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Машинно обучение. Методи за извличане на знания от данни чрез обучение на
класификатор
Machine Learning. Methods for extracting knowledge from data by training a classifier
Maya Todorova 1, Nedyalko Nikolov 2
Technical University Varna, 1 Studentska Str., 9010 Varna, Bulgaria1,2
maya.todorova@tu-varna.bg1, nikolov@list.ru2
Abstract: The report represents three types of machine learning - Supervised, Unsupervised and Reinforcement Learning. Algorithms for
Supervised Learning are discussed. After analysis and study of methods, the advantages and disadvantages of the k-Nearest Neighbors,
Support Vector Machines and Naive Bayes classifier are presented.
Keywords: MACHINE LEARNING, SUPERVISED LEARNING, UNSUPERVISED LEARNING, REINFORCEMENT LEARNING, K
NEAREST NEIGHBORS CLASSIFIER, SVM-SUPPORT VECTOR MACHINE, NAIVE BAYES CLASSIFIER

1. Въведение
Машинното обучение е подраздел на Изкуствения
интелект, който включва методи за изграждане на алгоритми,
способни да се обучават [1]. Машинното обучение предоставя
набор от инструменти, които използват компютрите, за да
преобразуват данните в знания [2], които могат да се използват
за решаването на сложни професионални проблеми в различни
области на човешката дейност и имат широк спектър от
приложения:
икономика,
медицина,
биоинформатика,
техническа диагностика, компютърна лингвистика и др.
Машинното обучение изучава методите за създаване на
алгоритми, които могат да се обучават от данни и да правят
прогноза за данни [1]. За изграждането на методите се използва
математическа статистика, теория на вероятностите, числени
методи, теория на графите, методи за оптимизация, дискретен
анализ и различни техники за работа с данни в цифрова форма.

Фиг.1 Работен процес на машинно обучение с учител1
За решаване на проблема с класификацията се използват
голям брой алгоритми. Изборът на алгоритъм зависи от
наличните данни и поставената задача. Алгоритмите за
класификация са:

Областта на изследване, която се интересува от
разработването на компютърни алгоритми за преобразуване на
данни в интелигентни действия, е известна като машинно
обучение [2].

o Линейни класификатори;
o Наивен Бейсов класификатор;
o Поддръжка на векторни машини;
o Дърветата на решения;
o К-близък съсед;
o Случайна гора [3,4].
Съществуват различни видове алгоритми за регресия линейна регресия, логистична регресия и полиномиаллна
регресия.

В изкуствените системи обучението е дедуктивно,
индуктивно и комбинирано [3]. В доклада са представени
различни видове индуктивно обучение. Описани са методи за
извличане на знания от данни чрез обучение на класификатори
- К-най-близък съсед, Метод на опорните вектори и Наивен
Бейсов класификатор.

2. Видове машинно обучение

2.2. Неконтролирано машинно обучение (обучение без
учител)

2.1. Контролирано машинно обучение (обучение с учител)

При обучението без учител разполагаме с множество от
входни данни, за които имаме малко или нямаме информация
за коректните изходни стойности. В процеса на обучение няма
учител, за корекция на предсказания резултат. Образецът за
обучение се състои само от обекти x(1), x(2),……, x(N). Трябва да
се намери зависимост между обектите[3].
На (Фиг. 2) е представен работен процес на неконтролирано
машинното обучение.

При контролирано машинно обучение разполагаме с
множество от входни данни, като за конкретни входни данни
знаем какви са коректните изходни стойности. Търси се
зависимост между входните данни и резултатите.
Формулировка на задачата:
Зададено е множество X - обекти, примери.
Зададено е множество Y - отговори, етикети.
Съществува известна зависимост, която позволява да се
предвиди (или да се оцени вероятността от възникване) на y ∈
Y, за x ∈ X. Ако зависимостта е детерминирана, тогава
съществува функция f*: X → Y. Зависимостта е известна само
от обекти, от обучаващата извадка:
{ (x(1), y(1)), (x(2), y(2)), . . . , (x(N), y(N)) }
Двойката (x(i), y(i)) ∈ X × Y е прецедент.
Задачата на обучението с учител е да възстанови
зависимостта, т.е. да се научи как да предвижда отговори y ∈
Y, за нови обекти x ∈ X [3]. Контролираното обучение може да
бъде подкатегоризирано в два типа – класификация и регресия.
На (Фиг. 1) е представен работен процес на контролирано

Фиг.2 Работна процедура на обучение без учител2
1

Source:https://3laqvw22wekb3ykm8z4dbnq8-wpengine.netdnassl.com/wpcontent/uploads/2018/05/supervised-learning-1024×436.png
2
https://miro.medium.com/max/1954/1*reM8ITaSSXQ8YHse3vYpcw.jpeg

машинното обучение.
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2.3. Подсилено обучение

е функция на теглото, която оценява степента на
важност на i съседа за класифициране на обекта u и

Подход за машинно обучение, който усвоява добра
стратегия за контрол от реален или симулиран опит. При този
вид обучението не е необходимо да се предоставят
обозначените двойки вход/изход. Основна цел е откриването на
баланс между изследването на новите решения и използването
на научените решения. Процесът на подсилване на обучението
е представен на (Фиг.3)[5].

.
Преди да се приложи метод k-NN е необходимо да се
извърши нормализация на данните. Съществуват различни
подходи за мащабиране.
Първият начин за нормализация е зададен чрез формула (5).
(5)

AGENT
Вторият начин на мащабиране:
STATE

(6)
ACTION

REWARD

Където:
- средната извадка

ENVIRONMENT

(7)

,

s – средно квадратично отклонение

Фиг. 3. Подсилено обучение (Sutton, 1998)
Подсиленото обучение е проучването на това как агентът
може да взаимодейства със средата си, за да научи политика,
която максимизира очакваните кумулативни награди за дадена
задача [6].

(8)
Правилният избор на броя на съседите, които ще бъдат
приложени в алгоритъма определя колко добре моделът ще се
генерализира към бъдещи данни. Проблемът с избора на
оптималната стойност на параметъра k е известен като
компромис с отклонение от отклонение. Ако стойността на
k=1, тогава алгоритъмът ще загуби своята обобщаваща
способност - способността да генерира правилния резултат за
данни, които не са срещани преди в алгоритъма. Изборът на
голяма стойност на k намалява въздействието или
отклонението, причинени от шумни данни и по този начин е
възможно да се игнорират малки, но важни модели. Ако
стойността на k е равен на общия брой обекти в обучителната
извадка, тогава моделът винаги би предсказвал класа на
мнозинството, независимо кои съседи са най-близки т.е.
игнорира се разстоянието до изучавания обект. Изборът на
стойност за k зависи от броя на записите в данните за
обучението[13,14].

3. Методи на машинното обучение за извличане
на знания от данни чрез обучение на
класификатори
3.1. Метод „К-най-близък съсед‖
KNN е един от най-използваните методи за класификация и
прогнозиране. В основата на алгоритъма е съществуващата
прилика между обектите. Основният принцип на метода е, че
обектът принадлежи към класа, към който принадлежат
повечето от най-близките му съседи в многомерното
пространство от признаци [10,17].
Всеки обект се представя като точка в пространството чрез
неговия вектор. В процеса на обучение алгоритъмът запомня
всички характеристики на векторите и съответните им етикети
на класа. При работа с реални данни, чиито етикети на класа са
неизвестни, се изчислява разстоянието между вектора на
новото наблюдение и предварително запаметеното. Избират се
k вектори, които са най-близо до него. Новият обект
принадлежи към класа, към който принадлежат повечето от
тях.

Предимства на алгоритъма:
o Алгоритъмът е устойчив на аномалии, тъй като
вероятността запис съдържащ аномалии в данните да
попадне в броя на k-най-близките съседи е малка, както
и да окаже въздействие върху резултата от
класификацията;

Формулировка:
Дадена е обучителната извадка на двойките обект-отговор.

o Лесен за усвояване и разбиране.
реализация на алгоритъма е проста;

(1)

Софтуерната

o Бърза фаза на обучение;

Дадена е функцията на разстоянието между множеството
обекти.

o Възможност за работа с различни типове данни;
o Добро обучение в случай на линейно неразделими
извадки [16];

(2)
За произволен обект u се задава:

o Резултатът от алгоритъма е лесен за интерпретация;

(3)

Недостатъци на алгоритъма:

Където:
xi;u обозначава обект на обучаващата извадка, който е i-ти
съсед на обекта u [18] .
Алгоритъмът на К-най-близък съсед се задава като:

o Бавна скоростта на класифициране;
o Необходимост от големи изчислителни ресурси при
наличие на голям обем данни. Моделът не може да бъде
"отделен" от данните. За класифициране на нов пример,
трябва да се използват всички примери;

(4)

o Точността на алгоритъма kNN зависи от правилния
избор на метрика за разстояние;

Където:

o Номиналните характеристики и
изискват допълнителна обработка;
74
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o Трудности при избор на подходящо число k - при k = 1
алгоритъмът на най-близкия съсед е нестабилен, при k =
m, алгоритъмът е преобучен и се изражда в константа.
Крайните стойности на k са нежелателни;

o Съставя се функция на Лагранж, за да се открие
максималната ширина на разделителната лента с
минималната грешка;
o Търси се седлова точка;

o Не създава модел за намиране на отношения между
характеристики.

o Определят се опорни точки и на тяхна база се
изчисляват параметрите на алгоритъма.

3.2. Метод на опорните вектори

Ширината на разделителната лента се изчислява като:

Методът на опорните вектори (SVM-Support Vector
Machine) е основан на принципа на структурно минимизиране
на риска - едновременно управление на броя на грешките в
класификацията на набор за обучение и „степен на обобщение―
на откритите зависимости[19].

(11)
x+, x- - произволни точки на класовете разположени на
границата на разделителната лента.
За линейна разделима извадка се изисква да се намерят
параметрите w, w0 такива, че когато условието
е изпълнено, нормата w ще бъде
минимална [8,9,11,13].

Основната идея на метода е да се изгради равнина, която
разделя образците на обекти по оптимален начин. Алгоритъмът
работи при предположението, че колкото по-голямо е
разстоянието между разделителната хиперравнина и обектите
на споделените класове, толкова по-малка е средната грешка на
класификатора.

Ако съществуват повече класове, тогава се извършва
мултикласификация. В SVM мултикласификация се реализира
чрез един от двата метода – един срещу всички и всеки срещу
всеки.

Всеки обект на данни е представен като вектор (точка) в pмерното пространство. Всяка от тези точки принадлежи към
един от двата класа. За да се разделят класовете, се конструира
хиперравнина с размерност (p-1). Може да има много търсени
хиперравнини, алгоритъмът намира оптималната, която
увеличава максимално разликата между класовете, което
допринася за по-точна класификация. На (Фиг. 4) са
представени няколко класифициращи разделителни линии, от
които само една съответства на оптималното разделяне. Това е
разделителна линия обозначена с L2[7].
L1

Предимства на алгоритъма:
o Висока скорост;
o Решава задача на квадратично програмиране, която има
единственото решение;
o Оптималното разделяне на хиперплана води до
максимизиране на ширината на разделителната ивица
между класовете (при проблеми с класификацията),
което подобрява качеството на обобщаването;

L2

Недостатъци на алгоритъма:

L3

o Голяма чувствителност към шума;
o Стандартизация на изходните данни;
o Липса на общ подход за автоматичен избор на ядро в
случай на линейно неразделни класове [8, 11].

Фиг. 4 Оптимално разделяне на класа

3.3.

Формално описание на задачата за класификация:
X - множество обектите, Y - множеството отговори.
Необходимо е да се създаде алгоритъм X → Y, който да
апроксимира целевата функция от цялото пространство X.

Наивен Бейсов класификатор

Наивен Бейсов класификатор е метод в машинното
обучение, който се базира на теоремата на Бейс за определяне
на апостериорната вероятност за настъпване на дадено събитие.
Класифицирането се извършва като за отговор бива приет
класът с най-висока вероятност при наличието на определени
характеристики.

Даден е образец за обучение:
(9)

Теорема на Бейс:

Методът на опорните вектори създава класифицираща
функция F във вида:

(12)
Където:

(10)

P(y=k) – безусловна вероятност да се среща обекта y в класа
k (априорна вероятност на класа)
P(x) – безусловна вероятност на обекта х
- вероятността обекта х да се среща в средата на
обекта на класа k
- вероятността обект да принадлежи на клас k
(апостериорна вероятност на клас)
Цел на класификацията - да се определи класа към, който
принадлежи обекта х.

Където:
x=(x1,x2,…..,xn) – признаци на обекта x;
- скаларно произведение;
w - нормалният вектор към делящата се хиперравнина;
- параметър на алгоритъма.
Уравнението
описва хиперравнина, разделяща
класове в пространството Rn.
Обектите, за които F (x) = 1 попадат в един клас, а обектите
с F (x) = -1 попадат в друг[9].

От всички класове трябва да се избере този, който дава
максимална вероятност
.

SVM решава задачата за класификация като се приема, че
всички обекти на оригиналния набор принадлежат към един от
двата класа.

(13)
Общата грешка на класификация се изчислява чрез
формулата[15]:

Обучение:
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вектор. Класифицирането на немаркиран вектор се извършва
чрез сравняване на вероятностите за достигне до даден клас
при наличието на определени характеристики. Чрез теоремата
на Бейс, целевите вероятности могат да бъдат изчислени.
Точността на алгоритъма се определя върху данните от
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Предимства на алгоритъма:
o Проста реализация;
o Лесна
интерпретируемост
алгоритъма;

на

резултатите

от

o Обучаване с малко на брой данни, които са достатъчни,
за да се изчислят необходимите параметри за
класифициране;
o Надежден, дори при наличие на шум;
Недостатъци на алгоритъма:
o Слабо представяне
корелирани функции;

на

алгоритъма

при

силно

o Ниско качество на класификацията;
o Невъзможност за отчитане на зависимостта на резултата
от класификацията от комбинация от характеристики
[20].

4. Заключение
В доклада е представен работен процес на контролирано и
неконтролирано машинно обучение. Изяснена е стратегията на
подсилено обучение. Представени са три метода на извличане
на знания от данни чрез обучение на класификатор – метод Кнай-близък съсед, Метод на опорните вектори и Наивен Бейсов
класификатор. За всеки от методите е формулирана задачата и
са представени предимствата и недостатъците им.
С предложените методи могат да се решават широк клас
задачи, като изборът на метод зависи от естеството на данните,
обема и скоростта на класификация. Метод на К-най-близък
съсед е подходящ при малък обем данни, защото изисква
големи изчислителни ресурси. При липсващи стойности на
част от данните се изисква допълнителна обработка. Метод на
опорните вектори е приложим и при множество с голям обем
данни, но не се препоръчва при зашумени данни. В този
случай, в зависимост от естеството на данните е подходящо да
се използва Наивен Бейсов класификатор.
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валидността на избран модел. Вторият етап обхваща прилагане
на идентифицирани модели от първи етап с цел прогнозиране
на неизвестни стойности. Третият етап е свързан с разкриване и
поясняване на аномалиите, открити в моделите.

1. Въведение
Човешка дейност е свързана с генериране, обработка,
съхранение, разпространение и използване на голям обем
информация. Основна характеристика на информационната
епоха е динамичното и бързо нарастване на масивите с данни и
обмена на информационни потоци [1]. Източниците на данни
са свързани с всички икономически, социални, здравни,
управленски, образователни и научни страни на човешката
дейност.

3. Класификация на методите за извличане на
знания
Класификацията на методите е реализирана въз основа на
определени признаци.
3.1. Класификация на база задачите за извличане на данни.

Процесът по извличането на знания и закономерности от
данни цели откриване на връзки, зависимости, тенденции,
модели и аномалии в големи масиви от структурирани данни.
Реализира се чрез използване на алгоритми от областта на
машинното обучение, статистиката и визуализацията на данни
[2]. Извличането на знания от големи обеми данни (Data
Mining)
е
комбинация
от
широк
математически
инструментариум
включващ
методи
от
класически
статистически анализ до нови кибернетични методи и
постижения в областта на информационните технологии [3].

Методите за извличане на данни се делят на две групи:
o

методи
решават
проблеми
със
Описателните
сегментацията. Сегментацията обхваща класификацията и
клъстерирането. Описателните методи се използват за
намиране на модели описващи данни, които могат да бъдат
интерпретирани от анализатор.
o

Data Mining е процесът на разкриване в необработени
данни, на неизвестни поради нетривиални, неочевидни,
обективни, практически полезни и достъпни интерпретации на
знания, необходими за вземането на решения в различни
области на човешката дейност [3,4].

3.2. Класификация на база използван математически
апарат.
Статистическите методи са групирани въз основа използван
математически апарат и включват четири взаимосвързани
раздела:
o

2. Извличане на закономерности от данни.
Извличане на данни

o

Разбиране на данните;

o

Подготовка на данните;

o

Моделиране;

o

Оценка на модела;

o

Експлоатация на модела [5].

o

Разкриване на закономерности;

o

Прогностично моделиране;

o

Анализ на изключения.

