността и да ги използват за
осигуряване на системна сигурност;
да разпознават потенциалните атаки към компютри, системи и мрежи и участниците,
които биха могли да ги изпълнят;
да знаят инструментите и методите за киберзащита и да ги прилагат при подготовка
на система за предотвратяване на атаки;
да предприемат подходящи мерки в случай на пробив в системата;
да използват правилно речника, свързан с киберсигурността;
да определят принципите на киберсигурността;
да анализират често срещаните грешки в сигурността и да идентифицират конкретни
принципи на проектиране, които са нарушени.

Тематичен план

1. Основи на киберсигурността
1.1. Заплахи и противници (участници в заплаха, злонамерен софтуер, природни
явления)
1.2. Уязвимости и управление на риска (включва архивиране и възстановяване)
1.3. Видове атаки
1.4. Оценка на риска
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1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Жизнен цикъл на сигурността
Приложения на криптографията и публична ключова идентификация
Сигурност на данните (при предаване, при съхраняване, при обработка)
Конфиденциалност,
интегритет,
наличност,
достъп,
удостоверяване,
упълномощаване, неотхвърляне, поверителност
1.9. Механизми за сигурност (например идентификация / удостоверяване, одит)
1.10. Откриване на злонамерена активност / форми на атака
1.11. Подходящи мерки за противодействие
1.12. Етика (свързана с киберсигурността)
2. Принципи на киберсигурността
2.1. Разделяне (на домейни / задължения)
2.2. Изолация
2.3. Капсулиране
2.4. Модулност
2.5. Простота на дизайна
2.6. Минимизиране на изпълнението
2.7. Отворен дизайн
2.8. Пълна медиация
2.9. Изграждане на слоеве
2.10. Минимизиране на привилегиите
2.11. Отказобезопасност и отказоустойчивост
2.12. Ползваемост
2.13. Психологическа приемливост
2.14. Отношения на доверие
Предварителни изисквания
Участниците трябва да притежават компютърна грамотност и базови познания по операционни
системи и техните приложения.
Целева група
Ученици от 9. клас от всички средни училища.
Форма на обучение
Присъствени занятия в лекционна зала с мултимедия.

Заплахи в киберпространството
Анотация
Целта курса „Заплахи в киберпространството“ е да запознае учениците с видовете заплахи, които
могат да присъстват в киберпространството, както и с начините за противодействие.
Очаквани резултати
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След завършването на този курс учениците би следвало да могат:

•
•
•

да идентифицират лошите участници в киберпространството и да сравняват техните
ресурси, прилагани техники и мотивация;
да описват различни видове атаки и техните характеристики;
да анализират често срещаните грешки в сигурността и да идентифицират конкретни
принципи на проектиране, които са нарушени.

Тематичен план

1. Дефиниции
2. Мотивация и техники
3. Фамилии и групи
4. История, настояще и тенденции в развитието на заплахите в киберпространството
5. Видове атаки и уязвимости, които ги активират
6. Анализ на събития, индикиращи наличие на атака
7. Вектори на разпространение
8. Социално инженерство
9. Вътрешни пробиви
10. Анти-вирусни програми и програми, свързани със сигурността:
10.1.
скенери;
10.2.
програми за мониторинг;
10.3.
програми за проверка на интегритета и др.
11. Информационни ресурси за заплахи
Предварителни изисквания
Познания по операционни системи и техните приложения.
Да са запознати с основите и принципите на киберсигурността.
Предимство е учениците да имат основни познания по:

•
•

криптография;
компютърни мрежи.

Целева група
Ученици от 9. клас от всички средни училища.
Форма на обучение
Присъствени занятия в лекционна зала с мултимедия.

Киберпрестъпления
Анотация
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Целта на курса е да даде на учениците разбиране за киберпрестъпленията и други злоупотреби,
възникващи в кибер среда.
Очаквани резултати
След завършването на курса учениците трябва:

•
•

да знаят как интернет се използва за киберпрестъпност, кибер-дебнене и други
злоупотреби;
да могат да оценяват ефективността на приложенията на киберсигурността за
предотвратяване на престъпления и злоупотреби.

Тематичен план

1. Типове киберпрестъпления
1.1. прониквания;
1.2. шифроващи вредителски програми (Ransomware);
1.3. (e)шпионаж;
1.4. кражба на интелектуална собственост;
1.5. (финансови) измами.
2. Кибер малтретиране
3. Сексуална експлоатация
4. Кражба на самоличност
5. Кибертероризъм
6. Законова нормативна база
Предварителни изисквания
Да имат познания по:

•
•
•

операционни системи и техните приложения;
основи и принципи на киберсигурността;
кибер заплахи.

Предимство е учениците да имат основни познания за:

•
•

основни на криптографията;
основни на мрежите.

Целева група
Ученици от 9. клас от всички средни училища.
Форма на обучение
Присъствени занятия в лекционна зала с мултимедия.
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К3. Приложение 2. Публикации по компонента

Contemporary Cyber-Security Trends and
Related Ethical Dilemmas – Part 1
Vesselin Bontchev (vesselin.bontchev@nlcv.bas.bg),
Dimitrina Polimirova (dimitrina.polimirova@nlcv.bas.bg)
National Laboratory of Computer Virology, Bulgarian Academy of Sciences
Abstract: The paper is a review of the various ethical dilemmas created by the
contemporary trends in cyber security. No attempt is made to provide the ethical
resolution of each dilemma – only the various arguments for and against are described.
Keywords: ethics, ethical dilemmas, cyber security.

Introduction
Information technology is a relatively very new and very fast developing area. Some parts of it, like
information security, are not very well understood, except by a few experts. Yet they present various
problems that pose serious ethical dilemmas. Since the area is so new, the society has not had the
centuries to come up with good and widely accepted solutions to these dilemmas.
While we are experts in cyber security, we definitely do not consider ourselves as being experts in ethics.
Therefore, in this paper we shall contend ourselves with outlining some of the most important ethical
dilemmas related to cyber security, with the various arguments for and against the possible answers to
them – without, however, stating which is the “correct” answer from an ethical point of view. We are
leaving this decision to the reader.