Анализ на връзките (корелационен анализ, линеен
и нелинеен регресионен анализи и др.);

Реализира се идентифициране на връзки и модели.
o

Многомерен статистически анализ;

Многомерният статистически анализ включва клъстерен
анализ, многовариантен регресионен анализ и др.
o

Извличането на данни преминава през три етапа:
o

Дескриптивен анализ и описание на изходните
данни;

Осъществява се предварителен анализ на данните, което
обхваща тестване на хипотези за стационарност, нормалност и
еднородност. Оценява се формата на разпределителната
функция, нейните параметри и др.

Процесът на извличане на закономерности от данни се
състои от шест основни етапа:
Разбиране на проблемната област;

методи решаващи проблеми за прогнозиране;

Тази група методи се използва за получаване на прогнозни
резултати. Методите използват стойностите на някои
променливи, за да прогнозират неизвестни или бъдещи
стойности на целеви променливи.

Data Mining има основна роля в анализа и разбирането на
огромния обем информация, както и способността за анализ на
големи масиви от данни и извличането от тях на съответните
знания. Методите и инструментите, които се разработват в тази
област са с необходимото качество за провеждане на основни
изследвания в много научни области [6].

o

описателни методи;

Анализ на времевите серии;

Конструират се динамични модели и се правят прогнози
въз основа на времеви редове [13].
3.3. Класификация на база компютърна математика и
теорията на изкуствения интелект.

Първият етап обхваща анализ на данни. Определят се
моделите за описание на данните. Прави се проверка на

o
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o

Еволюционно програмиране;

o

Регресия и
зависимости
величини;

o

Генетични алгоритми;

o

Асоциативна памет;

o

Размита логика;

o

Дървета на решения;

o

Системи за обработка на експертни знания [1].

o

Асоциация – установяване на закономерности от
свързани събития;

o

Последователни шаблони - откриване на
закономерности между свързани във времето
събития;

4. Класификация на задачи за извличане на
знания

o

Визуализация – представяне на резултатите в
удобен за интерпретация и възприемане вид;

Задачите, които се решават при извличането на знания от
данни могат да бъдат класифицирани в различни категории.

o

Оценка на отклоненията – откриване на аномалии
[7,11].

5. Класификация
класификация.

4.1. Класификация в зависимост от методите за извличане
на знания.
Определят се две категории задачи - описателни и
предсказващи (Фиг. 1)[10].

прогнозиране – откриване на
между входните и изходните

на

данни.

Етапи

на

Класификацията е процес на групиране на данните в
съответствие с техни общи признаци [6]. Процесът обхваща
изграждане на модели, които описват съществуващи класове от
обекти, с цел тяхното използване, за определяне на класа на
обекти, който е неизвестен. Цел на класификационния модел е
да идентифицира повтарящи се взаимовръзки между входните
променливи принадлежащи на един и същи клас. Откритите
взаимовръзки се трансформират в класификационни правила.
Класификацията е стратегия за обучени с учител.
Процесът на класификация преминава през два етапа.
Първи етап: Създаване на модел (фаза на обучение).
Този етап обхваща процес на разделяне на входните данни
на обучаващо (training set) и тестово (test set) множество [1,4].
Използва се съвкупността от предварително зададени образи,
наречена обучаваща извадка. Обучаващото множество съдържа
данните, които ще бъдат използвани за обучение на модела.
Тестовото множество включва данните, които се използват, за
да бъде определена работоспособността на модела.
Създаденият модел чрез обучаващото множество се представя
с дърво на решенията, математическа зависимост или набор от
класификационни правила.

Фиг. 1 Класификация на Data Mining задачи
Описателните задачи представят в обобщен вид основните
свойства на наличните данни с цел откриване на подходящо
описание на основните характеристики на данните, целящо да
разкрие структурата на данните. Задачите за описание
претърсват големи масиви от данни, за да открият връзки,
тенденции, клъстери, шаблони и отличаващи се стойности в
данните [8]. Методите и средствата за визуализация са:
таблици и правила, графики и диаграми. Клъстерният анализ е
представител на задачите за описание и обобщение на данни,
чиято основна цел е разделянето на данните на клъстери, като
предварително не е известен вида на групите, на които се
разделят данните. За формирането на групите се прилага
принципа за максимално сходство между елементите в една
група и минимално сходство между елементите от различните
групи. Всеки клъстер е клас от обекти и предоставя
възможност за извличане на различни правила.

Втори етап: Приложение на създадения модел. Оценка на
надеждността и точността на модела.
Приложението на модела обхваща класифициране на нови
стойности. На този етап се прави оценка на точността на
създадения модел. Известни стойности от тестовото множество
се сравняват с резултатите получени от модела. Определя се
зависимостта на тестовото множество от обучаващото
множество. Тестовото множество не трябва да съвпада с
обучаващото. Тестовото множество се използва за оценка на
точността на модела. Изчислява се процентът на правилно
класифицираните примери в тестовото множество. Този
процент определя нивото на точност на модела. Ако точността
на модела е допустима, то той се използва за практическото
решение на задачата.

Задачите за предсказване са свързани с построяване на
модели за регресия, разпознаване на шаблони, класификация
или задачи от машинното обучение [8]. При задачите за
предсказване се правят заключения на база съществуващите
данни, за да може да се направи предсказване на новите данни.
Основната цел е избор на модел, чрез който е възможно
предсказването на стойностите на една от променливите въз
основа на известните стойности на други променливи [9].

6. Задача за класификация,
клъстеризация

Класификация – отнасяне на
предварително зададени класове;

обекти

o

Клъстеризация – групиране на обекти;

и

Представяне на данните
Всяко наблюдение се представя под формата на вектор от
признаци. Обучаващата извадка се обозначава с Тm. При
задачите за класификация и регресия, обучаващата извадка Тm
се състои от векторите на характеристиките X = {xi} и
известните изходи Y = {yj} При задачите за клъстеризация,
извадката за обучение Тm се състои само от вектори на
характеристиките X = {xi}.

4.2. Класификацията на задачите на база методите за
анализ на данни
o

регресия

към
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6.2. Задача за регресия

6.1. Задача за класификация
Решението на задачата е свързано с отнасянето на даден
обект към предварително определена клас на база стойностите
на атрибутите, които го характеризират [1]. В зависимост от
възможните изходи за определяне на принадлежността на
обект към дадена група, класификационната задача може да
бъде
бинарна
или
многомерна.
При
бинарната
класификационна задача, класификация е с два възможни
изхода. При класификация с множество възможни изходи
обектът се класифицира в един от няколко възможни класа,
като класът се определя въз основа на стойността на
атрибутите му [14].
o

Регресията е предвиждане или предсказване на числова
стойност на изходна величина на база даден набор от входни
величини. Основна разлика между задачата за класификация и
задачата за регресия е, че при регресията предсказваната
променлива е числова величина, която приема непрекъснати
стойности. Целта на предсказването е да се намери числовата
стойност на целевата променлива за нови обекти. Когато се
анализират данни структурирани във времеви серии за
предсказване на числовата променлива задачата се нарича
задача за прогнозиране [9].
Данните на обучаващата извадка са:

Бинарна класификация

Данните на обучаващата извадка са:
Обектите са независими с неизвестно разпределение.
Обектите са независими с неизвестно разпределение.

Целта e за всички нови стойности на x, да се оценят
стойностите на E(y|x). На Фиг. 4 е представена класификация
на нов обект.

Целта e за всички нови стойности на x, да се оценят
стойностите на Ρ(y|x). На Фиг. 2 е представена класификация
на нов обект с два възможни изхода за принадлежност.

E(y|x)

Y

Ρ(y|x)

Х2

Фиг. 4 Задача за регресия
Фиг. 2 Бинарна класификация на нов обект
o

X

6.3. Задача за клъстеризация

Х1

Задачата за клъстеризация е задача за разделяне на дадена
извадка от обекти на не пресичащи се еднородни множества,
наречени клъстери. Всеки клъстер се състои от подобни
обекти. Обектите от различните клъстери се различават.

Многомерна класификация

Данните на обучаващата извадка са:

Данните на обучаващата извадка са:
Обектите са независими с неизвестно разпределение.

Обектите са независими с неизвестно разпределение.

Целта e за всички нови стойности на x, да се оценят
стойностите на P(x). На Фиг. 5a и Фиг. 5б е представен процес
на клъстеризация [12].

Целта e за всички нови стойности на x, да се оценят
стойностите на Ρ(y|x). На Фиг. 3 е представена класификация
на нов обект с четири възможни изхода за принадлежност.

Х2

Ρ(y|x)

Фиг. 3 Многомерна класификация на нов обект

Х2

Фиг. 5а Задача за клъстеризация

Х1
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[14] Л. Ганеева, А. Семенова, „Введение в машинное обучени“,
2017

Х2

Фиг.5б Задача за клъстеризация

Х1

7. Заключение
В доклада е направен обзор на Data Mining областта и са
описани етапите за извличане на данни от големи масиви.
Представени са три класификации на методите за извличане на
данни. Признаците за класификация са: задачи за извличане на
данни, използван математически апарат и теория на
изкуствения интелект. Категоризирани са задачите, които се
решават при извличането на знания от данни въз основа на два
критерия: използвани методи при извличане на знания и
използвани методи при анализ на данни. Описани са двата
етапа на класификация на данни – създаване на модел и
приложение, и оценка на надеждност, и точност на създадения
модел. Формулирани са основните задачи за решаване в
областта Data Mining. Това са задачите за класификация,
регресия и клъстеризация.
С предложените методи могат да се решават широк клас
задачи с практическо приложение в различни области.
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although representative of the same. Champion [3] describes virtual
heritage as a term that reflects the ambiguous and interpretative
nature of its processes. It is an "attempt to convey not only the
appearance but also the meaning and meaning of cultural artifacts
and related social value, designed and used through the use of
interactive and immersive digital media." The new digital legacy is
easily catching the public's attention and impacting through the
abundance of information that can be disseminated through
channels to multiple recipients. And if cultural studies in the 1990s
concerned the audiovisual presentations of heritage, presented in the
form of audio and / or video recording of a particular object, then
today we are already talking about reality and virtuality in a spatiotemporal continuum of heritage. In this sense, as Seulah Kim et al.
[4], the digital technologies of the Fourth Industrial Revolution
enrich the museum experience, enabling visitors to use others'
experience, imagination and creativity. Klaus [5] uncovers the
foundations of the Revolution in several major technologies: virtual
reality (VR), augmented reality (AR), 3D printing systems,
metadata, artificial intelligence (AI) and cloud computing. Some of
them, as well as some variants (mixed reality - MxR, augmented
virtuality - AV), are already widely used in museum activities as
well as in the creative industries around the world. As far as
Bulgaria is concerned, examples are still limited, with technologies
at the stage of learning and integration.

1. Introduction
The topic of digitalization of heritage is one of the pressing
issues regarding the protection and development of culture.
Digitalization is making Europe's cultural resources an important
pillar of the digital economy on one hand, and improving public
access to the various forms of heritage and interaction between
heritage and public on the other.
Movable and immovable cultural values stored into the memory
institutions (libraries, museums, galleries, community centers, etc.),
with the advancement of digital technologies and communications,
require a new "read", in expanded historical, geographical,
scientific, but already and technological context. This necessitates
the need for a versatile scientific and applied expertise which works
simultaneously in the field of museology, informatics and
management in order to develop and integrate innovative
technologies for managing, exhibiting and promoting museum
collections and cultural heritage. Storytelling, which is the most
important aspect of all computer-generated worlds, needs both
inspired screenwriters – museum curators and innovative
technologies to offer easy and simultaneous use of object semantics,
their digital images, their descriptions and user expectations. In
recent decades, virtual reality and augmented reality technologies
have been widely used in this field, and the rapid pace of
development has already made it possible to reproduce mixed
reality and augmented (advanced) virtuality.

The technologies listed have their points of contact, but they are
generally different. Their main characteristics also determine the
extent to which they are used and integrated in the context of the
cultural and creative industries in connection with the vitalization of
heritage.

In this sense, the research perspective that defines the present
study views the world of digitalised cultural artifacts as a
technologically mediated way not only of documenting, but also as
a new way of telling stories and disseminating cultural knowledge
in the form of virtual heritage (VH).

2.
Innovative
virtualization

technologies

for

In order to evaluate the potential for the application of the
described innovative technologies as a possibility and basis for the
development, it is first necessary to characterize them and then to
consider them in the field of research and application of the
heritage.

heritage

In the context of an active policy for the development of the
cultural and creative industries, on the one hand, and the emphasis
on the protection of cultural heritage and its integration as a
resource for sustainable development, on the other, scientific
theories and practitioners often seek opportunities to solve problems
in the field and implementation of policies through digital
technologies.

Seoulah Kim et al. [6] describe the effectiveness of VR
technology (a fully computer-generated world) as an unattainable
reality experience. Technology immerses users in a virtual
environment with no or little opportunity for direct interaction with
their immediate physical environment [7]. VR has the potential to
simulate imaginary and existing physical environments, along with
their processes.

Cultural researchers and practitioners in the cultural industries
have begun to take an interest in technologies and their applicability
in the field of heritage since the late 1990s, with many suggesting
the potential for protecting and promoting it [1,2]. Practical
examples show that over the years, technologies have facilitated the
presentation of heritage and facilitated the accumulation of a rich
digital archive of cultural content. In this sense, however, it is more
appropriate to speak of digitalization as documentation of heritage,
on the one hand, and / or of a new type of digital heritage (virtual –
VH), which has its own characteristics that differ from the
characteristics of heritage in its tangible and intangible varieties,

Azuma [8] defines AR as a system that combines real and
virtual content, provides interactive real-time environments,
registers in 3D and aims to improve the understanding or perception
of the physical environment. This is achieved by adding digital
content to the physical environment or overlaying a virtual image
on a real image.
Like AR, Augmented Virtuality (AV) also seeks to improve
consumers' understanding of the environment to which it is applied.
To this end, AV is expanding virtual environments with live scenes
of events and real-world elements. Due to the virtual simulations
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that serve as the base environment in AV, this segment, as Bekele
and Champion [9] write, can be misunderstood as a kind of VR,
which is problematic as the goal of improving the virtual scene
environment Live is to improve understanding of the underlying
virtual environment. And while VR has no direct impact on the
consumer's perceptions of the real world, AV does to some extent
this, as live scenes are transmitted from the real world.

images, with descriptions and with consumer expectations. In
addition to the scientific context, the term "heritage", considered
within the Network Society, beyond the scientific value,
semantically expands its essence in the field of cultural values
through consumer content, which complements and enriches the
story told by the artifacts and thus expands the scope in who think
and perceive heritage, and hence collective and community
memory. Thus, the institutionalized memory becomes a contact
zone, which seeks and meets its audience through active
communication in a technologically mediated way. Thanks to this
process, the museum narrative in the 21st century is no longer
linear, directed by the institution to the public, but multi-layered, in
which experts and users of heritage participate equally.

MXR technology blends real and virtual environments into
different shapes and proportions. Like AV, mixed reality is still
rarely used, especially with regard to cultural heritage.
Technologies such as the Cave Automatic Virtual Environment
(CAVE) system lessen the sense of reality and enhance virtuality.
The digital technologies described are particularly attractive to a
wide audience who are not interested or aware of cultural heritage,
especially in the part of the intangible or tangible cultural heritage
preserved in ruins.

Modern "new" museology and museum narrative have
developed in the context of the museum's crisis since the late
twentieth century, when a broad public debate began about the
foundations of the institution and its impact on audiences. The
"technological" aspect of the new museology supports the process
of heritage valuation, offering a new understanding for a wider part
of society and thus improving communication. In fact, heritage,
although derived from the past, is constructed in the present and in
this sense it should be adapted to the present. The last decade has
seen an increase in the number of digital projects that take place on
different scales and through different technological tools - from the
use of 3D visual and audio modeling of archaeological sites for
large-scale digitalization to generating entirely computer worlds
that immerse the audience in the past. , using the technologies listed
in the previous section. The new instruments provide a new
experience and involve the active participation of the public in the
museum narrative. As Henderson argues [13], the range of leisure
activities is expanding, changing social practices, the use of time
and places for leisure. In other words, to meet today's challenges
and the development of communities, the museum in the new
century is transformed from an educational to an entertainment
institution. This, of course, does not mean that the dissemination of
knowledge remains in the background, just the focus has changed,
according to the requirements of modern times. In this line of
thought, it is technology that mediates the balance between the
various functions of the new museology.

The technology itself is sufficient to elicit public curiosity,
lower accessibility barriers, and as mentioned above, there are
multiple opportunities to disseminate through multiple channels to
multiple recipients. This means that the general public has direct
access to the media of the culture in question and the opportunity to
experience and gain experience in a comfortable and enjoyable
environment that enhances the motivation and awareness of the
audience and thus helps to preserve and develop the heritage [10].

3. Heritage virtualization in museum narrative
The topicality of the researched field presupposes increased
scientific interest in the topic in recent years. At the same time, the
rapid development of technology, on the one hand, and the sluggish
institutional system in the field of cultural heritage, on the other,
focus researchers on the problems of digitalization from the point of
view of heritage documentation in particular. The potential of tools
such as 3D, AR, VR and their variations remain relatively little
studied in terms of their use in the field of heritage. However, as
pointed out by Asenjo, Economou and Meintani [11], museums are
leading in the experiments with these new technologies and the
ways in which it can be used as educational tools. As far as Bulgaria
is concerned, there is not only a lack of theoretical reasoning on the
issue, but also a delayed application of these new technologies in
comparison with other European countries. However, it should be
noted that our country is cited as a good example in the EU Report
2019 in connection with the implementation of the
Recommendations on the digitization and online accessibility of
cultural materials and digital storage [12]. The project implemented
by the Municipality of Plovdiv creates a digital center for
construction of 3D models of buildings, urban areas and objects,
which distinguishes it as a good practice at European level in terms
of digitalization of immovable cultural monuments. This important
fact implies increased interest and rapid progress in the coming
years of our country in terms of the applicability of digital
technologies in the field of heritage.

Navarrete [14] summarizing Falk and Dierking's idea of the
museum as entertainment, writes that the time to visit the institution
increases, including the period before, during and after the actual
visit. According to Navarrete, the overall museum experience is
shaped by finding information on the Internet, visiting, sharing
images on social media and gaining new knowledge and memories.
In other words, technology is an important part of the overall
museum experience, and the institution's presentation on the
Internet is an important part of the museum's narrative. It should be
noted that visiting the museum today can be both physical and
virtual. And it is here that AR and VR technologies are used, less
their AV and MxR variants.
Navarrete [15] writes that digital technologies unleash the
repositioning of collections and thus the so-called Niggermann, de
Decker, & Lévy creates a new Renaissance, and the legacy finds
new applications and new users. It is about the development of new
products and services by museums such as online exhibitions,
virtual tours of exhibition halls, new processes for research, display
and management of collections, presentation of movable and
immovable cultural heritage, samples irretrievably lost to humanity.
In this way, memory institutions reach new markets and add to
existing resources opportunities to generate new capital through a
new offer for a complete experience. Through modern innovative
technologies, it now includes not only the cultural artifact and
verbal (or textual) presentation by the tour guide, but a complete
immersion in the atmosphere of the past through an audio-visual
presentation that mixes real and virtual environments.

The digitization of heritage or the use of computer-generated
worlds to disseminate cultural knowledge in the form of virtual
heritage can be called "new museology". Within the changing
environment, movable and immovable cultural values stored in the
institutions of memory (libraries, museums, galleries, community
centers, etc.) require a new "reading", in an expanded historical,
geographical, scientific, and now technological context. This
imposes the need for multifaceted scientific and applied expertise,
which works simultaneously in the field of museology, informatics
and management, in order to develop and integrate innovative
technologies for management, exhibition and promotion of museum
collections and cultural heritage in general. In this sense, museum
narrative and storytelling, which is the most important aspect of all
computer-generated worlds, needs both inspired screenwriters museum curators, and innovative technologies that offer easy and
simultaneous handling of the semantics of objects. , with digital

In 2004, Wojciechowski et al. [16] offer the ARCO system Extended Presentation of Cultural Objects as part of the Fifth
Framework Program of the European Union (IST-2000-28336).
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This system allows the museum to easily create virtual exhibitions
using AR and VR technologies. The application can be used both in
the physical environment and on the Internet, allowing visitors to
interact with the content in an intuitive way. An example of such an
exhibition is "Travels in the Mediterranean" from February 2020 at
the Lumiere Gallery in Paris. The interactive exhibition includes
over 500 paintings by famous artists, most notably Claude Monet
and Auguste Renoir, presented through holographic images
projected over more than 3,000 square meters. The paintings
literally come to life in front of the visitors against the background
of classical jazz. In a similar aspect, the Rijksmuseum presented
Rembrandt's voice recreated through biometric data. It is
superimposed on the image restored on the basis of portraits of the
artist and so the museum successfully teaches drawing lessons in a
digital environment.

implemented in mobile applications offer routes for visitors to
follow in the museum space, others - outdoor routes, quizzes and
even more complex approaches to gamification, of course , there are
also applications that simply provide information about inheritance
assets in the form of texts, videos or other resources.

Riedel et al. [17] presents a system for improving the readability
of difficult-to-read details of artifacts due to their poor physical
condition. The system projects an expressive 3D visualization on a
real object, emphasizing its characteristics in real time.

Technology is evolving rapidly, and if years ago its use was an
expensive pleasure for large museums, today even the smallest can
afford innovation. An example in this direction can be the
Archaeological Museum - Sandanski, which employs only 4 people.
A virtual guide - an archbishop from the period of early
Christianity, recreated using AR technology, complements the team,
helping to serve visitors with a story about the history of the ancient
basilica. The holographic image of Spartacus is the other innovation
that impresses the audience of the museum. Full-length, the ancient
Thracian complements the museum narrative with a first-person
narrative. The described innovations are available thanks to the
proliferation of smart devices, still an expensive pleasure remain
HDM devices that offer complete immersion in the past.

Regarding the use of AR and VR in the context of heritage,
research on the products created has been done in Spain, Italy,
Greece, Korea and Malaysia, which research is summarized by
Luna, Rivero and Vicent, which summarize that projects such as
LIFEPLUS, ARCHEOGUIDE, Itacitus [27], Ancient Pompeii [28,
29] and other have been shown to increase visitors' understanding of
cultural heritage. The reason is found in the personalized content
that engages the audience through interactive interaction with the
heritage.

The 3D Murale project [18] – 3D measurement and virtual
reconstruction of Europe's ancient lost worlds - aims to develop a
system capable of recording phases of archaeological excavations
using virtual reality technologies. In addition to artifacts,
stratigraphic layers can also be modeled. This requires the use of a
variety of 3D shooting techniques. In addition, the project offers the
reconstruction of exposed remains of ceramics, sculptures and even
buildings, as well as their visualization. Similar is the
ARCHEOGUIDE [19] project, which allows visitors to see virtual
reconstructions of ancient buildings. Users are equipped with an
HMD device (literally - Head mounted display). Depending on the
position of the visitor, the device displays relevant information. The
LIFEPLUS [20] project has similar functions, the main difference
being that in this case real-time 3D simulations of ancient fauna and
flora are covered.

4. Conclusion
The advantage of the virtual heritage, reconstructed through
innovative technologies, is found in the possibility for full
restoration of the currently destroyed monuments. Through AR and
VR, the exterior and interior of buildings preserved in ruins is
completely possible, without contradicting the Venice Convention
on the Restoration of Immovable Cultural Monuments. Moreover,
they can not only be reconstructed, but also brought to life by
technology. Based on preserved historical data, it is quite possible
for the history of an object to be told in the first person by a
historically charged person. All this is without a doubt an intriguing
presentation that not only engages, but intrigues audiences and
creates a new visitor experience - real or virtual.

Miyashita et al. [21] offer an AR-based digital guide designed
for two main purposes: to provide visitors with information that
allows them to fully understand works of art, and to help them
navigate the exhibition space in a meaningful way.
Han [22] also presents AR systems for outdoor cultural heritage
based on innovative technologies. These systems can recognize a
cultural heritage site in real time by virtually reconstructing the 3D
object in a real visual environment. An example of such a
presentation is given by Banterle et al. [23] with the augmented
reality application LecceAR. Of course, in practice there are other
similar examples, including from Bulgaria.

As Luna, Rivero and Vicent [30] point out, it is important to
conclude that research is difficult and even more difficult to
construct in terms of the use, application and impact of technology
on museum narrative and visitors. The reason is the rapid pace at
which innovation develops, which leads to constant change and
innovation. This complicates the research in the long run, because at
the moment when a given technology has been studied and applied,
there are already new ones that make the previous ones meaningless
and in this context the research is no longer relevant. This is a
special case in Bulgaria, where only in recent years there has been
talk of the existence of virtual and augmented reality, and their
application in the field of heritage began only 2-3 years ago. At the
same time, globally, for example, Italy, China and other countries
with a rich cultural heritage already have comprehensive policies in
place regarding the use of technology. The EU has even developed
technology visualization standards through the London Charter
[31]. While we in Bulgaria continue to understand digitalization as
documentation of heritage, focusing on the lack of unified software
for digitization of cultural values.

Another example of an open-plan solution is the Ename 974
project, aimed at the virtual reconstruction of an extensive
archaeological site located in Ename, Belgium [24]. Through
stationary AR kiosks, visitors have the opportunity to experience
the reconstruction of medieval buildings by visualizing virtual
models superimposed on video data captured by a camera. Through
special touch screens, users can control the camera and the
displayed data.
Virtual Showcase Projects [25] are designed to eliminate the
need to use conventional methods for representing cultural objects.
The project aims to integrate AR technology into traditional
museum showcases so that virtual images are projected on the side
of the artifacts, allowing users to explore both the physical artifacts
and their virtual reconstructions.
It is particularly important to note that all these applications of
new technologies in the field of cultural heritage create an entirely
new museum narrative in which the public is fully engaged. All
these innovations involve not just contemplation of heritage, but
active participation in the process of knowledge creation. This
process can be further enhanced by the introduction of game
elements in the narration (perception) of the heritage. As Luna,
Rivero and Vicent write [26]- some innovative technologies

An important factor in terms of heritage virtualization and the
change in the museum narrative is funding. Although technology
prices are becoming more affordable, economic resources are a
prerequisite for the development of quality tools that are based on
clear educational and / or entertainment objectives and that can be
changed and improved after the analysis of the results.
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The presented innovative technologies and good practices allow
museums to present their collections and preserved heritage in a
new and intriguing way for the public. Thus, the so-called new
museology. The "technological" aspect of the new museology
supports the process of heritage valuation, offering a new
understanding for a wider part of society and thus improving
communication. The museum's narrative of linear, directed by the
institution to the public, gradually becomes multi-layered, in which
experts and users of heritage participate equally. This process opens
up new opportunities, but also new challenges in the field of
cultural heritage.
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more efficient and of higher quality. Having different skills,
knowledge, and ability to adjust is crucial for success on labour
market. This knowledge (as mentioned before) consists of good
theoretical, professional and discipline-specific skills, good generic
cognitive and information processing skills in conjunction with
understanding, interpretation, analysis and communication for
complex information, and the ability to use this information in
everyday life. These are the essential skills, for all people in
different jobs. [3]

1. Introduction
Besides theoretical lessons, higher vocational schools also
organize practical education which represents different aspects of
theoretical knowledge. The combination of practical education and
training in school is called a dual system.
The dual system is reflected in the duality of educational space
(schools which implement vocational education and training, and
companies which implement training), which divides the
responsibility for ensuring VET, and in the duality of carriers of
education (public and private), which divide the responsibility for
policy and practice in the field of practical education and training.
[1] The following article will present how the dual system is
established in Slovenia.

The second advantage of practical education is the socialization
of student´s work as a consequence of his integration into the work
environment where he engages with the rest of full-time workers,
which means that he works 40 hours per week. This way, he is able
to learn the characteristics of the operational work in a selected
company.

Practical education is obligatory on all higher vocational
schools and comprises 800 hours, which is equivalent to around
40% of the study program in Slovenia. During practical training, a
student is under supervision by his mentors. They are fundamentally
people with a lot of experience on a specific professional field and
who try to transfer their knowledge and skills on students and help
them in career development. Students can also practise abroad in
the European Union by applying for Erasmus+ projects in any
member state and will have their training recognized in Slovenia.
[2]

It is essential that the student is able to summarise theoretical
knowledge, apply it on specific problems and determine different
ways to solve it, and that he is able to manage the devices and the
organization of work on which processes and technology are based.
This prepares the student for the tasks he will be encountering in the
work process.

3. Legal regulation
Practical education is legally regulated in Higher Vocational
Educational Act, in statutory instruments, which are arising from
the laws and can only regulate details of the rights and obligations,
but must not impose new ones.

2. Importance of practical education
Practical education is one of the main advantages of higher
vocational studies, because the student has possibilities to
familiarize with work tasks, which he will be performing upon
entering the labour market. [2] Work experiences are very desirable
and valued, and the lack of them presents an obstacle for first job
seekers. A lot of young people get trapped in a vicious circle, when
they cannot get their first job, because they do not have work
experience. Practical education has proven to have a high impact on
encouraging employment of young people and is one of the
important reasons for low youth unemployment in some European
countries.

Because Slovenia is a member of the European Union, we have
to consider acts made by institutions of the European Union. We
separate regulations, which have a direct effect, directives, which
have to be implemented in law system of the member state. Usually
through law European Union also issues guidelines, opinions and
recommendations. Guidelines in the field of higher vocational
education were created within the Council of the European Union
due to environmental changes, labour market and the importance of
tertiary education. [4]
Higher Vocational Educational Act in Article 50 says that
schools must work with employers who provide practical training.
The School, the employers and the student conclude a practical
training contract according to the study program. In the contract,
student’s rights and obligations as well as the duties and
responsibilities of the employer and the school are defined. An
employer may conclude a contract for the provision of practical
training for students, if he has appropriate facilities, his business
comprises the activity of the profession for which the student is
educated, and has an employee who can be student’s mentor. The
detailed conditions for the premises and the equipment and for the
mentors to be fulfilled by the employer shall be laid down by the
competent chamber of the employers' association referred to in this
Article, which will keep a register of employers who meet the
previous conditions referred previously. [5]

Higher vocational schools want their students to have a strong
theoretical base, to be professional and to have knowledge about
specific disciplines and skills, no matter their field of study. These
skills send a signal to employers that a graduate has the
competencies, interest and aptitude to work in certain jobs. And for
many jobs, a higher education qualification is an essential
requirement. Employers often use these qualifications as a first lens
to screen individuals for job. [3]
Practical education offers a student a chance to test the
knowledge he received in previous semesters on a practical level by
solving a defined problem for specific field or subject, which is
chosen on practical education with the help of his mentor from the
company or by his professor. With VET, the student acquires new
knowledge, skills and experiences, which will make his future work
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Higher vocational Education Act in Article 62 regulates content
about control over VET. School inspection is responsible for control
over the provisions of this Act. Labor inspection is responsible for
the control over practising the right of students, which are on
practical education at their employers. [5]
Higher vocational schools are obliged to fulfil the criteria for
external evaluation of higher vocational schools of the Slovenian
Quality Assurance Agency for Higher Education-SQAA, based on
European standards: Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Ares (EGS).
Guidelines for higher vocational education were created in 2017
within the EU Council due to environmental changes, including the
labour market and the importance of tertiary education. The EU
proposal for the European framework for the quality and
effectiveness of practical education (European Commission, 2017)
called for quality assurance processes to be put in place for practical
education. It further sets out seven criteria for the provision of
quality practical education: a written contract, a learning outcome, a
component of the work environment, payment or compensation,
social security and working, health and safety conditions. [6]
Fig. 1 The necessity of integration

The standards were implemented in Slovenian act with title:
Legal Act amending the Criteria for the accreditation and external
evaluation of higher education institutions and study programmes.
SQAA assesses the suitability of companies, institutes, institutes or
other organizations to provide practical education, and to link this
education with the fields and disciplines from which the study
programs are proposed. In standards of performance Criteria ranks
also as the fourth standard: “Practical education of students in the
work environment is well organized and implemented. Resources
are provided for their implementation.”

4. Educational Centre of Modern Technologies in
Postojna
Higher vocational school of Postojna wants to offer their
students general knowledge and professional expertise, the breadth
of spirit, innovativeness and flexibility, to find their place and role
in the Slovenian and European area through cooperation with the
economy, which enables them to follow all the innovations of their
field of study.
Before the foundation of Educational Centre of Modern
Technologies the cooperation between school and companies was
difficult and employers did not want to train student for full
qualification (not only the knowledge and skills which the
companies need) partly because they did not see benefit in that kind
of education. [8]

Fig. 2 Some of the devices in Educational Centre of Modern
Technologies in Postojna

In systems, where the VET is only performed in school and
does not include external practical education the institutions kept
facing problem of outdated schools syllabus, school equipment and
teachers qualifications. The main goal of Educational centre of
modern technologies is to reduce the gap between education and
labour market. [9]

In the Centre there are: 5 Axis CNC Mill, 3 Axis CNC Mill, CNC
Sinker EDM, CNC Wire EDM, Start-hole drilling EDM, NC
Grinding Machine, Industrial 6 Axis Robot with controller and
computer classroom equipment.