Ethical dilemmas
In this section we shall outline the main ethical dilemmas posed by the various contemporary trends in
cyber-security.
Ransomware
Ransomware (from the words “ransom” and “software”) is a malicious program that encrypts the data of
the user without their consent and demands the payment of a ransom (usually, in some hard-to-trace
virtual currency like Bitcoin) for its decryption. Historically, the first program of this kind was created by
Dr. Joseph Poppe in 1989 but this kind of malicious programs became really widespread once electronic
currencies like Bitcoin were created and after the ransomware program known as CryptoLocker was
released in 2013 and started grossing several millions of US dollars per day in ransoms. Currently, the
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creation and distribution of ransomware is a blooming criminal enterprise, costing the world economy
billions of US dollars every year.
Currently, thousands of known ransomware programs exist. About half of them contain various
cryptographic flaws, which makes it possible to break the encryption and to decrypt the encrypted files
of the user without having to pay the ransom. However, none of the really widespread programs of this
kind fall in this category. For them, only the author of the program is able to decrypt the data of the
victim – and they are willing to do so only after the demanded ransom (which can vary between $300
and $30,000) is paid.
Paying the ransom or not
As mentioned in the previous section, in the vast majority of cases the victim has a simple choice – pay
the ransom, or consider the encrypted data lost. There are various reasons why paying the ransom is not
advisable on technical, legal, or even ethical grounds.
First, there is no guarantee that the data will be decrypted even if the ransom is paid. While the criminals
behind the ransomware operation have interest in keeping a reputation of decrypting the data after
payment (otherwise the victims simply will not pay), one should not forget that they are criminals that
generally cannot be trusted. In addition, the decryption tool is often provided as a program (instead of
simply as a decryption key) – and executing a program coming from an untrustworthy source on one’s
computer is always dangerous. Furthermore, in some cases either the ransomware itself or the
decryptor is buggy and corrupts the files beyond repair. Finally, the criminal organization could have
been already shut down by the authorities, meaning that there is nobody available to provide a
decryption tool. According to some statistics, in about 20% of the cases paying the ransom does not
result in decrypting the encrypted data.
Second, in some cases when the criminals realize that the victim is desperate and has a lot of money,
they make additional demands of more money to be paid to them, in order to decrypt the data.
Third, in some countries there might not be a legal way for a company to expense the payment of a
ransom. Bulgaria is one such country.
Fourth, by paying the ransom, the victim is essentially financing a criminal organization. Even leaving
aside the legal aspects of this situation, it would be ethically questionable to provide funds to people
who are likely to use them to further develop their malicious software and to conduct additional
distribution campaigns, resulting in even more victims being hit.
However, the decision not to pay the ransom is by far not obvious and clear-cut. For instance, the victim
might have a legal and ethical obligation to maintain the integrity and availability of the data that was
encrypted. Some examples would include medical records (which, if unavailable, can result in physical
harm and suffering of human beings), financial or legal documents (the loss of which could result in
serious financial or legal harm to third parties), and so on.
Clearly, there is no win-win solution here. The victim will be forced to weigh the different options and
come up with a decision which minimizes the harm caused to others, even if it feels unpleasant. Some
additional discussion of these issues can be found in [Jareth, 2019].
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Outsourcing the ransom payment
The fact that ransomware attacks have become a widespread problem, combined with the reluctance
(or, in some cases, the legal impossibility) of companies to pay the ransom, has lead to the creation of a
new kind of businesses. Those are companies that advertise their services as being able to decrypt the
data encrypted by a ransomware – for a fee, of course. Such claims are always suspicious, given that the
widespread ransomware strains use sound cryptographic methods for encrypting the data – methods,
which the current cryptanalytic science is unable to break. And, indeed, in practically all cases it turns out
that such companies simply pay themselves the ransom to the criminals, in exchange for a decryption
tool, and then decrypt the data of the victim, charging it both for the paid ransom and for the “service”
rendered [Dudley, Kao, 2019].
At a first glance, such operations are clearly unethical. The victim contacted the company precisely
because it didn’t want to pay the ransom to the criminals – yet this is precisely what the company ends
up doing. However, the situation is not always so black-and-white. As mentioned in the previous section,
the victim might not be willing to pay the ransom not on ethical grounds but because it has no legal way
of expensing it. By offering to pay it on their behalf, the “decryption” company is rendering a useful
service. Furthermore, in most cases this company already has considerable experience negotiating with
criminals. It might be able to negotiate for a significantly lower ransom amount, to make sure that a
decryption tool is indeed provided and it indeed works correctly (and to assume the business and
financial risk if it does not). Again, this is a useful service. In fact, insurance companies that provide
insurance against ransomware attacks often insist that the insured victim goes through the process of
paying the ransom via such an intermediary, because it is more expedient and is often cheaper [Dudley,
2019].
Whether to use the services of such a company is again an ethical dilemma that the victim will have to
resolve, based on the particular situation, ethical principles, and so on.