The Centre for Modern Technologies is intended to impart
knowledge in the field of high technology, especially at the level of
secondary vocational and secondary vocational education and postsecondary vocational education. Emphasis is on technologies
specific to the field of mechanical engineering, as mechanical
engineering is one of the fastest growing activities in this regional
area, which means that there is big interest in new quality educated
staffs. The construction of the Centre has contributed to the most
up-to-date equipment on which people can acquire the various
qualities of practical knowledge they will need in their employment.

On them people can developed products by planning the tools
and devices, modelling the tools, programming processing
strategies, producing individual tool components and starting the
production cycle. The person can see the whole product production
cycle.
The Centre of Modern Technologies plays an important role in
the development of human resources, so it is not only intended for
carrying out practical lessons, but with the help of industrial types
of machines it also enables the training of staff from the economy
and the unemployed who wish to advance in their field of expertise,
or to move to the field of advanced meltworking. This facilitates
training without disturbing the manufacture process in the company
and it can significantly reduce the time required for independent
work on modern production equipment. [9]
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In 2016 and 2017, the school was awarded the Apple Quality
award for the best project at the national level in the category “To
Knowledge and Understanding through Mobility” in the field of
vocational education and training. They carried out the mobility of
mentors from companies, together with teaching staff. The project
has contributed a lot of good effects and presents an important step
in raising the quality of VET. It has achieved a positive effect on
regional economic environment. [8]
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development of students’ mathematical education) insufficient and
inappropriate.

1. Introduction
In this paper we show the examples of Matlab application to the
solution of linear n-th order constant coefficient differential
equations. The assigned differential equation is solved with the help
of simple commands of the system Matlab. The examples can serve
as a simple manual for students – only the basic knowledge of
Matlab and the knowledge of mathematics on the level of the first
form of bachelor study is sufficient.

We cannot be satisfied with the fact that our students are able to
obtain the result by application of suitable mathematical software.
Our ambition is to lead students to mathematical terms
understanding and subsequent application of the received
knowledge in practice.
Therefore, we consider using CAS with comprehension to be
the most appropriate one. In the first phase of the educational
process we want our students to manage the discussed topic in
a theoretical way and to learn the principle of the solution of
specific exercises. This will help them to obtain a critical detached
view necessary for the correct choice of a solution method and
interpretation and evaluation of the obtained results. Only
theoretically educated students are offered to use mathematical
software suitable for the solution of more complicated application
exercises.

During seminars we teach our students how to understand
differential equations and be able to solve them. From our
experience we know that if the students are shown a concrete
application of differential equations in the field, they study their
interest in the defined problem is higher. However, these
application examples are sometimes computationally demanding
and hence time consuming. But if these examples are solved with
the help of the system Matlab they can be used in the teaching
process to enhance the motivation of students.

We do not want to replace a traditional mathematical teaching
by using a Matlab system. However, we would like to motivate
students to be able to solve also more complicated exercises from
practice.

We do not want to replace a traditional mathematical teaching
by using a Matlab system. However, we would like to motivate
students to be able to solve also more complicated exercises from
practice. Matlab system is a tool not only for elimination of routine
and mechanical calculations but predominantly for enhancement of
students’ motivation during the process of this thematic unit
learning.

Matlab possesses a powerful library of functions serving for the
solution of ordinary differential equations. What is more, Matlab
has also extensive graphical possibilities which can be used in
a teaching process. Ordinary differential equations, which often
occur in engineering practice, are linear nth order constant
coefficient differential equations.

2. Computer algebra systems (CAS) and their place
in teaching mathematics
Computer algebra systems (including Matlab) are strong
computational and visual tools with wide practical application.
Using of CAS systems in mathematics teaching at the university has
both supporters and opponents.

3. Basic terms
Differential equations have a remarkable ability to predict the
world around us. They are used in a wide variety of disciplines,
from biology, economics, physics, chemistry and engineering. They
can describe exponential growth and decay, the population growth
of species or the change in investment return over time. A
differential equation is one which is written in the form 𝑑𝑦/
𝑑𝑥 =… Some of these can be solved (to get 𝑦 = ….) simply by
integrating, others require much more complex mathematics.

Bernhard Kutzler from ACDCA (Austrian Centre for Didactics
of Computer Algebra) speaks about it in a very pertinent way:
“There exist thousands of ways – good and bad – how to use CAS
in teaching. Inappropriate approaches usually come from technical
enthusiasts – teachers who use CAS just because they exist. But
CAS should never manage mathematics teaching – mathematics
teaching (didactic intention) should manage their application “ [4].

Linear nth order constant coefficient differential equations
have the form

Helmut Heugl, the director of an Austrian project Derive and
TI-89/92 adds: ”If CAS application is not pedagogically justified
then it is pedagogically justifiable not to use it“ [5].

𝑦 (𝑛) + 𝑎1 𝑦 (𝑛 −1) + 𝑎2 𝑦 (𝑛−2) +. . . +𝑎𝑛−1 𝑦 ´ + 𝑎𝑛 𝑦 = 𝑓(𝑥)

(1)

where 𝑎1 , 𝑎2 , . . . , 𝑎𝑛 are real numbers, 𝑓(𝑥) is a continuous function
on the interval 𝑎, 𝑏 and 𝑦 is an unknown function. This equation
can be put in the form

Systems CAS were created to make routine, long-winded and
complicated calculations instead of people, to make their work
easier and provide desired results. But their usage only for this
purpose is from a didactic viewpoint (when we emphasize the

𝐿(𝑦) = 𝑓 𝑥

(2)

where 𝐿(𝑦) = 𝑦 (𝑛 ) + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) + 𝑎2 𝑦 (𝑛−2) +. . . +𝑎𝑛−1 𝑦 ´ + 𝑎𝑛 𝑦.
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defined by the variable zp.We also use a command pretty with
the help of which a symbolic expression of a solution in the form
similar to a mathematical notation is noted.

Theorem. Let 𝑌(𝑥) is a solution of a linear differential equation
with the right side 𝐿(𝑦) = 𝑓(𝑥). Them each solution of this linear
differential equation is in the form
𝑦=𝑧+𝑌

>> dr='D2y-7*Dy+10*y=-(6*x+7)*exp(2*x)';

(3)

where 𝑧 = 𝑐1 𝑦1 + 𝑐2 𝑦2 +. . . +𝑐𝑛 𝑦𝑛 is a general solution of the
corresponding linear differential equation without a right side

>> zp='y(0)=0,Dy(0)=1';

𝐿 𝑦 = 0 and 𝑐1 , 𝑐2 , . . , 𝑐𝑛 are arbitrary real numbers.

y =

Generally, the solution 𝑌 can be found by the method of variation
of constants.

2/3*exp(2*x)-2/3*exp(5*x)+x*(3+x)*exp(2*x)

>> y=dsolve(dr,zp,'x')

>> pretty(simple(y))

Theorem. If 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 is a fundamental system of solutions of the
differential equation 𝐿 𝑦 = 0 than the solutions of a differential
equation with the right side 𝐿(𝑦) = 𝑓(𝑥) is the form
𝑛

𝑌=

𝑦𝑖 (𝑥)
𝑖=1

2/3 exp(2 x) - 2/3 exp(5 x) + x (3 + x)exp(2
x)

𝑊𝑖 (𝑥)
𝑑𝑥,
𝑊(𝑥)

>>
Thus, the solution of the differential equation (1) satisfying initial
conditions (2) is

where 𝑊(𝑥) is the Wronsky determinant and 𝑊𝑖 (𝑥) is a
determinant which results from Wronsky determinant by replacing
𝑖 − 𝑡 column by the column of elements 0,0, … , 𝑓 𝑥 .

4. Examples of solved exercises

2

3

3

With the help of the following commands we draw a graph of
the solution on the interval 0,1 .

With the help of Matlab we can solve a differential equation
symbolically by using the command dsolve. Its application is
presented in the following exercises:

>> x=linspace(0,1,20);
>> z=eval(vectorize(y));

Exercise 1. Let’s find a general solution of the differential equation
𝑦´´ − 7𝑦´ + 10𝑦 = −(6𝑥 + 7). 𝑒 2𝑥

2

𝑦 = 𝑥 𝑥 + 3 𝑒 2𝑥 − 𝑒 5𝑥 + 𝑒 2𝑥 .

>> plot(x,z)

(1)

>>

Let’s find a solution of this differential equation that satisfies initial
conditions
𝑦 0 = 0, 𝑦´ 0 = 1 .

(2)

Solution. We solve a linear second-order constant coefficient and
special right side differential equation. For its solution we use
a command dsolve where we put the differential equation in
apostrophes. A letter D indicates a derivative of the function.
Generally notation Dny means 𝑛 − 𝑡 derivative of the function
𝑦 = 𝑦(𝑥) of the variable 𝑥.
So Dy means the first derivative of the function and D2y
means the second derivative of the function 𝑦 = 𝑦(𝑥) of the
variable 𝑥.
>>y=dsolve('D2y-7*Dy+10*y=(6*x+7)*exp(2*x)','x')
Fig. 1 Graph of the solution of (1) on the interval 𝟎, 𝟏 .

y =
exp(2*x)*C2+exp(5*x)*C1+x*(3+x)*exp(2*x)

Exercise 2. Let’s find a general solution of the differential
equation

The second way how to set a differential equation is its
defining with the variable called dr. This way is useful if we solve
more differential equations.

𝑦´´ + 𝑦 =

>> dr='D2y-7*Dy+10*y=-(6*x+7)*exp(2*x)';

1
𝑠𝑖𝑛 3 𝑥

(3)

Solution. We solve a linear second-order constant coefficient
differential equation. we will use a newer method of calculation
with the command diff(y,x,n)for the 𝑛 − 𝑡 derivative of the
function 𝑦 = 𝑦(𝑥) of the variable 𝑥.

>> y=dsolve(dr,'x')
y =
exp(2*x)*C2+exp(5*x)*C1+x*(3+x)*exp(2*x)

>> syms y(x)

>>

>> eqn = diff(y,x,2)== -y+1/(sin(x)^3);

Thus a general solution of the differential equation (1) is

>> de2c = dsolve(eqn)

𝑦 = 𝑥 𝑥 + 3 𝑒 2𝑥 + 𝑐1 𝑒 5𝑥 + 𝑐2 𝑒 2𝑥

de2c = cos(x)*cotg(x)+c1*cos(x)(cotg(x)^2*sin(x))/2-c2*sin(x)

where are 𝑐1 , 𝑐2 arbitrary real numbers.
Let’s find the solution of the differential equation (1) which
satisfies initial conditions (2). The differential equation (1) is
defined by the variable called dr, initial conditions (2) will be

>> pretty(de2c)
Thus, the general solution of the differential equation (3) is
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𝑦 = 𝑐1 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 𝑐2 𝑠𝑖𝑛𝑥 −

𝑐𝑜𝑡𝑔2 𝑥. 𝑠𝑖𝑛𝑥
+ 𝑐𝑜𝑠𝑥. 𝑐𝑜𝑡𝑔𝑥
2

𝑦 1 = 34,8.
The Matlab program will give us these results
>> syms k y(t)
>> eqn=diff(y,t)==k*(22-y);
>> cond=y(0)==35,6;
>> cond = y(0) == 35
>> ode=dsolve(eqn,cond)
ode =
13*exp(-k*t) + 22
>> pretty(ode)
13 exp(-k t) + 22
Thus a general solution of the differential equation (5) is

where are 𝑐1 , 𝑐2 the arbitrary real numbers.

Exercise 3. For an electric circuit in Figure 2 it is true that
𝑅𝐶𝐿

𝑑 2 𝑖2
𝑑𝑡2

+𝐿

𝑑𝑖 2
𝑑𝑡

+ 𝑅𝑖2 = 𝐸(𝑡)

(4)

Let’s find a general solution of this differential equation if
𝐿 = 1𝑚𝐻, 𝑅 = 10 Ω, 𝐶 = 1𝜇𝐹 and 𝐸 𝑡 = 2sin
(100𝜋𝑡).

𝑦 = 22 + 13𝑒 −𝑘𝑡 .
For constant 𝑘 we receive 𝑘 = 0,0618 and the form of the function
that expresses the dependence of the temperature 𝑦 of the found
body on the time 𝑡 is
𝑦 = 22 + 13𝑒 −0,0618𝑡 .
We calculate the time of death after implantation 𝑦 = 36,8 °C.
From the equation
36,8 = 22 + 13𝑒 −0,0618𝑡
we have 𝑡 = −1,26 𝑜𝑑. We estimate the time of death to be
approximately 1 hour and 16 minutes.

5. Conclusion
MATLAB symbolic math solves engineering problems that can
be represented as equations or sets of equations, including
differential and integral equations. It is one of the most versatile
tools in MATLAB. It can be used to replace many specialized
MATLAB Toolboxes with a single Toolbox applicable across
multiple engineering disciplines. The advantage is that skill
developed in using a single MATLAB Toolbox can be applies
across multiple engineering disciplines. The disadvantage if using
the MATLAB Symbolic Math Toolbox stems from the requirement
for a deeper and more fundamental understanding of the
engineering principles underlying the problem solution than is
required for using other MATLAB toolboxes.

Fig. 2 Graph of an electric circuit.

Solution. We solve a second-order linear constant coefficient
differential equation. From the example it is obvious that solving
this type of differential equation is time-consuming. Let’s define
a differential equation for a variable called dr.
>> dr='10*D2i2+Di2+10*i2=2*sin(100*pi*t)';
>> i2=dsolve(dr,'t')
i2 =
exp(-1/20*t)*sin(1/20*399^(1/2)*t)*C2
+exp(1/20*t)*cos(1/20*399^(1/2)*t)*C1
+(sin(100*pi*t)-10000*pi^2*sin(100*pi*t)
-10*cos(100*pi*t)*pi)/(599500*pi^2+500000000*pi^4)
>> pretty(i2)
Thus a general solution of the differential equation (4) is

In summary, the MATLAB Symbolic Math Toolbox creates a
successful learning environment for assimilating the underlying
thought processes supporting engineering design and analysis.
In several exercises of this paper the possibility of Matlab
implementation in the linear differential equations teaching was
presented. Matlab system is a tool not only for elimination of
routine and mechanical calculations but predominantly for
enhancement of students’ motivation during the process of this
thematic unit learning.

1 − 10000𝜋 2 sin 100𝜋𝑡 − 10𝜋cos
(100𝜋𝑡)
𝑖2 =
+
5 − 99500𝜋 2 + 500000000𝜋 4
1

+ 𝑐1 𝑒 −20 𝑡 𝑐𝑜𝑠

1
399
399
𝑡 + 𝑐2 𝑒 −20 𝑡 𝑠𝑖𝑛
𝑡,
20
20

where are 𝑐1 , 𝑐2 the arbitrary real numbers.
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Exercise 4. Time of a death. At midnight, a body with a
temperature of 35.6°C was discovered in the hotel room. At 1:00, its
temperature dropped to 34.8°C. Determine the time of death if the
room temperature has been set to 22°C by the air conditioner and
the living person's temperature is 36.8°C.
Solution. Let's choose the time 𝑡 = 0 the time of finding the
body. The time of death is an unknown quantity. We compile a
differential equation
𝑦´ = 𝑘. (22 − 𝑦)

(5)