Surveillance
The past couple of decades saw the rise of the so-called “surveillance capitalism”. It involves massive
tracking of people’s on-line behavior and monetization of the collected data for advertisement and other
purposes. While in many cases it makes excellent business sense, it also leads to serious invasions of
privacy. Therefore, developments in this area pose important ethical dilemmas.
Advertisements and tracking
Nowadays, users are offered a great multitude of on-line services for free. These include social networks
(e.g., Facebook, Twitter, etc.) for social interaction, webmail (e.g., GMail, Yahoo Mail, etc.) for
communication, on-line data storage (e.g., Dropbox, Google Drive, OneDrive, etc.), office automation
(e.g., Google Docs, Slides, Sheets, and Callendar), and so on. While the user does not pay any money for
these services, their upkeep is certainly not free – in fact, their costs are in the billions of US dollars. So,
who pays for them?
The reality is that all these services collect data about the on-line behavior of their users and often
display advertisements to their users. Even when the services do not display ads to the user directly, the
collected data is sold to advertisement companies for better targeting of the people with advertisements
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elsewhere. According to some studies, targeted advertisements bring twice as much profit as the
untargeted ones [Loechner, 2010], [Marotta, Abhishek, Acquisti, 2019]. As the saying goes “if you are not
paying for it, then you are the product”.
In one particularly shocking case, the advertiser had figured out that a young woman was pregnant just
from her on-line behavior and had started showing her relevant advertisements even before her own
father knew of this [Hill, 2012].
One the one hand, this constant tracking of every move and interest of the user is a serious invasion of
privacy. On the other hand, the user is provided with excellent services for free – services, which would
otherwise cost a lot of money and wouldn’t be accessible to many low-income people. This poses an
ethical dilemma to the software developers – is it ethical to develop such software or not?
IoT data collection
The present trend is to install computer chips to all kinds of consumer devices and connect them to the
internet. The internet-connected fridge from 1998 was the first step [Cook] but nowadays there are all
sorts of devices connected to the internet – from such things like surveillance cameras and TV sets to
ridiculous cases like light bulbs and thoothbrushes. These devices have an extensive view of the behavior
of their users. As such, the data obtained from them is invaluable to advertisers [Seitz, 2016]. For
instance, a recent study discovered that various smart TVs were sending the user’s watching habits to
Facebook, Netflix, Microsoft, and various advertising companies [Ren, Dubois, Choffnes, Mandalari,
Roman, Haddadi, 2019].
Again, the developers of such devices are facing an ethical dilemma here. On the one hand, internetconnected devices are much more convenient and easier to control for the user (e.g., from a smart
phone). Their price can also be lower, given the additional revenue from the sale of user data to the
advertisers. Clearly, the users want them, because they sell very well – otherwise the market would have
driven their producers out of business. On the other hand, they present a serious invasion of privacy.
Also, since their security often leaves a lot to be desired, the can fall victim to hacking and facilitate
other, physical crimes against their owners – like burglary, theft, and so on.
State surveillance of social media
During the Obama administration, the US government introduced a new field in their visa application
forms, asking the applicants for all the user names that they have used in the popular social networks for
the past five years. Filling that field was optional – but the Trump administration made it mandatory.
Omitting, or filling incorrect information on a visa application form is a crime in itself.
Furthermore, under the Trump presidency, the US government started making extensive use of the
information gathered from the social networks. This new, required field was also introduced in other
official documents – like the documents filled by those seeking to obtain refugee status, a green card, or
citizenship [Cimpanu, 2019]. In at least one case, a Harward student from Lebanon was denied entry into
the USA because of things posted by other people in his social network and clearly outside of his control
[Keane, 2019]. While this practice is currently in use mainly in the USA, we fully expect it to be widely
adopted by most governments around the world.
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Again, the implementation of such practices poses a clear ethical dilemma to those charged with
implementing them. On the one hand, terrorist organizations make extensive use of social networks for
recruiting new members and a government has the full right to screen off potential terrorists and deny
them entry into the country. On the other hand, this is a clear invasion of privacy and it is repressive to
punish people for what others might have posted on-line if it was something the government didn’t like.
Employee traffic monitoring
Many employers these days monitor all the traffic of their employees’ computers. There are several
good reasons for this. The main one is the detection of malware, phishing, and other on-line threats, and
stopping them before they had the chance to reach the employee’s computer. Another reason is to
ensure employee efficiency – that the people the company is paying to work for it aren’t spending their
business hours watching on-line movies or otherwise visiting sites that are not work-related.
Since nowadays most of the web traffic is encrypted via HTTPS, implementing such monitoring basically
means that the company has to break the encryption by conducting a so-called man-in-the-middle
attack. The incoming traffic decrypted, then re-encrypted and signed with a corporate certificate that the
employee’s browser is instructed to trust, instead of the certificate used by the site the employee is
visiting.
Unfortunately, this again can lead to a serious invasion of privacy when the employee is reading personal
e-mail or is performing other, permitted but private on-line actions. Again, this poses an ethical dilemma
to the company – the weighting of security and efficiency against privacy of their employees.
Facial recognition
Nowadays the computer vision and facial recognition technology is extremely advanced – sufficiently
advanced to be deployed en masse and used in real-time. Several cities around the world have deployed
hundreds of thousands of security cameras in public spaces. The top use of this technology is in China
[Bischoff, 2019], where some cities have several millions of such cameras deployed – but even in the
Western world (e.g., in London) this technology is widely used [Thakkar].
The benefits of it are obvious – it can reduce crime (or at least increase the percentage of solved crimes).
In some cases, when combined with machine learning, it is possible to detect in real-time that a crime is
being committed and to automatically alert the authorities without human help.
On the other hand, it again poses significant challenges to privacy. While it can be argued that the face of
a person who is in a public place is also public information, the application of this technology allows for
total surveillance of every step of the people in the city. Again, it is an ethical dilemma for the local
authorities (and for the developers of such systems) whether to opt for reduced crime or for increased
privacy.
License plate readers
The past few years saw an increased development and deployment, especially in the USA, of the socalled automated license plate readers (ALPRs). These are devices, usually mounted on street poles, road
overpasses, or police cars, which automatically capture the license plates of the passing cars, together
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with location and a time stamp [EFF]. The information is stored in databases and can be accessed in
order to determine whether a particular car has been at a particular location at a particular time.
Such devices have clear advantages in fighting various kinds of crime – locating stolen vehicles, tracing
the movements of a suspect, detecting insurance fraud, and many others. On the other hand, their
extensive use allows total surveillance of every move of the motorized population. The people have no
choice in the matter, because the law requires that the license plate of a vehicle is clearly visible at all
times.
What is even worse, in some cases the local governments have been found selling for proffit the
collected data to private parties for the purpose of tracking people [Cox, 2019]. While such activities are
undoubtedly legal, they seem at least ethically questionable to us.
In fact, it was discovered that such activities are being adopted by private businesses too – not just by
the local governments. At least one US company was found to pay subcontractors to install ALPRs on
their cars and collect data for the company – access to which is then sold to other private parties [Cox,
2019b].
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In Part 1 of this paper we considered the ethical dilemmas posed by ransomware and by
the so-called “surveillance capitalism”. In Part 2 we shall examine the ethical dilemmas
related the offensive tactics in which people normally concerned with computer defense
might engage in, to vulnerability disclosure, and to artificial intelligence.