Let’s find a general solution of this differential equation with the
initial condition
𝑦 0 = 35,6.
We use the condition to calculate the constant 𝑘
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Критерии за избор на платформа за виртуализация и управление на уеб-базирани
приложения в сферата на образованието
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Abstract: В статията е представено сравнение между два подхода за виртуализация - виртуални машини и контейнери - и са
изведени набор от критерии за избор на подход за разгръщане на уеб-базирани приложения, подходящи за използване в различни
сфери на съвременното масовото обучение. По отношение на виртуалните машини са представени основни принципи и са
описани различните инструменти за управление. Виртуалните машини биват използвани от много дълго време, технологията е
широко използвана и е основата на всички съвременни облачни платформи. Освен това, благодарение на годините на разработка
и използване, виртуалните машини са се доказали и в огромен брой изпитания. Освен предимствата на виртуалните машини са
изброени и техните недостатъци. Виртуализацията на базата на контейнери работи чрез споделяне на кернела на
операционната система. Контейнерите не могат да заменят напълно виртуалните машини. Представен е известна платформа
за контейнери с отворен код, който сближава контейнерите до разработчиците и системните администратори. Той се
предлага с лесен за използване интерфейс за управление на контейнери и осигурява здрава екосистема за споделяне на
контейнерни приложения - изображения. В днешно време все повече и повече големи компании и образователни институции
преминават към употребата на контейнери.
KEYWORDS: IT ИНФРАСТРУКТУРА, КОНТЕЙНЕРИ, ВИРТУАЛИЗАЦИЯ, БЪРЗОДЕЙСТВИЕ, ОБЛАЧНИ ТЕХНОЛОГИИ,
ОБРАЗОВАТЕЛНИ СИСТЕМИ
пълната виртуализация е, че изолацията е на най-високо ниво
от хост машината (машината, поддържаща виртуализацията),
което предоставя възможността за по-голям избор от
поддържани операционни системи и ясно разделяне между
работещата хост операционна система и виртуализираната,
осигурявайки по-безопасна среда. Независимо от това,
виртуалните машини имат основен недостатък - количеството
ресурси, необходимо за виртуализация е по-високо, тъй като
това е напълно изолирана система, която не споделя ресурсите
си с ядрото на хост операционната система, докато
контейнерите споделят ядрото на хост операционната система.
Предвид работата на сървърите днес, е почти невъзможно да се
използва пълният им потенциал с едно приложение. Тук идва
на ум възможността за инсталиране на повече от едно
приложение на всеки сървър. Тази технология обаче крие
определени рискове. Какво ще стане, когато едно приложение
се нуждае от специфични библиотеки или цяла среда с
определена версия, а за друго трябва нещо различно? Тогава
виртуализацията идва на помощ. Използвайки виртуализация,
ние можем да стартираме много приложения на една машина,
без те да се познават.
Виртуализацията не решава всички проблеми. Един от
основните проблеми със сървърите за виртуализация е
трудното мащабиране, тъй като няма лесен начин за
автоматично реагиране на нуждите на приложението. Прост
пример: Нека разделим уебсайт и да създадем виртуална среда
за него, която разгръщаме на два сървъра (поради архивиране в
случай на повреда на една машина). Заедно с това приложение
може да има много други, работещи във виртуалните им
пространства. Когато трафикът се повиши до неочаквани нива,
приложението може бързо да изисква повече ресурси,
отколкото виртуалната машина може да предостави и тъй като
има повече виртуални машини на сървъра, разпределението на
ресурсите не може да бъде увеличено. Следователно цялата
виртуална машина трябва да бъде преместена на друга
физическа машина, която разполага с повече ресурси. Дори и
след преместване тази ситуация може да се появи отново
няколко часа по-късно, когато това приложение няма да се
нуждае от много ресурси и друго ще бъде заето.
С бързото развитие на технологиите основният акцент на ИТ
компаниите е върху виртуализацията, балансирането на
натоварването, мащабирането на внедряването, управлението
на зависимостите, осигуряването на стабилност между
платформите и т.н. Това вече може да се постигне чрез
контейнеризация. Контейнеризацията предлага алтернативен
метод за виртуализация, при който една операционна система
(OS) на хост може да стартира много различни приложения от
облака. В сравнение с виртуални машини, контейнерите

1. Въведение
Съвремените тенденции в трансформацията на индустрията
налагат трансформация и на сферата на образованието и на
използваната IT инфраструктура. Необходими са модели на
доставка и възможност за предоставяне на динамична IT
инфраструктура с помощта на съвременни технологии, където
виртуализацията е на несравнимо високо ниво, спрямо времето,
когато е измислена. За добиване на представа за развитието на
технологиите за виртуализация, тя ще бъде разгледана още от
самото си създаване и как се е развила до днес. Крайната цел на
разработката е да се проучат подходящи варианти за избор на
виртуализация и да се изведат критерии, които да са от полза
на IT архитектите, които имат задачата да трансформират или
изграждат инфраструктура за нуждите на образователни
институции.
Нуждите от виртуализация датират от 60-те години на миналия
век, когато Масачузетският институт по технологии (МИТ)
стартира своя проект - Project MAC, изследователски проект,
финансиран от Държавна агенция на министерството на
отбраната на САЩ за разширени научноизследователски
проекти с амбициозни цели - Defense Advanced Research
Projects Agency ( DARPA). Компютрите можели да изпълняват
само една задача наведнъж поради технически ограничения, но
проектът изисквал, те да могат повече от това.
Бил е поискан нов хардуер/софтуер от различни доставчици,
които могат да поддържат споделяне на време - това е
многозадачност. IBM CP-40 (предшественик на търговския
IBM CP-67) се счита за първият основен кадър, поддържащ
виртуализация под една от операционните системи (ОС) на
IBM, известна като IBM System / 360 Model 67. Тогава IBM
среща нуждите на Масачузетския институт по технологии
(МИТ).
От тогава, до сега виртуализацията и операционните системи
постоянно се развиват. В днешно време разбиранията са, че
виртуализацията не се използва за пускане на няколко прости
задачи едновременно, а за пускане на няколко софтуера ( като
операционни системи ) на една и съща физическа машина, без
те да пречат на главната операционна ситема на машината. Има
много варианти за виртуализация. Всеки потребител,
независимо дали е индивидуален или организация, има
напълно различни нужди. В днешно време има широк спектър
от решения, които се вписват в различните ситуации, в които
малко или много е необходима изолация.
До неотдавна типичният метод за виртуализация, сред
индивидуални потребители и организации е използването на
виртуални
машини,
предоставени
от
хипервайзори,
разработени от различни фирми - Oracle (VirtualBox), VMWare
(ESXi) или Microsoft (Hyper-V). Основното предимство на
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предоставят възможност за виртуализация на операционната
система. Контейнерите предлагат логичен механизъм за
опаковане, при който приложенията могат да бъдат
абстрахирани от средата, в която действително работят. Това
разделяне позволява на контейнерите да бъдат разгърнати
лесно и последователно, независимо от целевата среда.
Софтуерните
контейнери
предлагат
различен
тип
виртуализация. Предимството на контейнерите е, че те
предлагат намалено ниво на изолация (в сравнение с
виртуалните машини), на достъпна цена, тъй като използват и
споделят ресусрси с вече работещото ядро на хост
операционната система. Docker, като платформа с отворен код,
предоставя слоеве за абстракция, които помагат на потребителя
да използва този тип виртуализация. Поради своя дизайн, той
предлага удобен начин за потребителите да създават нови
контейнери и правят приложенията „преносими“, т.е. даденият
контейнер може да бъде пуснат на всяка друга операционна
система, върху която е инсталиран Docker. Това елиминира
нуждата от справяне със зависимости, необходими на
софтуера, за да работи, при преместване на друга машина.
Docker платформата се развива значително през последните
години. Фактът, че всички продукти са с отворен код кара
общността да играе огромна роля, в изборът на каква
функционалност
да
бъде
разработена
следваща.
Потребителската база продължава да расте и много големи
компании обявяват публично, че активно използват Docker
като част от собствената си инфраструктура. Въпреки това,
тази бърза еволюция превръща Docker в продукт, който все
още не може да бъде разгледан като стабилен и надежден (в
сравнение с традиционните виртуални машини) поради бързите
темпове на промени.
Останалата част от статията е разгледана както следва. Секция
2 съдържа описание на използваните подходи – хипервайзори и
контейнери. В секция 3 са дадени критериите за избор,
изведени от предимствата и недостатъците на двата подхода.
Раздел 4 съдържа Експериментални резултати.

Заради предизвикателствата, свързани с разпространената
среда през 90-те години изследователите търсят възможността
за изграждане на монитор/мениджър на виртуална машина на
доминиращата платформа в центровете за данни, известна като
„x86 platform“. Съществували две основни предизвикателства
във виртуализацията на „x86 platform”. Първото и най-голямо
предизвикателство било, че „x86 platform” ще позволи само на
една операционна система изпълнение на привилегировани
инструкции в пръстен 0 (Фигура 1.0), които ще бъдат
разгледани в повече подробности в следващия раздел. Второто
предизвикателство било създаването на монитор на виртуални
машини, който да управлява гост операционните системи във
виртуалните машини без никакви изменения върьу самите гост
операционни системи.
Основният проблем при виртуализацията на „x86
platform“ бил, че е създадена да управлява единичен екземпляр
от операционна система, което означава, че не е проектирана с
виртуална поддръжка. Тези процесори предоставят механизъм
за защита, базиран на 2-битово ниво на привилегия, което
определя какви действия могат да се извършат чрез кои
процеси. Нивата на привилегии, известни още като „пръстени“,
са номерирани от 0 до 3 с пръстен 0 с най-високо ниво на
привилегия и пръстен 3 с най-малко ниво на привилегия.
Фигура 1.0 изобразява тези нива на привилегии.
Концепцията за нивата на привилегии се използва за
осигуряване на сигурна среда за работа за x86 архитектурата,
чрез изолиране на процесите на потребителските приложения
от процесите на операционната система [1]. Пръстен 0 с найголяма привилегия, предоставя неограничен достъп до
процесора и е мястото, където работи само ядрото на
операционната система и контролира достъпа до процесора.
Пръстен 1 и 2 се използват рядко, но традиционно тези два
пръстена са мястото, където се изпълняват драйверите на
устройствата на операционната система. Пръстен 3, с найниско ниво на привилегия е мястото, където се изпълняват
всички останали приложения. Тази архитектура (нива на
привилегии) гарантира, че приложение, работещо в пръстен 3,
което
е
компрометирано
не
може
да
извършва
привилегировани системни операции. В този модел на
привилегия, чрез ограничаване на достъпа до пръстен 0 само до
една операционна система, процесорът дава възможност на
операционната система да има пълни познания за състоянието
на хардуера. Като се има предвид, че архитектурата на
процесора x86 е проектирана да осигурява достъп до пръстен 0
до единична операционна система, x86 операционните системи
са проектирани, имайки това предвид и те считат себе си за
собственик на хардуера. В резултат на това, виртуализацията
на x86 архитектурата, предоставя възможност за стартиране на
множество операционни системи на същата платформа x86,
чрез поставяне на посреднически протокол, наречен
хипервайзор, между виртуалните машини и физическият
сървър, за да се доставят споделени ресурси на физическия
сървър на различни виртуални машини[1].

2. Подходи за виртуализация
В този раздел са представени подходите за виртуализация,
заедно с определения, за да се създаде по-ясна представа за
използваните термини в останалата част на настоящата статия.

Виртуална машина
Виртуална машина е софтуерна реализация на физическа
машина, която може да има собствена операционна система и
приложения.

Host/Домакин (Host/домакин машина)
Домакин машината е физическата машина, управляваща
хипервайзора. Домакин машината осигурява действителните
хардуерни ресурси като процесор, памет, мрежа,свързаност и
други ресурси, необходими за работата на виртуалните
машини.

Hypervisor/Хипервайзор (Монитор/Мениджър на
виртуална машина (VMM))
Хипервайзор, известен още като монитор или мениджър на
виртуална машина, е абстрактен слой от софтуер, който прави
виртуализацията възможна. Той абстрахира физическия слой и
предоставя тази абстракция за използване на виртуални
машини. Той симулира физическият слой и предоставя този
слой на абстракция за използване от всяка виртуална машина,
която борави с действителния вход/изход (I/O) към
физическото устройство и обратно, от физическото устойство
към виртуалната машина. Хипервайзорите са основа за
създаване на виртуални среди и дават възможност на
виртуалните машини за използване на различни приложения
върху тях. Хипервайзорите са основните компоненти във
всички решения за виртуализация и те са това, което позволява
на няколко виртуални машини да работят на един хост и да
използват хардуерните ресурси по-оптимизирано.
• Guest Operating System – Гост Операционна Система
Гост операционната система е операционна система, която
се инсталира и работи във виртуална машина.

Фиг. 1 Нива на привилегии в „x86 platform“
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След извършване на виртуализация, хипервайзорът трябва
да работи в най-привилегированото ниво за контрол на
хардуерните и системните функции. Тъй като хипервайзорът
работи в пръстен 0, нито една гост операционна система не
може да функционира на това ниво на привилегии, като се
вземе предвид, че x86 архитектурата ограничава достъпа на
пръстен 0 до само една операционна система. В същото време
някои
операционни
системи
имат
инструкции
(невиртуализируеми инструкции), които не могат да бъдат
ефективно виртуализирани, защото връщат различен резултат,
след като не се изпълняват в пръстен 0. Предизвикателството
на хипервайзорът е, че трябва да заблуди гост операционната
система, че тя също работи в пръстен 0. Но в действителност
хипервайзорът не може да позволи на гост операционната
система да работи на това ниво на привилегия, тъй като това
може да повреди кода и данните на хипервайзора или да
осигури на гост операционната система достъп до
привилегировани инструкции [6], [7].

използван за превод на кода в ниво на ядрото, за да замени
невиртуализираните инструкции с нови поредици от
инструкции, които имат еквивалентен ефект върху виртуалният
хардуер.
Хипервайзорът сканира паметта на виртуалната
машина и улавя невиртуализируемите инструкции, преди да
бъдат изпълнени. Тогава хипервайзорът динамично превежда
инструкциите към кода, за да имат същия ефект, когато са
изпълнени в пръстен различен от пръстен 0. Комбинацията от
пряко изпълнение заедно с бинарен превод води до пълна
виртуализация,
осигуряваща
висока
производителност
виртуалната машина, която не изисква модификация на гост
операционната система или нейните приложения и осигуряване
на съвместимост с широк спектър от операционни системи.
Повечето от инструкциите на виртуалния процесор се
изпълняват директно на физическия процесор. Виртуалната
машина осигурява на гост операционната система виртуална
среда, сходна с основния хардуер. И накрая, подобно на
повечето хипервайзори, хипервайзорът е в пълен контрол над
хардуерните ресурси [1].
Характеристики на пълната виртуализация:
• Тъй като не се изискват никакви модификации в никоя част
на гост
операционната система или нейните приложения, гост
операционните системи не могат да разберат, че работят
напълно във виртуализирана среда [8].

Тъй като пълната виртуализация използва директно
изпълнение на процесора с бинарен превод на
привилегировани инструкции, той нито изисква
някаква помощ от страна на основния хардуер, нито
модификация на гост операционната система.

Тъй като гост операционната система няма представа,
че работи във виртуализирана среда, няма
комуникация между нея и хипервайзора.

Това, че не се изискват модификации от страна на
операционната система, дава възможност на
хипервайзора, да поддържа широк спектър от гост
операционни системи.

Бинарният
превод
на
невиртуализируемите
инструкции изисква голямо количество усилия и
писане на сложен код от към страна на
разработчиците на хипервайзори.

Хипервайзорите, използващи двоичен превод, са с повисоко ниво на производителност в сравнение с
хипервайзорите, използващи паравиртуализация,
поради динамичния превод на невиртуалните
инструкции.

Имайки предвид, че хипервайзорът не може да позволи на
гост операционната система да работи в пръстен 0, той лишава
гост операционната система от достъп до пръстен 0, като я
поставя на по- горен пръстен. Има два модела за лишаване от
привилегии, които са ниво на привилегия 1 (модел 0/1/3) и
ниво 3 (моделът 0/3/3). Ако решението за виртуализация
използва модела 0/1/3, то хипервайзорът поставя гост
операционната система в пръстен 1. Това дава възможност на
гост операционната система да бъде в пълен контрол над
приложенията, които работят в пръстен 3, тъй като пръстен 1
има по-голямо ниво привилегия в сравнение с пръстен 3. Ако
за решение за виртуализация се използва модела 0/3/3,
хипервайзорът поставя гост операционна система в пръстен 3,
където тя работи в същия пръстен като неговите приложения.
Независимо кой модел за лишаване от привилегии се използва,
хипервайзорът винаги работи в пръстен 0. Фигура 1.1
илюстрира как изглежда модела 0/1/3 вляво и модела 0/3/3
вдясно [2], [8].

Фиг. 2 Лишаване от привилегии

2.2. Виртуализация, базирана на контейнери
За да отговари на предизвикателствата на виртуализацията
на x86 (боравене с чувствителни) и привилегировани
инструкции за виртуализиране на x86 архитектура), се появяват
три основни алтернативни техники за виртуализация: „Пълна
виртуализация, използваща бинарен превод ”,„ Виртуализация
или паравиртуализация, подпомагана от ОС ” и
„Виртуализация с хардуерно подпомагане“. В следващия
раздел се разглежда всяка от споменатите техники.

Осигуряването на изолирана среда вътре в хост
операционната система е известно като виртуализация на ниво
операционна система и такава изолирана среда може да бъде
определена като контейнер: „Контейнерът е самостоятелна
среда за изпълнение, която споделя ядрото на хост системата и,
която е (по избор) изолирана от други контейнери в
системата.“. Най-често използваните технологии са контейнери
са Docker, Solaris, OpenVZ, FreeBSD jails и LXC [2].
2.2.1. „chroot“ и „jail“
С развитието на Линукс възниква идеята да се изолира
процес от хост файловата система и за целта била създадена
командата „chroot“. „Chroot“, което е кратко за „change root“, е
помощна програма и системно повикване, и позволява да се
посочи нова „root“ директория, различна от „/“. Процесът и
тогава неговите наследници, не могат да имат достъп до
файлове над новата „root“ директорията, докато програми от
другаде, имат достъп до новата „root“ директория.
Изключително важно е никой от процесите вътре да не може да
получи „root“ права, което потенциално може да им позволи да
излязат от указаната директория. Такава процедура често се
нарича „jailbreak“ и би могла да бъде лесно изпълнена чрез
въвеждане на командата „chroot“ отново, като се остави

2.1. Хипервайзори, осигуряващи пълна виртуализация
Като лидер на индустрията за виртуализация, Vmware
измисля как да виртуализира платформата x86 през 1998 г. с
помощта на известна техника, наречена пълна виртуализация с
помощта на бинарен превод, нещо, което се е смятало за
невъзможно. Тази техника, изобразена на фигура 1.2, използва
традиционното директно изпълнение с директен бинарен
превод. В повечето съвременни операционни системи
приложните програми работят в ниво на привилегия 3 на
процесора, което е виртуализирано. Заради това, че
потребителските програми могат да бъдат виртуализирани, те
работят директно на процесора за по-висока производителност
на виртуализацията. В същото време бинарният превод е
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отворен дескриптор на файл, сочещ към файл извън
новоизбраната „root“ директория.
В наши дни „chroot“ се използва за осигуряване на
основни изолирани среди, за тестване на непознати и
нестабилни приложения или за откриване на нежелани
зависимости. Инструментите за изграждане на пакети като
„Pbuilder“ за Debian или „Mock“ за Fedora също използват
„chroot“ за осигуряване на изолация и дават възможност за
тестване в различни Linux дистрибуции[2].
Усъвършенстваният механизъм, изграден върху „chroot“, е
„jail“. Той е наличен във FreeBSD от 2000 г. и добавя изолация
на списъци на процеси, набор ot потребители и работа в мрежа.
Следователно „jail“ може да определи нов потребител
на root, който има пълен контрол вътре в него, но не може да
достъпи нищо отвън. Ограниченията са под формата на
невъзможност за монтиране или демонтиране на файлови
системи или промяна на мрежовата конфигурация. „Jails“ могат
да бъдат стартирани, спирани или рестартирани и с
използването на инструмента „ezjails“. Също така могат да
бъдат архивирани, което дава възможност за възстановяване
по-късно.
2.2.2. „Namespaces“
„Namespaces“ са една от основните характеристики на
ядрото на Linux за поддържане на лека виртуализация. „Целта
на всеки „namespace“ е да обвиете определен глобален
системен ресурс в абстракция, която го показва на процесите,
които имат собствен изолиран екземпляр от глобалния ресурс".
Съществуват 6 отделни вида „namespaces“ в Linux.
Монтиран „namespace“ e първата реализация и
неговото поведение е доста интуитивно. В него се виждат
всички монтирани / демонтирани неща от глобалните
„namespaces“. Монтираните / демонтираните неща, които са в
този „namespace“, остават невидими за всички останали
„namespaces“, включително и глобалния. Възможно е обаче да
се създаде връзка от тип „master-slave“, което позволява
разпространение на монтираните устройства.
UTS (Unix timestamp sharing) позволява да се изолират
идентификаторите
на
функциите
gethostname
()
и
getdomainname (), както и съответните членове на функцията
uname (). Всички промени, направени чрез извикване на
функциите sethostname () или setdomainname (), се виждат само
в „namespace“ на извикалия ги.
IPC (Interprocess communication) „namespace“ по
подобен начин предоставя изолация за System V IPC
(споделена памет, семафори) и различни файлови системи за
опашки за POSIX съобщения.
PID (ID на процеса) „namespace“ изолира списъка с
идентификатори на процеса. Това позволява на процеси от
различни „namespaces“ да имат един и същ PID. Принципът е,
че процес от определен „namespace“ може да вижда (и да
изпраща сигнали) само до процеси в собствения си „namespace“
или „namespaces“, вложени под него.
Мрежовите „namespaces“ позволяват на всеки
„namespace“ да има собственa мрежовa среда, включително, но
не само: IP адреси, номера на портове, таблици за
маршрутизация, правила в защитната стена, мрежови
устройства. Когато се създаде нов мрежови „namespace“, той
съдържа само „loopback“ устройство (lo). Въпреки това
мрежовите устройства могат да бъдат преместени през
мрежовите „namespaces“. Правилото е, че мрежови устройства,
различни от lo, може принадлежат само към един „namespace“
[4].
Потребителските
„namespaces“
са
последните
„namespaces“, които трябва да се приложат. Това дава
възможност на потребителите, с ниско ниво на достъп, да
стартират процес в даден „namespace“.
2.2.3. Контролни групи (Control groups)
С използването на „namespaces“, процесите могат да
бъдат изолирани един от друг, но това е все още далеч от това,
което предлага стандартната виртуализация. Като терминът
подсказва, мениджърите / мониторите за виртуални машини

също предоставят начини за управление на виртуалните
машини, а не просто ги създават и стартират. Ето къде влиза
използването на контролни групи, често съкратени като
„cgroups“.
Контролните групи са функция на ядрото,
първоначално стартирана през 2006 г. от инженери на Google,
които позволяват на администраторите да ограничат и / или
ограничат използването на системните ресурси за групи от
процеси. Групите могат да бъдат вложена структура, подобна
на гора, където корените на дърветата са групите по
подразбиране на всяка система.
Подсистемите са контролерите, отнасящи се до
отделни типове системни ресурси. Конфигурациите за всяка
група на подсистемата се съхраняват във файлова система
(обикновено /cgroups/subsystem/), където груповите настройки
по подразбиране се съхраняват. Настройките за дъщерните
групи също се съхраняват тук, рекурсивно в допълнителни
директории. Най-често използваните подсистеми са следните:

blkio - Контрол на достъпа до блоковите
устройства. Може да се използва за ограничаваме
скоростта на четене / писане или задаване на
приоритет за четене / писане на група, в глобален
мащаб, или за всяко устройство. Скоростите
могат да бъдат зададени в „io“ операции или
байтове в секунда.

cpu - Присвояване на общата мощност на
процесора, или настройване на приоритета на
процесора или абсолютното време от определен
период на процесите.

cpusets – Задаване на индивидуални процесори,
които групата може да използва.

devices - Позволява създаване на списък с права
за достъп до отделни устройства.

memory - Налагане на ограничения на паметта,
използвана от всички процеси в групите.

net_prio
Може
да
отмени
опцията
SO_PRIORITY на сокетите на процесите, която
се използва като ниво на приоритет на пакетите в
Linux мрежовите опашки.
Също
така,
контролните
групи
осигуряват
възможност за „замразяване“ на подсистемата,която се
използва с цел замразяване на не „root“ група от процеси.
Контролните групи могат да се използват също и за
мониторинг, когато всяка съответна подсистема съхранява
статични файлове, проследявайки потреблението на ресурси за
всяка група. Механизмът за уведомяване може да се използва
за улавяне на различни събития, като достигане ограничението
за разпределените ресурси.
2.3. Контейнеризация на приложения с проекта Docker
Идеята зад проекта на Докер е добре изразена от
следната цел, зададена от неговия екип за разработка: "To build
the ’button’ that enables any application to be built and deployed on
any server, anywhere." - „Да изградим „бутонът“, който
позволява всяко приложение, което трябва да бъде изградено и
внедрено на всеки сървър, навсякъде.“. В основата си Докер е
платформа с отворен код, която позволява приложения да
бъдат стартирани техни собствени софтуерни контейнери. Този
проект, стартирал в Силициевата долина, бързо привлича
вниманието
на
водещите
компании
в
света
на
информационните технологии. Amazon, Google, Microsoft и
Red Hat добавят поддръжка за Докер на техните платформи и
непрекъснато допринасят за развитието на проекта.
Но Докер е нещо повече от библиотека за
виртуализация, той премахва разликите между дистрибуциите
на операционните системи и създава стандартизирана среда за
разработване на приложения. Софтуерният разработчик може
да създаде стандартизирано приложение, което става
преносимо и може да работи навсякъде, където Докер проектът
е инсталиран. Това спестява много работа на разработчиците на
софтуер, тъй като вече не е необходимо да се мисли за
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поддръжка на много различни платформи и дистрибуции на
операционни
системи.
На
съвременните
системни
администратори е необходимо далеч по-малко време за
конфигуриране на приложението, тъй като то се предлага с
всички негови зависимости. Фактът, че всяко приложение
работи в собствен контейнер, решава много често срещани
проблеми, като напълно деинсталиране или замяна, когато две
приложения изискват две различни версии на една и съща
зависимост [3].
Вътрешната организация на Докер е на база клиентсървър модел за комуникация, където сървърът е демон, който
може да работи на напълно различна система от тази клиента.
Демонът може да бъде стартиран с помощта на командата
„docker“, подавайки се параметър „-d“ флаг или като се
стартира като услуга с една от командите „systemctl start
docker“, „service docker start“. Необходим е акаунт, с високо
ниво на достъп, за стартиране на докер в демон режим, въпреки
че са положени значителни усилия за премахване на този
недостатък, така че дори обикновени потребители да могат да
пускат контейнери.
По подразбиране Докер сървърът има свързаност с
„Unix socket“, правейки го недостъпен по мрежата. Това е
функция за защита, тъй като всеки, който има достъп до
демона, лесно може да поеме контрола над целия сървър.
Опасна атака би било, ако се стартира контейнер, с прикачена
главната директория на операционната система – „/“. По този
начин контейнерът ще може да пренапише всеки файл на
операционната система. Следователно е изключително важно
Докер да се стартира само с публично IP и TLS, където всеки
клиент се удостоверява чрез сертификат от доверен
организация [3].

към конкретен контейнер или могат да бъдат създадени
специални контейнери за обем на данни, които могат да се
споделят не само между контейнерите, но могат да изпълняват
функции, като миграции, архивиране и възстановяване.
2.6. Docker engine
Docker Engine е клиент-сървърно приложение с три
основни компонента:

Сървър, който е тип дълго работеща програма,
наречена демон-процес (dockerd).

REST API, който определя интерфейси, които
програмите могат да използват, за да говорят с
демона и да го инструктират какво да прави.

Клиентски интерфейс на командния ред (CLI)
(командата „docker“).
CLI използва Docker REST API за контрол или
взаимодействие с Docker демона чрез скриптове или директни
CLI команди. Много други приложения на Docker използват
основните API и CLI. Демонът създава и управлява Docker
обекти, като изображения, контейнери, мрежи и обеми от
данни.
2.7. Докер обекти
Когато се използва Docker, се създават и използват
изображения, контейнери, мрежи, обеми от данни, плъгини и
други обекти. Този раздел е кратък преглед на някой от тези
обекти.
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Изображение е шаблон само за четене с инструкции за
създаване на Docker контейнер. Често изображението се
основава на друго изображение, с някаква допълнителна
персонализация. Например, може да се създаде изображение,
което се основава на изображението ubuntu, но инсталира уеб
сървър Apache и съответното приложение, както и детайлите за
конфигурация, необходими за стартирането на приложението.
Може да се създават собствени изображения или да се
използват тези, създадени от други хора и публикувани в
регистър. Всяка инструкция в Dockerfile създава слой в
изображението. Когато бъде променен Dockerfile и
възстановите изображението, само тези слоеве, които са
променени, се преустройват [5].
КОНТЕЙНЕРИ
Контейнерът е изпълним екземпляр на изображение.
Той може да се създава, стартира, спира, да бъде преместен или
изтрит с помощта на Docker API или CLI. Контейнерите могат
да бъдат свързани към енда или повече мрежи, да бъдат
прикачени обеми от данни за съхранение. Също така може да
бъде създадено ново изображение, въз основа на текущото
състояние на контейнера.
ДОКЕР РЕГИСТЪР
Docker предоставя публичен регистър, в който
разработчиците могат да качват собствени Docker изображения
и да ги споделят с други хора. Той има поддържка за създаване
на частни изображения, но изисква от потребителя да плати, за
да има повече от едно частно хоствано изображение.
ДОКЕРФАЙЛ
За изграждането на изображение от приложение е
необходим Dockerfile. Целта на Dockerfile е да автоматизира
процеса на изграждане на изображение, в който са всички
необходими зависимости и библиотеки биват инсталирани.
Докерфайлът е обикновен файл, в който са описват поредица
от инструкции(фиг. 3) за изпълняване при изграждане на
изображението.

2.4. Libcontainer
Във версия 0.9 на Докер e въведена концепция за
драйвери за изпълнение и два драйвера получили поддръжка:
драйверът LXC, на база библиотеката „liblxc“ и стандартния
драйвер, използващ собствената библиотека на Docker –
„libcontainer“(фиг. 2.1). Той е написан чисто в Go и се справя с
управлението на контейнерите, използвайки споменатите порано възможности на ядрото, като „namespaces“ и контролни
групи. Очаква се „libcontainer“ да бъде пренесен и на други
други езици и да се поддържа на много операционни системи,
премахвайки необходимостта от допълнителни инструменти
като „Boot2docker“, когато Docker се изпълнява на Windows [4].
2.5. Докер – файлова система
Когато се стартира контейнер, Docker използва
механизъм, наречен обединено маунтване - файловите системи
не се монтират на различни места, а отгоре, една върху друга,
поради това съдържанието на директория може да се състои от
файлове и директории от различни файлови системи.
В Docker приложенията обикновено посочват
изображение на родител. Например, уеб приложение може да
зависи от конкретен уеб сървър, който за разлика от тях ще
зависи само от операционна система. Това означава, че всяко
изображение добавя нов слой само за четене във файловата
система отгоре на родителския слой(фиг. 2.2). След като
приложението се стартира като контейнер, отгоре се поставя
допълнителен записващ слой. Когато файл от слой само за
четене трябва да бъде променен, този файл се копира в слоя за
запис и там се прави промяната. Важно е промените в горната
част на слоя да се запазват дори и след като контейнерът бъде
спрян и по този начин се персистентни дори и при следващото
пускане на контейнера [3].
Обемите от данните са изключени от съществуващия
файл на обединението. Те дават възможност за споделяне на
данни между контейнерите, като правят директни промени към
файловата система и тези промени не се включват при
извършване на актуализации на използваното изображение.
Човек може да създаде празен обем данни или да монтира хост
файл или директория. Обемът на данните може да бъде добавен
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Заключение
В тази статия e представен набор от критерии избор на
платформа за виртуализация за изграждане на динамична
инфраструктура за управление и поддръжка на приложения в
сферата на образованието. Преставените подходи са
подходящи както за малки така и за големи фирми. Този
вариант за динамична инфраструктура може да спести от
разходите на образователните институции транформиране към
частен или хибриден облак. При стандартния подход за
изграждане на процес за предоставяне на софтуер, се
поддържат много на брой виртуални машини, със специфични
среди и версии. Те трябва постоянно да бъдат налични, което
означава, че постоянно заемат ресурси, дори и когато не
извършват никакви задачи, а просто работят. При динамичната
инфраструктура, всичко е точно на обратен принцип. Вместо
само виртуални машини, се използват контейнери.
Предимството е, че много контейнери могат да работят на една
виртуална машина без да си пречат. Необходимите контейнери
за извършване на задача се създават, когато бъдат изискани, а
не работят постоянно, заемайки ресурси. Могат димамично да
се използват всякакви версии и променливи в средата, като
след приключване на задачата, създадените ресурси се
унищожават. Създават се нови при необходимост.

Фиг. 3 Докерфайл инструкции

3. Критерии за избор на платформа за
виртуализация
и
контейнеризация
на
приложения в сферата на образованието
Възоснова на представените подходи в статията са
изведени следните критерии, които IT архитектите и
системните администратори на
могат да използват при
трансформация и изграждане на IT инфраструктура в
образователни институции [4], [6]:
- Вид на дейностите и броят задачи/услуги за паралелно за
изпълнение: в статията е разгледана целесъобразност на
виртуални машини и контейнери за различен тип дейности.
Необходимо е те да бъдат изяснени в началото на проекта.
- Бързодействие: В зависимост от горното условие съществуват
различни предимства в прилагането на контейнери за
виртуализация на уеб-базирани приложения. Поради малкият
отпечатък, контейнерите са предпочитан избор за управление
на уеб-базирани услуги.
- Повишена сигурност: Виртуализацията с хипервайзори и
контейнери предоставят различни подходи за изолиране на
процеси, приложения и услуги и е необходимо предварително
да се изяснят изискванията за изолация на ниво виртуализация.
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4. Експериментални резултати
На фиг. 4 е даден изчисленият коефициент на ускорение на
разгръщането на приложение с контейнери при използване на
предложението в настоящата разработка. Коефициентът е
безмерна величина от отношение между времето за изпълнение
на виртуална машина към времето за изпълнение от
предложената система:

S=

T virtualmachine
T K 8scontainer

(1)

Тестовите резултати показват, че задачите в
контейнер се изпълняват около 2 пъти по-бързо, но при много
паралелно вървящи задачи също се наблюдава забавяне. Това
забавяне се дължи на ограничението от хардуерни ресурси.
Обикновено на описаните ресурси е допустимо да работят наймного 5 задачи за изграждане, паралелно.