Offensive defense
Normally, defends against cyber attacks involves hardening one’s computer and network infrastructure
by installing defensive programs, configuring them properly, regularly updating the systems, and
monitoring them for early signs of attacks. However, occasionally the defenders have the opportunity to
take more aggressive actions, in order not just to stop but also to hurt the attackers – actions, which are
sometimes called “hacking back”. Such opportunities often present various ethical dilemmas regarding
the proper way to proceed [SolidState].
Accessing criminal infrastructure
Attackers almost never use their own computers to conduct an attack. They either use somebody else’s
machine that they have hacked into, or they set up cheap or free accounts at a cloud hosting provider.
Since they have to access this machine, in order to conduct the attack from it, they need to set up
remote access to it. Sometimes, either due to sloppiness or due to the incompetence of the attacker, this
remote access is not properly secured. In such cases, when the victim detects an attack coming from that
machine, they are able to access it remotely too.
This has clear benefits for the defender. Often it means stopping the attack by removing or otherwise
disabling the attacking programs running on the remote machine. It can also allow the gathering of
valuable data about the attacker – data, which can help with the investigation of the incident and can be
provided to the law enforcement.
On the other hand, accessing somebody else’s machine without authorization is at the very least legally
questionable in most jurisdictions. Furthermore, any actions taken to stop the attacking software from
running risk to damage something else on the machine – and in at least some cases, this machine
belongs to an innocent victim that the attacker has hacked.
Taking down criminal infrastructure
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A more extreme case of the above is when the defenders disable not just the attacking software running
on a single machine that is attacking them. Attackers often harness thousands of hacked machine into
so-called “botnets” that are used to attack victims indiscriminately. If this infrastructure, used by the
attacker, is itself vulnerable to being hacked into, there exists the possibility to disable it entirely and
thus put a stop not only on the attacks against one’s own machines but also make them stop of all the
victims of the criminal. Examples of such operations of taking down botnets include [Boscovich, 2011],
[Fisher, 2017], and [Vojtěšek, 2019].
While the benefits from such actions are quite obvious, they are also much riskier, because the bots are
running on a large multitude of different machines, the exact specifics of which are not known
sufficiently well. The risk that the takedown of the attacking software would make at least some of them
inoperable, thus causing harm to their legitimate owners, is much higher. This is why such activities are
usually undertaken in coordination with law enforcement and only after careful weighting of the
different arguments for and against and when no better alternative can be found.
State-sponsored cyber operations
The days when hackers were mostly smart kids working alone from their mother’s basement are long
gone. Nowadays the vast majority of cyber attacks are caused by professional criminals, often working
for criminal organizations. However, there is increased percentage of attacks in cyberspace that are
state-sponsored. In fact, there is an ongoing world-wide low-profile cyber conflict, involving many
nations. In most cases their activities are related to cyber-espionage but, increasingly, other kinds of
actions are undertaken as well. One example is the Russian influence campaign during the US
Presidential elections in 2016. Another is the activities of North Korea, which often targets financial
institutions and steals financial assets, in order to finance its nuclear program [Wainer, 2019].
In some cases, however, these cyber attacks are much more direct and aim to cause harm to some
physical infrastructure of the adversary. Probably the best known example is the Stuxnet virus [Shearer,
2010], which was developed by the USA and Israel (with some minor participation of the UK, France, and
the Netherlands) and was used to infect the computers controlling the uranium enrichment centrifuges
of Iran and to damage these centrifuges by operating them improperly, thus setting back Iran’s uranium
enrichment program for several years.
These kind of offensive cyber activities pose their own kind of ethical dilemma. On the one hand, the
people conducting them usually serve in the military and it is their duty to conduct these attacks, in
order to harm an adversary of the country they serve. On the other hand, such activities often have
unintended consequences and do harm innocent victims. For instance, while indeed most Stuxnet
infections were in Iran, as every virus, it spread uncontrollably and hit victims in Indonesia, India,
Azerbaijan, Pakistan, and even in the USA itself. In another example, NotPetya, a ransomware worm that
was developed by Russia and used against Ukrainian targets, managed to spread globally and cause
more than $10 billion damage to completely unrelated companies around the world [Greenberg, 2018].
Unlocking smart phones
Contemporary smart phones (especially the iPhone) are very well-protected. The contents of their
storage is encrypted and cannot be decrypted unless the user unlocks the phone. Given that these days
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people store information about their whole lives on their smart phone, such measures are very
important, in order to protect the data if the phone is stolen, for instance.
However, by itself, technology is ethically neutral. It benefits all of its users – be they good or bad. The
same technology that prevents the data of theft victims from being accessed by the thief also prevents
the law enforcement from accessing the data stored on a criminal’s phone. This is causing an endless
amount of frustration among the law enforcement officials and they keep insisting that the technology
companies should provide some way to access lawfully the encrypted contents of these devices.
A particularly well-known case was when the FBI wanted to decrypt the contents of the iPhone
belonging to a domestic terrorist involved in a mass shooting who was already dead and could cooperate
[James, 2016]. Attempting to guess the unlock code would have resulted in progressively increasing
times until the next guess was allowed and after 10 incorrect guesses the device would have erased its
contents anyway. The FBI demanded that Apple produced and new version of the operating system of
the device that disabled this protection and pushed it to the phone in question. Apple refused, arguing
that doing so would reduce the security of all users of their devices. The argument went to court but
eventually the FBI dropped the case, after finding an undisclosed method to hack the device despite the
protection.
However, such situations present a clear ethical dilemma: should the company-producer cooperate with
law enforcement in order to help solve a crime (and potentially save human lives) – or should it rather
refuse and help preserve the security of everyone, including the criminals?
Encryption backdoors
An issue similar to the one described in the previous section is posed by the so-called encrypted instant
messengers. Those are mobile applications that allow their users to communicate in real-time via text
messages, voice, and video. There are many of those – Signal, WhatsApp, Telegram, etc. When the
encryption protocols used by them are implemented properly, the communication is end-to-end
encrypted, meaning that only the two communicating parties can decrypt it at their respective ends.
Even the company that has produced the application and is running the servers through which the
communications are passing is unable to decrypt them.
On the one hand, this is a wonderful property that helps protect the privacy of the users. On the other
hand, a relatively small percentage of the user population (drug dealers, terrorists) use it to
communicate securely and avoid law enforcement interception.
Naturally, this does not sit well with the law enforcement officials and there are periodic calls that the
companies producing these applications should built into them some way that allows the law
enforcement to listen in, when empowered by an appropriate search warrant. Unfortunately, as the
cryptography experts keep insisting, there is no way to achieve such selective access. If the backdoor is
found, it can be used to violate the privacy of any user. Plus, nothing prevents the criminals from using
an application that does not contain such a backdoor. After all, the necessary mathematical algorithms
are accessible to anyone.
In the USA, the most recent developments in this area was a speech by their Attorney General William
Barr [Owen, 2019]. He repeated the calls for the communication companies to implement such access
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for the law enforcement and implied that if they don’t do it on their own free will, the politicians will
pass the necessary laws that force them to do so. In fact, such legislation has already been passed in
Australia.
The ethical dilemma here is clear. Should the government be forcing an issue that would threaten to
reduce the security of all citizens – in the name of solving (or even preventing) crimes that threaten the
security of a few citizens? And should the technology companies cooperate, if they have the choice in
the matter? These questions should be considered in the context that even without access to encrypted
communications, the police is far from helpless to solve such crimes.
Government spyware
As mentioned in the previous section, the police has alternate means to monitor the conversation of
criminals when end-to-end encryption is involved. One of them is infecting the criminal’s phone the
malware. The encryption is end-to-end, which means the communication cannot be read in-transit – but
it is decrypted at the endpoint, meaning that malware running on the endpoint would be able to access
its contents and, if necessary, forward it to the law enforcement.
This isn’t as convenient as a backdoor built into the encryption protocol. The main problem is that such
and approach does not scale well. You might be able to infect the phone of a single suspect, but doing it
for thousands of people is problematic. Somebody (most likely the Italian police) has had the bright idea
of solving this problem by Trojanizing popular mobile applications and uploading them to the official
Android Play Store [Franceschi-Bicchierai, Coluccini, 2019].
The ethics of such an approach (even if we leave aside its legality) is clearly questionable. The malicious
applications have endangered the privacy and security of all users – not just of selected suspects.
Whitelisting government malware
Given that the approach described in the previous section has become a reality and that it was
discovered by security researchers, an interesting question arises. Should the producers of anti-virus
programs “whitelist” (i.e., avoid the detection of) government-created malware – in order not to
jeopardize a possibly ongoing investigation or an intelligence operation?
Fortunately, to the best of our knowledge, this question has never had to be answered in practice yet.
Many anti-virus companies maintain that it is against their policy to do so [Westervelt, 2013]. However,
it is questionable how much they would be able to resist if, say, served with a National Security Letter.
When the Stuxnet virus was discovered and it became clear that it was US-made and was targeting
Iranian installations, at least some American anti-virus researchers had doubts whether it would be
proper to go public and disclose the operation. On the other hand, it is likely that this question will never
have to be tested in practice, because it is relatively easy for a government intelligence agency to create
malware that is not detected by any of the existing anti-virus programs (and to do so without any
cooperation whatsoever from the producers of these programs) and by the time it is actually discovered,
it has already done its work and the operation can be safely shut down anyway.
Anti-virus companies creating viruses
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There is an even more interesting, from the ethics perspective, question than should the anti-virus
companies avoid detecting government malware. This is the question should the anti-virus companies
create new viruses themselves?
Anti-virus companies are often accused of doing that, based on the primitive reasoning that the more
viruses there are, the more demand their will be for their products. Of course, this reasoning is
completely unfounded – there are more than enough malicious programs floating around and new ones
are created at the rate of more than a million per day. The anti-virus companies are overworked and
barely capable of keeping up with this glut; they certainly have neither the time, nor the inclination of
create even more malware. However, as explained in [Bontchev, 1998], there are cases when the
question is not so clear-cut.
When Microsoft changed the macro programming language of Microsoft Word from WordBasic to Visual
Basic for Applications (VBA) in 1997, they included a converter that would automatically translate the
WordBasic macro of any opened document into VBA. This was done in order to ensure that existing
macro packages that the users had would continue to work – because starting from Word97, Microsoft
Word can no longer execute WordBasic programs. Unfortunately, this means that the existing
WordMacro viruses in any opened and infected document would be automatically converted into VBA
too. WordBasic and VBA are two completely different languages, with different syntax and different
internal representation. Such a conversion would effectively result in a new, previously unknown virus.
Some anti-virus researchers expressed the view that we should perform this action ourselves – take all
existing WordBasic macro malware and produce the corresponding VBA malware from it (essentially
creating new viruses in the process), then implement detection of the new malware in our products, so
in the cases that it was created “naturally” in the wild, our products would already be capable of
detecting it.
The grounds of this suggestion were clearly ethical and well-meaning – the idea was to do what is our
duty and to provide the best protection to our users that we could. On the other hand, some of us
argued that since we have vowed to fight computer viruses, it would be unethical for us to create more
of them. A detailed discussion of the negative effects of such an act can be found in the paper cited
above. Furthermore, we managed to come up with a method, that allowed us to implement detection of
these possible future viruses without actually creating them [Bontchev, 2000].
Beneficial viruses
Traditionally, computer viruses have been used for various malicious purposes. However, given that they
are just programs (that can replicate themselves), people are often questioning whether they could be
used for something beneficial, too. Even the pioneer in the theory of computer viruses, Dr. Fred Cohen,
has expressed such ideas.
A detailed discussion of the technicalities and the feasibility of this idea is beyond the scope of this
paper. However, we would like to point the reader to a paper of ours [Bontchev, 1994], where this issue
is discussed extensively. Despite being written quarter of a century ago, all the arguments presented
there are still valid and actual. The general conclusion is that no, it is not possible to have beneficial
computer viruses. Any beneficial program capable of self-replication would install itself on the user’s
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computer only with the explicit permission of the user, would use cryptographically strong means for
authentication (digital signatures), and wouldn’t call itself a virus.

Vulnerability disclosure
Occasionally, security researchers discover vulnerabilities in the computer systems they work with.
Silently exploiting them for their own benefit and to the detriment of the owners of these systems would
be, of course, unethical. However, even revealing these vulnerabilities, so that they could be fixed, is
fraught with ethical dilemmas. This section will attempt to cover these dilemmas.
Full vs. coordinated disclosure
There are two main schools of thought regarding how the information about a vulnerability should be
disclosed [Trull, 2015]. The first school of thought, the so-called “full disclosure”, maintains that the
information should be made public, available to anyone who is interested.
The main advantage of this approach is that it has a wide reach and any user of the vulnerable product
can be informed about the vulnerability. Unfortunately, the main disadvantage of this approach is that
malicious actors would also be informed and are likely to start exploiting the vulnerability for criminal
purposes and to the detriment of the legitimate owner of the vulnerable installation.
The second school of thought is that the vulnerability should be disclosed privately to the company
making the vulnerable product and sufficient time should be allowed for the company to publish a fix
before the vulnerability is made public. Originally, this was called “responsible disclosure” but due to the
implication that any other disclosure method is considered “irresponsible”, nowadays the term
“coordinated disclosure” is used instead.
The advantage of this method is clear – only the company responsible for fixing the product is informed
and the problem can be fixed before any bad actors get the chance to exploit the vulnerability.
Unfortunately, companies often tend to ignore or downplay private reports of security problems in their
product – while a public report tends to force them to fix it. In addition, the term “sufficient time to fix
the problem” is rather ill-defined and subjective, although often a period of 90 days is used. In one
extreme case the person reporting a security issue was arrested and convicted for hacking [Osborne,
2016].
Which disclosure approach to use is an ethical dilemma for the security researcher discovering the
vulnerability. Probably the most ethical approach is to use a combination of them – attempt coordinated
disclosure first and then go with full disclosure if the company does not react or refuses to address the
issue. Various resources for aiding coordinated disclosure exist. For instance, the US CERT has published
guidelines on the subject [Householder, Wassermann, Manion, King, 2017]. There exists a whole
platform [HackerOne], specialized in coordinating the reports of vulnerabilities from the security
researchers with the companies affected by them.
How much to publish
Another ethical dilemma that a security researcher who has discovered a vulnerability often faces,
especially if doing full disclosure, is how much information exactly to publish. A technical explanation of
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what the problem is, how to check for its presence, and what is its impact (and the possible mitigations)
is, of course, a must. However, this information alone is often insufficient for the average non-technical
user to determine whether they are affected. In order to solve this problem, researchers often publish a
so-called “proof-of-concept” (PoC) – a small program that exploits the vulnerability in a non-destructive
way, demonstrating its existence in some obvious way (e.g., by launching the calculator, or by displaying
some information that would be otherwise private and unobtainable).
One the one hand, doing so helps the masses asses whether the vulnerability affects them and how
serious it is. On the other hand, it allows even unskilled attackers to easily exploit the vulnerability. So,
whether to include a PoC in a public vulnerability report or not poses an ethical dilemma.
Bug bounties
Sometimes some companies give monetary rewards to the security researchers who have reported a
particularly bad security vulnerability in the company’s product – the so-called “bug bounties”. Platforms
like [HackerOne] coordinate the bug bounty programs of those companies who have such programs and
ensure that the researchers who report security vulnerabilities via the platform receive their reward.
While it is always nice and stimulating if one’s efforts are rewarded, this has also given rise to the
opposite extreme. Some researchers refuse to submit bug reports unless they are rewarded
appropriately. Their logic is that they have done some work on behalf of the company (who really should
have found the problem in its product itself) and they are entitled to a compensation – the so-called “no
more free bugs” slogan.
It is an ethical dilemma that the security researcher who has stumbled upon a vulnerability faces. On the
one hand, reporting it and having it fixed is the duty of the security researcher. On the other hand the
logic of refusing to do the job of a large corporation for free also has its merit.
What to do if the company doesn't react
In some cases, when the security researcher who has discovered a vulnerability in some company’s
product, decides to take the coordinated disclosure route, and contacts the company in question, the
latter does not respond at all, or refuses to acknowledge the seriousness of the problem and/or to fix it.
Such cases pose another ethical dilemma.
One the one hand, the researcher could decide to disclose the vulnerability publicly, hoping that
pressure from the public would force the company to fix the problem. But, as mentioned in the previous
sections, this is likely to inform the bad actors too, leading to unintended damage to the society. On the
other hand, the researcher could decide not to disclose the problem. But in such cases the vulnerability
remains unfixed and there is always danger that the cyber criminals would discover it on their own –
again resulting in damage to the society.
All these cases are usually not equivalent; in every particular case the researcher should consider the
circumstances carefully and should take the correct decision in accordance to their ethical principles.
Sale of exploits
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An extension of the case of bug bounties is when the security research simply sells knowledge about the
vulnerability they have found (and how to exploit it) not to the company that is making the vulnerable
product but to the highest bidder. Market demand for such goods definitely exists, as witnessed by the
existence of several companies whose main line of business is brokering such deals. One of the best
known companies of this kind is Zerodium; they often publish their “price list” of the kind of
vulnerabilities they are willing to buy and the prices of some often exceed a $1-2 million [Greenberg,
2015].
Such companies often advertise their services as being able to help security researchers who have found
a vulnerability to get a fair price for their hard work. However, anybody considering doing business of
them should be aware that they are likely to sell the vulnerability to governments. In some cases these
governments might use it perfectly legally – e.g., in order to obtain access to a criminal’s computer
system after obtaining a proper court order. However not all governments are democracies and
sometimes the buyers are likely to use it against political dissidents, suppressed minorities, and in other
unsavory ways. Once the researcher has sold the vulnerability to a brokerage company, they have no
control over who and how would use is further.
In addition, the marketplace of such vulnerabilities is often risky and not all participants are sufficiently
trustworthy, as explained in [Miller, 2007].
Sale of data leaked in breaches
As the world becomes increasingly computerized, practically every company keeps computer databases
containing all kinds of information. Very often this information is sensitive. It could contain business
data, like customers, financial records, etc., or personal data – names, addresses, buying habits, and so
on. Unfortunately, not every company employs sufficient security workforce to safeguard this
information. As a result, the sensitive information is often leaked outside the company. This process
seems to get progressively worse with time – for instance, 2019 was the worst year (with the most data
breaches) so far [Turner, 2019]. One of them even occurred in our country, when personal data for
practically the whole adult population of Bulgaria was made publicly available [Krasimirov, Tsolova,
2019].
The leaked data often finds its way to underground marketplaces where hackers offer it for sale. The
data sold this way is often humongous (multiple gigabytes) and the prices are relatively low on a per-unit
basis. There is absolutely no background check of the buyers or the purpose for which they are obtaining
the data – in fact, it is often presumed that the buyers are other criminals who will use it for criminal
purposes. It could be simple things like spam (when e-mail addresses are leaked), credit card fraud
(when credit card numbers are leaked), or even something more convoluted, like identity theft,
blackmail, finding prospective targets for a burglary, and so on.
This is probably the single ethical issue described in this paper which we do not think poses any ethical
dilemmas. We firmly believe that the sale of illegally leaked confidential data is unethical. However,
taking measures to prevent future data breaches could pose an ethical dilemma. For instance, the study
[Choi, Johnson, Lehman, 2019] shows that taking such measures in a hospital environment made the
systems harder to use by the medical personal and, as a consequence, increased the mortality rate of the
patients.
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Whistleblowing
A somewhat related issue to discovering a security vulnerability in a product is discovering proof of
wrongdoing in an organization. Normally, the ethical decision would be to report this wrongdoing to the
authorities – this is known as “whistleblowing”. Things get complicated, however, if the organization in
question is part of the “authorities” – i.e., is a government organization. Even further complications arise
when the person who has discovered the problem works for this organization, when it is an extremely
sensitive security or military agency, and when its employees are bound by law to maintain secrecy.
While in most democratic countries there exist established means and processes to report such
problems, they are often ineffective and the reporters often found themselves ignored or even
persecuted in various bureaucratic ways.
A typical example of such a situation was the case of Edward Snowden – a contractor for the National
Security Agency who discovered that the Agency was breaking the law by monitoring the phone calls of
American citizens [Wired, 2014]. He found the illegal activities so egregious and the reporting process so
inadequate, that he saw himself forced to flee the country, taking with himself a large archive with
documental proof of this wrongdoing and providing it to various media outlets.
His actions are an excellent example of the ethical dilemma a person in his position is presented with. On
the one hand, a government agency was doing something clearly illegal that was invading the privacy of
millions of his compatriots. Clearly, this had to be reported, so that a stop is put to these activities. On
the other hand, these activities were not a goal in itself; the Agency was doing it in order to fulfill its duty
of guarding the country from terrorism and the monitoring of phone calls made by Americans was just a
by-product of a global dragnet of phone call monitoring. Furthermore, by making public a large trove of
secret materials, he endangered ongoing operations and possibly even the lives of active agents.
This is a very hard ethical dilemma to resolve and while it is obvious what his decision was, it is by far not
obvious that it was the most ethical one.