Фиг. 4 Коефициент на ускорение с до 5 задачи за разгръщане
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Abstract: Massive open online courses have a significant impact on the cross-cultural communication. More and more online courses
become a part of modern university curriculum. This creates a way to share knowledge not only between different scientific facilities but
provide an opportunity for students to take courses from top rated universities free of charge. Our research deals with the way to bring
massive open online courses into cross-cultural educational field. The article deals with the translation’s editor work features in preparation
for massive open online technical course to voice over and broadcasting on the example of the most popular programming course in the
world “CS50 2019” (Harvard University). The main problems faced by the translation’s editor are highlighted. A step-by-step plan for the
translation’s editor is suggested.
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TRANSLATION, TRANSLATION’S EDITING.

of the language in which the original text is created, or with the
translator who acts as the recipient of the secondary message. In the
process of creating a translated text, the translator due to lack of
knowledge or with the involvement of other objective and
subjective factors (personal attitude to the original text, stylistic
features of the translated text, etc.) may make mistakes that will
affect the further perception of the secondary text by the recipient
and lead to catastrophic consequences in the case of, for example,
medical texts, information from which will be used by future
doctors in the treatment of a disease.
Indirect and direct types of cross-cultural communication are
characterized by the presence and absence of a mediator. Such an
intermediary can be both a person and a technical means.
Technically mediated communication may remain direct (for
example, by telephone, Internet, etc.), but such conditions exclude
the use of non-verbal means of communication that are available in
direct contact between participants in the communication process.
In the case of indirect cross-communication with the help of another
person or technical means, the participation of the translation editor
is also extremely important, because the quality of the received
message will depend on it. This is especially important in the online
learning process. We can use both direct and indirect
communication to conduct online courses. This way is the most
unique to spread knowledge and information in education’s
organization all over the world.
In 2016, Prometheus platform has been launching a pilot
project to introduce blended learning technology during the online
bachelor’s learning season [2]. Four top-rated national universities
were involved in the project, including the National Technical
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”,
the Ivan Franko National University, Lviv Polytechnic National
University, Ukrainian Catholic University. Top-rated massive open
online course in the programming field “CS50: Introduction to
Computer Science 2019” by Professor David Malan at Harvard
University was implemented in different university in the United
States in a blended format. After successful implementation in 2019
Prometheus platform in cooperation with National Technical
University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
has developed Ukrainian adaptation and further voice-over for
video lectures, translation for all the texts and subtitles [3]. This
course was introduced into the curriculum at 13 universities in
Ukraine. This experiment is one of the first successful cross-cultural
educational experiences that lead to new ways of teaching and
further international connections in the future. This makes the
Ukrainian educational system open for the best world practices and
lecturers.
This study and experiment purpose is to create an algorithm
for the communication’s organization and translation’s editing in
preparation for the broadcast of a massive open online course. The
aim is to analyze the available Ukrainian translations as a part of

1. Introduction
The modern world is globalized, digitalized, and innovative.
New technologies not only implemented in all spheres of human life
but also can create new communication and interrelations form for
further development of our species. Massive open online courses’
development and introduction to the classical educational process
has changed the way of educations’ representation. For centuries
education was only for those who chosen by their role in society,
money, or special talents. Now education is available to everyone
despite social status, gender, health conditions, income, and so on.
Online courses in Ukraine appeared with the first Ukrainian
platform Prometheus in 2014. It hosts over 120 online courses by
Ukrainian scientists, lecturers, enterprises, international and local
organizations. Localization and adaptation of Ukrainian language
carried out during the week with the authors of the course.
Cross-cultural communication has become the most prominent
way to spread knowledge. Now students do not have to go halfway
across the world to get in touch with the specialist in their field or to
have first-hand experience in the particular scientific field. Massive
open inline courses have opened a new way to create a learning
environment suited for everyone despite all the differences.

2. Preconditions and means for resolving the
problem
Modern communicational studies are considering two ways in
the cross-cultural communication process – direct and indirect [1].
Within the direct communication, the information is addressed to
the recipient directly from the message producer and can be made
both orally and in writing. When using the oral form, a greater
communicative influence is achieved, because it allows you to use
both verbal and nonverbal elements. In such an exchange of
information between people of different cultural backgrounds, it is
essential that one of them speaks a language that is native to the
other or that the recipient and the producer choose to speak. Under
the conditions of using written direct communication, the creation
of an adequate secondary text is important, but under the conditions
of using the oral version, non-verbal components become auxiliary
– facial expressions, gestures, tone of voice, etc. The use of
nonverbal components can be considered both a positive and a
negative phenomenon, as the recipient's ignorance of the
peculiarities of nonverbal communication inherent in the culture of
a particular ethnic group can lead to distortions in the perception of
information and its further processing.
In the case of indirect communication, which is almost always
one-sided, works of literature, art, online publications, works of
cinematography, etc. become carriers. This type of communication
requires the direct participation of the translation’s editor, because
the communication process takes place not simultaneously, but
sequentially and under the conditions or knowledge of the recipient
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• Comprehensive elaboration of available sources of
information to replenish not only knowledge about the traditions of
foreign language culture, but also to understand the processes taking
place in the world and affect all participants in the global
communication process with error in understanding different
situations by different cultures according to social, artistic,
linguistic, religious, etc. traditions.
• Expansion of the verbal-linguistic thesaurus is an integral
part of the translation editor's work, as the constant development of
the recipient's language requires the use of certain language signs
when creating an adequate secondary text, and the development of
the producer's language, the emergence of new meanings in words
other languages, the creation of neologisms and the emergence of
archaisms affect the further perception of the message and can
cause distortions in the exchange of information between
multicultural participants in communication.

cross-cultural communication introduction, which can be used as an
example in creating future course’s translations; to identify the main
processing steps by a translator and editor; to determine the action’s
sequence during processing for translations.
The first course’s translation and adaptation, its editing, voiceovering and mixing for the Ukrainian audience were made by
volunteers, which raised questions about the created product’s
quality [4, 5]. In particular, the course did not have a terminological
apparatus, translations’ technical editing, and analysis of the cited
technologies, which caused confusion during teaching, especially
when it came to lectures for junior students who do not yet have
their own required knowledge for learning terminology. In the latest
course’s version, which was first presented at Harvard and Yale
during the fall semester of 2018, the author is made many changes
against 2014. First of all, the course has 10 weeks (in 2014 it was
12 weeks), Malan introduced a new and very popular Python
programming language, he also included a lecture on databases and
completely changed his approach to explaining the basic paradigms
of computer science (for example, binary system, search types, web
technologies, etc.). The new version required the translator’s team
involvement and a translation editor, who would quickly and
efficiently cope with the task of launching a course for teaching in a
blended format in the spring semester of the 2018-2019 academic
years.

4. Results
The course went through the following elaboration stages by a
translation’s editor, who in this particular case combined the
responsibilities of a project coordinator, ie did not take on
managerial functions. This approach allowed to ensure the control
of the editor at all stages of creating the finished product and
minimize errors:
1. The original course’s analysis, terminology apparatus
creation, including terms, proper names, etc.
2. Distribution of translation by adaptation methods:
• translation for further voice-over;
• translation for further subtitling;
• translation of text materials;
• translation of presentation and visual materials;
• translation of graphics;
• translation and adaptation of tasks with subsequent
verification of the code.
3. Translation’s distribution among translators, setting
deadlines.
4. Technical translation’s editing.
5. Literary translation’s editing.
6. Composing text for voice-over, technical processing of
subtitles.
7. Narration in the studio, further compilation of the finished
material, verification by the translation editor, and the editorcompiler.
8. Translated materials installation: video editing, subtitle
connection, uploading materials to the platform, verification, and
testing.
9. Final check by the translation editor, elimination of
shortcomings and errors.
10. Approval of the finished translation by the author of the
original and the copyright holders of the original product.

3. The solution of the examined problem
It took almost 5 months to translate, adapt, and voice-over the
online course. The course’s latest version contains 18 hours of main
lectures, 15 hours of additional videos, 2 hours of step-by-step
videos, 6 hours of seminars with the most prominent figures in the
computer science world, presentations, abstracts, a set of tasks and
source code for all tasks [3].
The translation’s editor for voice-over project should take into
account all the requirements for audiovisual translated products and
pay attention to the educational component [5]. The massive open
online course’s materials should be understandable to the average
viewer without prior training. Technical courses require
consultations with dictionaries, reference books, industry experts’
involvement. During the course’s adaptation, the technical editing
process of the translation was made by programmers and computer
science lecturers, graduate students. The greatest difficulty was the
establishment of the terminological apparatus, as there is currently
no academic dictionary on programming and computer science
terms for modern Ukrainian literary language, so all the terms used
by the industry are an agreement between experts, which leads to
differences, synonyms in terms and polysemantic in determining the
basic paradigms, and this phenomena is unacceptable for further
term formation.
Within this process as a way to create cross-cultural transition
the translation’s editor’s part became crucial in the process. Among
the key competence for the translation editor are:
• Development of properties and opportunities to reflect one's
own and other people's cultural traditions, which allows to create a
basis for a tolerant attitude to another culture and to provide links
between the multicultural producer and the message’s recipient.
• Continuous knowledge updating on a foreign language
culture for a deep understanding of the diachronic and synchronous
connections between one's own cultural tradition and the traditions
of other cultures. Only under the conditions of constant
replenishment of knowledge about the cultural traditions of another
ethnic group is it possible to create a message without distortions
and check the information product created by the translator.
Cultural traditions are constantly updated and replenished with the
changing social environment, the development of science and
technology, the replenishment of the artistic layers, and such
relentless development pushes the participants of communication to
the constant expansion of acquired knowledge.
• Obtaining knowledge about the conditions of socialization
and inculturation in one's own and another's culture, about sociocultural forms of interaction that are inherent in both cultures.

5. Conclusions
The massive open online course “CS50: Introduction to
Computer Science 2019” can be used as a model for further
guidance for the translation editor as it contains all the components
of a massive open online course (video lectures, abstracts,
presentations, graphics, code tests) and it is on the example of this
course created most of the modern massive open online courses of
leading universities, including Harvard, Yale, Princeton,
Massachusetts Institute of Technology, etc. Among the main
features are the specifics of processing the terminological apparatus
and other realities present in the texts, the preparation of the
translation of the audiovisual educational work for the further
voice-over. The translation developed stages processing by the
editor can be further used for other massive open online courses
during adaptation and for methodical instructions creation for
editors of translations of educational audiovisual products.
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and the University of Washington all announced closures on March
6th and 7th. In general, the transition to online instruction was not
smooth given the short timeframe instructors have to make the
switch. For example, Stanford University put together a website
titled ―Teach Anywhere‖ listing advice and resources for
instructors. The website recommends using video conferencing
tools like Zoom as an alternative to delivering in-person lectures.
However, noting that ―scheduling can be a problem, and only a few
students will actively participate (just like in your classroom),‖ the
website recommends that instructors use asynchronous
communication tools, like discussion boards, when possible [2].
This has shown educational institutions are not ready to fully
embrace online education as the way to proceed.
In Ukraine, quarantine in higher education institutions began
on March 12 and is currently ongoing. This has led to the transition
to an online format in all institutions using a variety of models and
technologies. Among the most popular solutions is the use of
universities’ or institutes’ own online learning platform, the use of
video services for lectures (Skype, Zoom, Google Meet, Facetime,
etc.), the use of free services for training (eg, GSuite for Education),
the use of massive open online courses’ platforms.

1. Introduction
In the context of a coronavirus disease pandemic, all
processes, including education, move to a new stage. Since the mid1960s, more and more automated technologies and educational
systems have been introduced into the educational process of higher
education institutions. Since 2008, the term massive open online
course has been established and used, and since 2012 such courses
were introduced by top-rated universities in the world. The
challenges of 2020 have clearly demonstrated that in the context of
global total lockdown, the transition to remote mode is no longer a
selective option for organizing the educational process, but a
necessity. Without the use of online courses, it is impossible to train
a modern specialist. Further developments indicate that the
pandemic is not only not over, but also continues and will intensify
at the beginning of the new educational year in the fall. Therefore,
right now it is extremely necessary to restructure all educational
processes to a new model of education - the model of online
education and the use of online technologies.
A classifications review for online learning models showed
that their authors consider the process of online learning from their
own points of view, without proceeding from the established
opinion in the scientific community, as currently there is almost no
thorough scientific work on this topic. In their research, they use
small sets of classification criteria, which are quite one-sided and do
not intersect on the scale of different studies.
During the latest Coursera conference held in May 2020, the
biggest massive open online course’s platform has presented its
pandemic statistics clearly showing the new era in online education
[1].

10.3 million enrollments in 30 days, 644% up
compared to last year.

5 million+ new user registrations post COVID-19.

million enrollments in 2020 in Yale’s The Science
of Well-Being (this shows how many people need
support to their mental health).

415,000+ students and 6,600+ unique institutions on
Coursera for Campus.
Here are the top five countries:
US — 12M
India — 6.5M
China — 3.2M
Mexico — 3.1M
Brazil — 2.4M

3. The solution of the examined problem
Phil Hill in his article ―Online Educational Delivery Models:
A Descriptive View‖ [3] classifies the models both from the
perspective of educational material delivery techniques and the
course design approaches. He suggests the following models: adhoc online courses and programs, fully online programs, school-asa-service, educational partnerships, competency-based education,
blended learning, and flipped classroom, as well as massive open
online courses.
A. W. Bates in his book ―Teaching in a Digital Age‖ [4]
provides a classification of design models for massive open online
courses such as xMOOCs and cMOOCs. xMOOCs is the common
name for courses developed by Coursera, Udacity, and edX. They
are based on the use of specialized software platforms based on
cloud technologies. In turn, cMOOCs are based on the use of social
networks and other means of exchanging content, such as software
that aggregates posts from various sources on a certain hashtag, and
so on.
Amit Shauhan in his article ―Massive Open Online Courses
(MOOCS): Emerging Trends in Assessment and Accreditation‖ [5]
provides an even broader classification of mass open online courses
(BOOCs, DOCCs, LOOC, MOORs, SPOCs, SMOCs).
We can argue that massive open online courses and their
derivates are the most common model to introduce a full online
educational course into the learning process. MOOCs are including
video lectures (5-7 minutes long parts of the big lecture or lectures),
additional notes, presentations, tests to self-check or lecturer’s
check, a discussion board to change thoughts and to ask questions,
etc.
One of the best examples in the world is ―Computer Science
50 (CS50)‖ by Harvard University. They state it is ―introduction to
the intellectual enterprises of computer science and the art of

2. Preconditions and means for resolving the
problem
Top-rated American universities were the first to respond to
the global lockdown and new educational model with online classes
only. Six American universities have cancelled in-person classes
and have moved instruction online in response to the coronavirus.
Stanford University, Northeastern University’s Seattle Campus,
Brandman University, Seattle University, Seattle Pacific University,
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programming‖ for majors and non-majors alike, a one-semester
amalgam of courses generally known as CS1 and CS2 [6, 7]. The
course was introduced at Harvard in 1989 and taught by David J.
Malan since 2007. In 2014 David J. Malan has introduced this
course in the form of a massive open online course shot in the
auditorium with a live audience and installed at edx.org for free
access.
In the latest course’s version that was firstly presented at
Harvard and Yale during the autumn semester in 2019, David J.
Malan made a lot of changes compared to the 2018 version. First of
all, the course was completely re-shot and changes were made in all
the testing materials. This course includes 18 hours of video
lectures, notes for every lecture. Self-check tests and additional
tasks to understand how students have learned material [8].
Andreas M. Kaplan and Michael Haenlein provide a nuanced
analysis of the phenomenon of online distance learning and
conclude that the only thing MOOCs cannot provide is socializing
which has become over the years one of the top reasons to enroll in
the institution and universities for young adults.
Sharing of resources and metadata is a central principle in
scientific and educational contexts, especially in our research that is
based on open source technologies for education.
However, not every lecturer can switch to this format during a
pandemic. To do this, he or she must already have previously
created and developed an online course, which is installed on the
platform and is in the active phase of learning. It usually takes 6 to
9 months to develop a full-fledged massive open online course.
Each lecture should be turned into a script developed into small
fragments for video recording. The lecturer needs to submit a
synopsis and test tasks for each lecture, develop a set of exercises
and assessments. After that, the course must be shot, edited, and
placed on the platform, and then thoroughly tested. As of today,
only about 20 lecturers of higher education institutions in Ukraine
have their massive online courses, but during the pandemic, the
demand for courses’ creation has increased significantly.
The second model to use during the pandemic is a blended
learning format. The blended learning technologies introduction
enables the lecturer to focus on communicating with students,
assessing their skills and abilities, rather than presenting
information material, which is sometimes difficult to hold in
classroom. In a blended format, the student can spend time by
himself at home or dormitory to learn the material and, during a
problem-oriented lecture held online via video communication
services, present new materials and examples for both students and
the teacher. Using media content increases the visibility of the
material provided, develops associative relationships, which, in
turn, increases the remembering new information quality. The
materials availability online simplifies the learning process in
general — no barriers and full access make it possible to master the
discipline in a student-friendly manner and in a convenient place
[9].
The blended format allows you to take previously created
massive open online course or part or several courses and, with the
author’s of massive open online course permission and the
platform’s permission to implement it in the learning process. In
this case, the lecturer or professor no longer has to spend time
creating their own online learning product, but must
comprehensively master the course, which he or she introduces in a
blended form.
The blended learning provides an opportunity to overcome the
general lack of skilled staff in all areas of knowledge in Ukraine.
Specialists in Ukraine do not have free access to most of the world's
scientific developments, but due to the openness of massive online
courses and the possibility of using lectures by leading specialists in
the field, it is possible to overcome the gap in knowledge and
provide students with relevant and substantiated material from the
world’s experts. A serious human resource problem in regional
higher education institutions in Ukraine can be overcome by
creating professional courses at higher education institutions that
are leaders in Ukrainian education in training [10, 11].