Artificial intelligence
Artificial intelligence (AI) has seen strong development and adoption lately. It is a vast area, consisting of
many different sub-areas like machine learning, computer vision, face recognition, automated language
translation, expert systems, and so on. They mostly involve developing algorithms that allow computers
do perform activities normally associated with intelligent beings. However, it is important to always keep
in mind that AI is just software. It is not really intelligent. It can contain various bugs and reflect the
biases of the people who have created it. It cannot have ethics of its own. But it is important that the
people developing it and using its output are aware of the many ethical dilemmas that its use can create.
Racial biases in machine learning
Machine learning (ML) is a sub-field of AI. It uses algorithms, which are “trained” to recognize patterns
by providing them with labeled inputs and letting them choose themselves what properties to of the
inputs to consider and what weights to assign to them, in order to differentiate the “good” from the
“bad” inputs. It is important that the human does not had-code in the algorithm how the differentiation
should be made. The algorithm decides it itself (“learns”) by examining the data.
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ML has many applications in areas where pattern detection and classification is important. These include
from facial recognition, stock market prediction, spam e-mail filtering, fraud detection, and many others.
However, it is important to note that how good the model developed via ML is depends very much on
the data it has been given to train from. If the data is biased in some way, so will be the decisions of the
ML model. The data could even contain hidden biases that the person training the mode is not aware of.
Since ML is so good at detecting patterns, it is likely to “discover” this bias and similarly bias its results
[DeBrusk, 2018].
For instance, in 2016 Microsoft released a Twitter bot that was using ML to learn to converse with other
people via Twitter. It was learning from the tweets sent to it. This was quickly exploited by pranksters
who kept tweeting racist phrases to it. As a result, the bot itself became “racist” – praising Hitler and
making misogynistic remarks – and had to be taken off-line.
In another example, Google engineers built an ML tool to detect automatically offensive from inoffensive
tweets. When it was tested in the real world, it was found to incorrectly flag as “offensive” 1.5 times the
tweets from African Americans than those from Caucasian ones. The reason was because it was trained
mostly in tweets from one the latter racial group, which often happens to use slightly different English
wording than the other group [MIT, 2019].
In another case, an ML-based facial recognition software was able to identify with high precision the
faces of Caucasian people – while it often confused with each other the faces of people of other races.
This was caused by the fact that it had been trained with a database of photos of Caucasian faces. For
more examples of racial bias in ML models, the reader is referred to [Kim, 2018].
The developers of such algorithms clearly have the ethical obligation to ensure that their algorithms are
not biased. This includes not only refraining from intentionally training them on biased data, but also
doing everything they can with reveal any hidden biases in the data and to eliminate them.
Judicial decisions
While the examples given in the previous section are mostly curiosities, things are starting to get very
serious when the output of AI algorithms is used unthinkingly in decisions that can decide the fate of real
people.
For instance, banks have started to use ML algorithms to decide whether an applicant should be granted
a loan or not. The courts in the USA are sometimes using such algorithms to decide how much jail time a
convict should get, whether an accused person is a flight risk and should be let go on bail (and of what
size), or whether a convict should be released early. Unsurprisingly, these algorithms are often found to
contain racial bias [O’Brian, Kang, 2018].
The apologists of this approach point out that it helps the overworked judges and that eventually it is
always a human that makes the final decision. However, it is way too easy for the humans in question to
get into the habit of approving the computer’s decisions without questioning them, simply because they
turn out being correct “most of the time”.
In our opinion, ML algorithms should not be used at all when the fate of a human being is at stake. The
main problem of such algorithms is that they work as a black box and produce a solution, which is
Отчетен научен доклад

Период: 07.11.2018 г. – 30.11.2019 г.

168/183

Компонент 3: Информационна сигурност

correct most of the time – but sometimes can be wildly incorrect. They are incapable of explaining how
exactly the solution was reached. In this aspect, it is preferable to use another AI approach – the socalled expert systems, which are capable of explaining the line of reasoning that has lead to their
decision.
One should be especially wary of AI used in law enforcement and any police unit considering such use
should carefully weigh the ethics of doing so [Dechesne, Dignum, Zardiashvili, Bieger, 2019].
Deep fakes
One of the application of ML is to learn from a set of existing images (e.g., of a face) and then replace the
face in a picture with the one just learned, so that the picture remains looking realistic. The same
approach can be applied not just to static images but also to vides and voice recordings. This allows the
falsification of sound and video materials in a way that looks very convincing and difficult to detect. It
can have various applications of the unsavory kind.
All the examples described below pose essentially the same ethical dilemma. On the one hand, the
development of ML tools for image manipulation have all sorts of useful and beneficial applications and
advance the human knowledge. On the other hand, they are easy to misuse. So, those who work in this
field should undertake a careful consideration of what the outcome to the society would be of any tools
they create and whether it is indeed worth creating them.
Fake nudity
One example is the creation of a mobile application that could take a photo of a woman and manipulate
it in such a way, that the woman looks naked [Cole, 2019]. This could be used for all kinds of nefarious
purposes – for blackmail, revenge porn, bullying, and so on.
The author of the application out of curiosity and wish to experiment with the technology. However, he
later reconsidered and after seeing what it could be used for, he made the ethical decision and took the
application off-line.
Fake news
Another area where falsified video material could be used to cause harm is the production of so-called
“fake news” – realistically looking news reports about things that did not really happen or happened in
ways different than depicted. Some speculate that this will be the next generation of propaganda war,
psychological operations, and influence into other countries politics.
However, others maintain that this is unlikely. People tend to believe what they want to believe (the socalled “confirmation bias”) and are likely to trust rumors that confirm their worldview even if the fake
news are not accompanied with high-quality falsified video material. So, using deep fakes would be
mostly a wasted effort, thus it is not likely to become widespread [Grugq, 2019].
Accounting scams
Another interesting case of a deep fake (this time of a voice) used for criminal purposes is described in
[Damiani, 2019]. Reportedly, the scammer used deep fake software to modify his voice to become very
similar to that of the CEO of a company and ordered the fraudulent transfer of $243,000.
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While there are some doubts about the veracity of this story (the scam indeed happened but whether
deep faked voice was used remains unproven), it definitely sounds plausible and we are likely to see this
method more often used in phone scams in the future.
Autonomous weapons systems
Probably the most dangerous application of AI is in the military, in the so-called “autonomous weapons
systems”. These are military robots, usually drones, that are capable of autonomous action – i.e.,
without direct human supervision. They could be set to roam freely a specified area of operations and
could use computer vision and machine learning to detect and identify targets and to engage them
automatically, without waiting for an explicit order from a human operator.
This, of course, creates a serious ethical dilemma about the application of such machines. On the one
hand, it can be argued that by eliminating the human factor one can eliminate a lot of human errors and
emotion from the battlefield. This could result in lower fatalities, especially among the civil population,
and other human mistakes (e.g., caused by fear) that now often result in unnecessary human fatalities.
In addition, the use of such machines is likely to lower the casualties among one’s own military force. No
matter how expensive they are, from ethical grounds, it is preferable to lose a robot than a human.
On the other hand, as we saw in the previous sections, AI algorithms are often biased and their judgment
is still by far not as good as that of a human. Such autonomous killing machines could easily make
mistakes that result in the unnecessary loss of human life. Especially in modern guerilla warfare, it is
difficult even for a human, let alone to an algorithm, to determine correctly who is a combatant and who
is a civilian. According to some ethicists, the use of such machines violates a fundamental principle of
international humanitarian law, jus in bello, which requires that some human person must always be
held responsible for any civilian deaths.
For a more detailed consideration of the issues involved, the reader is referred to [Etzioni, 2017].
AI in control of nuclear weapons
Perhaps the most dangerous application of AI would be to let it control the nuclear arsenal. Yet this is
precisely what some are proposing [Lowther, McGiffin, 2019].
The argument here is that with the development of hypersonic nuclear missiles, the warning time for a
nuclear attack has shrunk to mere minutes, even over intercontinental distances. Therefore, the idea is
to allow an AI to launch a return strike, if a nuclear first strike by the enemy manages to obliterate the
human command structure. Any other options, like making the nuclear response infrastructure more
robust (and likely to withstand a first strike), improving the early warning systems, or placing weapons
for a return strike closer to the potential adversary are considered insufficiently adequate.
Of course, given that AI algorithms tend to fail in rare and unexpected ways, such a solution creates
tremendous risk of starting a nuclear war and obliterating the humanity, instead of ensuring the security
of the country deploying it from a nuclear first strike.

Conclusion
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As we saw in this paper, the field of information technology is rife with problems that pose ethical
dilemmas. Therefore, we consider it imperative that computer science students, especially those
specializing in cyber security, are required to attend courses in ethics, so that they become more capable
to come up with ethical solutions to the problems they face in their future profession.
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К3.Приложение 3. Материалите на семинара по Информационна сигурност,
проведен в рамките на 9-тата Балканска конференция по информатика
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К3.Приложение 4. Информационен материал за киберсигурност
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К3.Приложение 5. Сигурност на уеб приложенията разработени с Node.js
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К3.Приложение 6. Изследване на слабостите в сигурността при
удостоверяване на уеб приложенията
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К3.Приложение 7. Автоматизация на разработването на сигурни
приложения посредством качествен програмен код
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Заключение

Изграждане на информационна система и регистър на одобрените
програми за повишаване квалификацията на педагогическите
специалисти
Информационната система и регистърът имат за основна цел да улеснят процедурите
по кандидатстването и одобряване на програмите за обучението, отразяване и
актуализиране на промените в реално време, както и извършване на мониторинг и
статистически отчети. Дигитализирането на регистъра и оптимизирането на електронно
(online) достъпна информационна система (на български език) ще намалят
административната тежест на персонала, ще се ускорят на процесите на обработката
и валидиране на програмите, ще се ускорят също и процесите по одобряване и събиране
на документите на електронен носител, както и ще се извършва постоянен контрол с
цел увеличаване на качеството на изпълнение, посредством новите дигитални технологии.
Основно изискване към информационната система е наличието на процедури за
гарантиране интегритет и устойчивост на системата от индикатори - полагане на
началото на устойчив итеративен процес с текущо актуализиране с възможности за
последващи допълнения, и за програмен интерфейс за двустранна връзка с
информационните системи на държавната администрация на централно и регионално
равнище.
Добавената нова задача с отговорник Техническия университет – София и
ръководител на изследователския екип доц. Д-р Надежда Ангелова Кучмова има следните
подзадачи:
•

•
•
•
•

•

Разработка и вграждане в софтуерна платформа на регистър на одобрените
програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти,
съобразен със законовите и нормативни актове в областта;
Разработка на национален класификатор на програмите за обучение по тематични
направления с минимум 2 нива;
Проектиране, разработка и верификация на софтуерен модул за регистрация и
управление на програми за обучение от организации;
Проектиране, разработка и верификация на софтуерен модул за автоматизирано
одобряване на програми за обучение от МОН;
Проектиране, разработка и верификация на софтуерен модул за оценка на
програма от педагогически специалист след преминато обучение (онлайн анкета,
Ликертова скала или др.).
Проектиране и разработка на модул за отчитане на успешно завършилите
конкретно обучение педагогически специалисти, включително публикуване на
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сертификати от обучаващите организации и автоматизирано генериране на отчетни
документи.
Регистърът и информационната система, които са разработи от екипа от ТУ-София в
съответствие с най-добрите практики и отговаря на критериите за софтуер с отворен код.
Изградени са като централизирана, уеб базирана информационна система. Те съдържат
функционалности, подпомагащи използването на уеб приложението и възможност за
инструкции за ползване на платформата. Онлайн платформата съдържа основни рубрики,
като към всяка една от тях се включат съответните тематични направления (теми) и
подтеми.
При разработването на Системата са предвидени възможни промени, продиктувани
от законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи
до промени в работните процеси и тя е гъвкава и лесно адаптивна.
Системата ще бъде интегрирана с банкови институции, като позволява зареждане в
БД на входящи данни от външни масиви на външни източници по установени макети.
След етапа на завършване, системата премина през етап на тестване. Изготвен бе
списък на потенциалните проблеми и бе извършен подробен анализ на уязвимостите през
март 2019 г . Направен е извод, че в този си вид системата е готова за пилотно внедряване.
В момента системата се тества от крайни потребители в МОН. Има създадена пълна
организация от страна на екипа за максимално бързо преминаване на системата в режим
на пълна експлоатация.
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Заключение
Изпълнението на програмата през първите десет месеца следваше заложения план за
изпълнение. Проведените срещи на екипите за изпълнение на програмата помогнаха за
изясняването на редица неясни въпроси свързани с начините на организация на екипната
работа и на финансирането на пакетите и задачите. Особено полезно се оказа събирането
на предварителни научни доклади от ръководителите на научни компоненти, пакети и
задачи, извършено през месеците Февруари и Март 2019 г.
При по-комплексните проблеми се правеше обсъждане на заседания на изпълнителния
съвет и се искаше мнението на държавните служители от МОН. Постоянният контакт на
ръководството на програмата с колегите от МОН се оказа много важен фактор за успешното
изпълнение на програмата през първите шест месеца.
Обобщен междинен доклад за изпълнението на програмата за първите 6 месеца бе
представен от научния координатор до МОН. МОН се запозна с доклада, отправи
препоръки как да бъде подобрен окончателния отчет и научната програма продължи понататъшното си изпълнение според актуализираната работната програма.
По отношение на публичността бяха заложени редица мероприятия в плана за
комуникация. На практика всичко заложено в комуникационния план се изпълнява по
график.
За популяризиране на научната дейност по изпълнение на програмата бе създаден
уебсайт https://npict.bg/bg, който съдържа информация за целите на програмата, научните
дейности по програмата и актуална информация относно моментното състояние на
програмата.
Проведен бе конкурс за разработване на лого на програмата. В резултат на
проведеното гласуване членовете на консорциума избраха един от предложените
варианти, след което логото беше доработено в няколко варианта (черно-бяло, цветно, на
български език, на английски език, за уеб сайт, за документи и за публикации).
Разработени бяха брошура и диплянки за програмата, които са налични на уеб сайта и
се използват за разпространение на информация относно програмата както в страната, така
и в чужбина.
В края на месец юни бе изготвен и разпространен първият електронен бюлетин с
информация за текущи и предстоящи събития свързани с изпълнението на програмата.
Резултатите от изпълнението на националната програма регулярно се представят както
на престижни международни конференции, така и на подходящи конференции проведени
в България. Актуален списък на подобни мероприятия се поддържа на уеб сайта на
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програмата. Това е един от основните индикатори, включени за оценка на изпълнението на
програмата.
Друг основен индикатор е свързан с броя публикации в престижни научни конференции
и в научни списания с импакт фактор и импакт ранг. Броят на публикуваните статии в
списания и сборници на конференции с импакт фактор и импакт ранг надхвърля почти два
пъти заложения брой като индикатор за успешно изпълнение на програмата. Вместо 50
подобни публикации, програмата отчита към момента 88 подобни публикации, като броят
им може да бъде увеличен до края на срока за изпълнение на програмата. Подробен списък
на всички приети за публикуване (и вече публикувани) статии е наличен на сайта на
програмата, заедно с подробен списък на научния колектив от всички партньори,
ангажиран с изпълнението на програмата.
Анализът на всички постигнати до момента индикатори говори недвусмислено за
успешното изпълнение на програмата до този момент.
По-долу е дадена таблица със заложените индикатори за постигане през първата
година и постигнатите стойности след първите шест месеца:

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

К1
Постигнати индикатори (общи за програмата)
Брой научни публикации в специализирани
списания и/или научни поредици с импакт- 73
фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и предложени тримерни
0
модели
Брой участия в национални и международни
61
научни форуми и изложения
Брой мероприятия за популяризиране на
получените резултати (конференции, семинари, 20
кръгли маси, информационни дни)
Брой на млади учени, докторанти и студенти,
39
участвали в програмата
Брой изградени международни научни мрежи
6
Брой бизнес партньори, привлечени в
4
изпълнение на програмата
Брой браншови и др. организации, привлечени
1
за изпълнение на програмата
Брой заявени/регистрирани полезни модели

2

К2

К3

8

7

45

Общо

План

88

60

45

30

15

20

96

30

14

4

38

6

44

28

111

20

7

4

1
8

6

18

5

5

1

7

3

0

2

Както се вижда, всички индикатори са преизпълнени, повечето от които поне с 50%.
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Предстоящи задачи до края на първата година:
Основните задачи на колектива до края на първата година са свързани с няколко
основни баправления:
• Довършване на дейностите по някои задачи, които започнаха да се
изпълняват с леко закъснение, с цел да се навакса това закъснение
• Подробно документиране и публикуване на всички основни резултати от
изпълнението на дайностите и работните пакети на публичния сайт на
програмата
• Изпращане на последни броеве на електронния бюлетин на програмата и на
прес съобщения
• Детайлна подготовка на бюджета, работната програма и планиране на
основните публични мероприятия по програмата през втората година, след
приемане на решение от МОН за параметрите на бъдещото изпълнение на
програмата

Приложения:
•
•
•

•
•
•
•
•

Приложение 1 – Екипи по задачи
Приложение 2 – Списък с научни публикации
Приложение 3 – Списък на разработвани електронни курсове за обучение, на налични
електронни материали, ресурси, 3D модели и други артефакти, произведени по
програмата
Приложение 4 – Списък на организирани и посетени научни конференции
Приложение 5 – Списък на проведени публични събития за популяризиране на
програмата
Приложение 6 – Списък на установени връзки и сътрудничества с бизнеса и публични
организации
Приложение 7 – Списък на нови подадени проектни предложения, сключени проекти,
създадени научни мрежи
Приложение 8 – Списък на млади учени, подпомогнати и включени в изпълнението
на програмата
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