However, the proposed models give only a general idea of
how to implement online learning in the current environment. We
believe that within each individual educational institution it is
necessary to analyze the available courses and human potential and
develop our own approach and our own model, based on world
practice and approaches. This requires further in-depth analysis,
development of concepts classifications.

4. Results
To further analyze the models of online learning in terms of
the degree of automation of learning and assessment of students,
personalization of the presentation of materials, and increase the
motivation of students developed their own classification. The
classification is based on the following criteria.

Use of automated incentive systems.

Using motivational elements of the interface.

Using game gamification.

Use of social networks.

Use of third-party online services.

Use a closed forum or other types of bilateral.

Use of manually assessed tasks.

Use of ―big data‖ analytics tools.

Use
of
automated
systems
to
create
recommendations for students and personalize the
content of courses:
Since the start of the COVID-19 quarantine in Ukraine the
biggest Ukrainian massive open online courses platform
Prometheus has opened 9 new online courses, 4 are in development.
The average web-traffic of the platform has doubled in the first 3
weeks of quarantine and at the time of writing is 1.5 times bigger
than it was in the last three pre-quarantine months.
Over 300 Ukrainian universities have implemented online
education process, either based on their own web platforms and
online courses or using the courses and platforms of bigger
universities and open online courses platforms, such as Prometheus,
Coursera, edX, etc.
Fast implementation of online education models in Ukrainian
universities helped to overcome the crisis of Ukrainian higher
education, which could be caused by the COVID-19 quarantine.

5. Conclusions
Although mentioned online education models’ classifications
are successfully used within the tasks for which they were
developed, in general they cannot be considered complete, and do
not provide generalized understanding of the concept of online
education model.
Our own classification for further analysis of online education
models in terms of the degree of learning and assessment processes
automation, course materials automatic personification, and use of
students’ motivation increase technics is being developed.
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Abstract: The article discusses some of the contemporary theories of motivation, examining their applicability in military organization.
The purpose of the report is to analyse the theories of Kohn, Thomas, Pink, Lawrence and Nohria, not to indicate the best approach for
motivation. The results of the analysis will contribute to a clearer understanding of military motivation and provide guidance that
commanders could be used to enhance their own motivational style.
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са достатъчен източник на мотивация и няма доказателства, че
повечето пари насърчават хора да вършат по-добре работа си:
„…само защото твърде малко пари могат да раздразнят и
демотивират, не означава, че все повече и повече пари ще
доведат до повишено удовлетворение и повишаване на
мотивацията“[3].

1. Увод
Съвременните автори, занимаващи се с мотивацията,
отделят все по-голямо внимание на влиянието и значението на
нематериалните мотивационни фактори, тъй като в крайна
сметка според тях това, което задвижва и оптимизира
мотивацията, се намира вътре в хората. Още повече, че
влиянието на външните стимули като заплата, награди,
повишение и т.н. е в пряка зависимост от това как те се
възприемат от вътрешните нагласи, разбирания и ранжирани по
значимост в ценностни представи за всеки отделен индивид. [1]

Съгласно Кон, наказанието и наградите са две страни на
една и съща монета и притежават манипулативен характер.
Вредата от наградата е идентична с тази от наказанието,
защото когато една награда е силно желана, но е обвързана със
спазването на определено поведение, е също толкова вероятно
неспазването на това поведение да бъде наказано във времето.

Днес много организации са изправени пред проблема с
недостига на мотивирана и квалифицирана работна ръка. Това
налага изследване на теориите и подходите за мотивация с цел
използване на най-ефективните сред тях за привличане и
задържане на персонал във въоръжените сили.

По
аналогичен
начин
наградите
разрушават
взаимоотношенията между служителите, защото често хората
са принудени да се състезават за награди или признание по
между си. Освен това те обезкуражават поемането на риск,
защото когато хората се стимулират да мислят какво ще
получат за изпълнението на дадена задача, стават по-малко
склонни да поемат рискове. По този начин творчеството става
жертва на наградата.

Този доклад анализира новите теории за мотивация на Кон,
Томас, Пинк и Лоурънс и Нория, като оценява тяхната
приложимост във войскови условия и извежда характерните
особености на всяка теория.

Външните мотиватори не са в състояние да заместят
истинския интерес към работата и могат да понижат
вътрешната мотивация. Колкото повече един мениджър
подчертава какво служителят може да спечели за добре
свършената работа, толкова по-малко този служител се
интересува от самата работа.

2. Съвременни теории за мотивация
2.1. Теория на Алфи Кон
Алфи Кон се опитва да разбие традиционните представи за
мотивация на служителите, изградени основно на външни
стимули. Нещо повече, развивайки теорията си той се опитва
да докаже, дори че наградите и наказанията са неефективни и
манипулативни за служителите. Те дават резултати само в
краткосрочен план, а в дългосрочен вредят. Теорията му се
базира на голям брой проучвания на студенти, работници и
деца, показващи, че всъщност хората си вършат работата полошо, когато са стимулирани с пари, оценки или други неща.
Освен това Кон твърди, че колкото повече изкуствени стимули
се използват за мотивиране на хората, толкова повече те губят
интерес към това, за което са стимулирани/подкупени. [2]

Друго важно заключение в теорията на Кон е, че
концепцията за възможен баланс между вътрешната и
външната мотивация е само теоретична и неговите проучвания
доказват че не е адекватна на действителността. Според него в
основата на мотивираното човешко поведение, стоят
вътрешните фактори, а предлагането на външен стимул на
някой немотивиран, е като предлагане на солена вода на жаден.
Кон смята, че факторите, които действително влияят на
мотивацията са трите "C" – Choice, Collaboration and Content
(избор, сътрудничество и съдържание). Тяхното прилагане в
работата следва да доведе до мотивиране на служителите.
Изборът означава даване на право на служителите да участват
във вземането на решения, касаещи това което правят. По този
начин те се научават да вземат добри решения не когато
следват указания, а като се упражняват да решават.
Сътрудничеството представлява не само съвместното
изпълнение на задачи от даден екип, а създаване на
благоприятна работна атмосфера в която човек да се чувства в
безопасност, оценен и свободомислещ. Третото „С“ –
„Съдържанието“ се отнася до естеството на самите трудови
дейности, които следва да се изпълняват. Те трябва да са
смислени, интересни и водещи до постигане на целта. Именно
те мотивират човек да работи и изпитва удовлетворение от

Авторът на теорията развива тезата, че наградите
осигуряват само временна промяна в поведението на
служителите. Когато обаче се изисква постигане на трайна
промяна в нагласите и поведението, наградите и наказанията са
неефективни и след преминаване на въздействието им, хората
се връщат към старото си амплоа. Въпреки това, много
ръководители продължават да разчитат на подходът на
„тоягата и моркова“, поради липсата на време или желание за
изследване на връзката между стимулите и проблемите с
производителността и морала на работното място. Според Кон,
наградите създават впечатление, че проблемите са решени, но
всъщност те прикриват и правят по-трудно забележима
вредата, която причиняват в дългосрочен план. Дори парите не
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свършеното: „За да си вършат работата добре, хората се
нуждаят от добра работа, която да вършат“ [2]. Когато трите
фактора са приложени, използването на наказания и награди е
излишно.

цел, свобода за избор на стратегия за постигане на целта,
чувство на компетентност при изпълнението и чувство за
напредък.
Процесът на самоуправлението включва четири стъпки:

Кон
създава
смущаващо
предизвикателство
за
конвенционалното
мислене.
Теорията
му
предлага
нетрадиционен подход за мотивиране на служителите,
използвайки не подхода на „тоягата и моркова“, а
мотивирането чрез самата работа, трудовите взаимоотношения
и избора.

- формулиране на смислена работна цел;
- избор на дейности за постигане на целта;
- извършване на набелязаните дейности;
- прогрес при дейностите за постигане на целта.

Подходът е интересен, но не трябва да се забравят думите
на Маслоу, че хората са искащи същества и именно на това се
дължи “временната ефективност“ на наградите или
наказанията.
Когато
определена
потребност
бъде
удовлетворена, на нейно място възниква нова, независимо дали
е от външно или вътрешно естество. Кон твърди, че
посредством наградите и наказанията ръководителите
манипулират поведението на служителите, но не е ли това
всъщност тяхната цел? Разглеждайки същността на понятието
„манипулирам“ стигаме до значението му, което в прекия
смисъл означава „управлявам“, а в преносния „съзнателно
внушавам на друг собствени идеи с користни цели“. [4] Всеки
един работодател и работник в една или друга степен
преследват именно користни цели, никой не би могъл да каже
че работи безкористно след като получава възнаграждение за
своя труд или желае да спечели пари. Това обяснява и
използването на наградите и наказанията, награждават те, ако
работиш усилено и наказват, ако лентяйстваш. Друг е въпросът
за измерване на ефективността на трудовото представяне и до
каква степен то е обективно.

Когато са налице подходящите условия, всяка една от
стъпките в процеса на самоуправление може да осигури
вътрешна мотивация под формата на положителен приток на
енергия, който се получава директно от работата и мотивира
служителя да продължи да работи отлично.
Именно това представляват и четирите вътрешни стимула,
които мотивират хората – чувство за смисъл, чувство за избор,
чувство за компетентност и чувство за прогрес.
Чувството за смисъл придава значимост и важност на
целта, която служителят се опитва да изпълни. Изпитвайки го
той смята, че има възможност да постигне нещо действително
стойностно, което има значение в по-широк аспект. Мисли, че
усилията му си заслужават времето и енергията, давайки му
силно чувство за цел и посока. Това чувството се появява,
когато човек напредва и съзнава, че вложените усилия си
заслужават.
Чувство за избор дава свобода на човек да избере как да
изпълни задълженията си, да прецени и подбере сам онези
действия, на които придава най-голям смисъл и да ги
изпълнява по начини, смятан от него за подходящ. При право
на избор човекът приема работата при сърце, вярва в подхода и
се чувства отговорен за нейното изпълнение. Чувството за
избор възниква, когато човек смята че е свободен да избира
дейности, които са смислени за него и е в състояние да ги
изпълнява по начини, които изглеждат подходящи.

Друг спорен въпрос е изборът на интересна и
удовлетворяваща за служителя работа. Ако се опитаме да си
отговорим на въпроса „Колко хора практикуват желаната от
тях професия?“ ще си дадем сметка, че много от тях не го
правят. Ако решат да го направят от една страна ще мине доста
време докато я намерят, а от друга вероятно ще останат доста
свободни места в нежелани професии. В много случаи хората
се принуждават да работят каквото и да е за да се препитават и
не могат да се позволят търсене на „желаната“ професия.

Човек се чувства компетентен, когато се справя добре с
работата си, счита че представянето му отговаря или
надвишава личните му стандарти за добре свършена работа.
Човек изпитва удовлетвореност, гордост или дори
артистичност когато се справя добре в работата. Чувството за
компетентност води до увереност в собствените способности и
мотивира служителите да изпълняват по-добре задълженията
си.

Във връзка с направените по-горе разсъждения,
приложимостта на теорията във военна среда е поставена под
въпрос. Трудно биха могли да се премахнат външните стимули,
особено при привличане на военнослужещи в армията.
Резултати от проведени изследвания [5] потвърждават именно,
че при привличане на мотивиран личен състав са важни не
само естеството на работата, но и възнаграждението,
социалната политика и допълнителните придобивки. Това
следва да покаже, че използването на различни мотивиращи
фактори е в пряка връзка с конкретната професия и нужно те да
бъдат изследвани, предвид целевата група, която желаем да
привлечем за нейното упражняване. Що се отнася до
задържането на вече избраната професия, то тук може да се
твърди, че естеството на самата работа е от ключово значение и
теорията на Кон намира своето приложение.

Четвъртият вътрешен стимул според Томас е чувството за
прогрес. Човек се насърчава от усещането, че усилията му
дават резултат. Той съзнава, че върви по верния път, избрал е
правилната посока и вижда признаци на успех, което му дава
увереност в направения избор и бъдещето. Чувството за
напредък включва усещането на човек, че дадена задача се
изпълнява и че неговата дейност наистина върви към целта.
Вътрешните стимули се свързват с психологическата
удовлетвореност, която хората получават при влагане на много
усилия и старание в работа, дори и без да са наблюдавани. В
такива случаи работата от задължение се превръща в значим
източник на удовлетворение.

2.2. Теория за самоуправлението на Кенет Томас
Друга съвременна теория за мотивация е предложена от
Кенет Томас, според който човек се мотивира в трудовата си
дейност тласкан от стремежа за самоуправление и вътрешни
стимули. [6]

За разлика от вътрешната мотивация, външната се базира
на стимули, които се дават от ръководителите под формата на
заплатите, похвала за добре свършена работа и бонуси. Те
обаче не произтичат от самата работа, а идват от външната
среда и се контролирани от другите. Когато в мотивационната
структура на хората преобладават външни награди, те се
грижат повече за получаването им, отколкото за добре
свършената работа. Те са склонни да се представят на ниво,
достатъчно за получаване на външния стимул и може да не
изпитват задоволство от работата.

Според него вътрешната мотивация същевременно
произтича от процеса на самоуправление и успоредно с това
засилва и подхранва самото самоуправление. Освен това, всеки
от етапите в развитието на самоуправление включва
определени вътрешни стимули, които самостоятелно или в
комбинация водят до определено поведение на служителите.
Когато се позволи на човек да се самоуправлява, той може да
повиши трудовата си мотивацията при наличие на смислена
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положителни емоции като любов и загриженост, а
незадоволяването му със самота и отчужденост. В работна
среда, стремежът към обвързване повишава мотивацията,
когато служителите се чувстват горди от принадлежността си
към организацията, но я понижава когато организационната
етика и екипния дух липсват. Хората се привързват
първоначално към най-близките си колеги, след което към поголемите колективи, което води до по-голяма съпричастност
към организацията като цяло.

Изследванията показват, че четирите вътрешни стимула
влияят в голяма степен на приноса, който служителите дават
към организация.[6] Ако човек постига по-високи резултати от
вътрешните стимули, той е склонен да се концентрира повече
върху работата си, да бъде по-иновативен и ефективен. Освен
това е по-вероятно да остане в организацията, да я препоръча,
като място за работа и да промотира нейните продукти и
услуги на други потенциални клиенти. В същото време тези
стимули увеличават чувството за благополучие, а работното
време е изпълнено с повече положителни емоции и преминава
по-бързо. Удовлетвореността от работата е по-висока, изпитва
се по-малко стрес и е по-вероятно човек да почувства, че се
развива професионално.

Стремежът за знание олицетворява жаждата ни да
осмислим света около нас, да развиваме теории и възгледи,
които обясняват събитията и предлагат разумни ответни
действия. Човек се чувства обезпокоен, когато нещата
изглеждат безсмислени и обикновено е тласкан от желанието
да разбере отговора. В работна атмосфера стремежът за учене и
разбиране мотивира служителите когато те са предизвикани и
стимулирани да израстват, а ги демотивира, при изпълнение на
рутинни и монотонни задачи. Често при лиса на
предизвикателства и разнообразие в работата много
талантливите служители се принуждават да напуснат в търсене
на ново поприще.

Теорията на Томас е сред новите в областта на трудовата
мотивация. Тя насочва вниманието основно към естеството и
начина на работа и отчита изменящите се ценности и
потребности в съвременното общество. Теорията има своето
приложение във военната сфера и извежда на преден план
въпроса за повишаване на мотивацията в армията не само чрез
външни стимули (възнаграждение, придобивки и др.), но и чрез
самата работа. В последните няколко години политическото и
военно ръководство на страната ни положи усилия за
увеличаване на някой външни стимули, най-вече трудовото
възнаграждение. На дневен ред обаче предстои да бъде решен
въпросът с морално остарялата техника, въоръжение и
материална база. Те влияят пряко на вътрешната мотивация
при изпълнение на самата войскова дейност и въпреки че е
предоставено определено ниво на самоуправление, трудно би
се достигнал на последния вътрешен стимул – чувството за
прогрес. Поради това е нужно постигане на баланс в
мотивационната структура не само чрез вътрешни стимули, но
и чрез външни, влияещи пряко или косвено за постигане на
вътрешните.

Стремежът за защита е естествен за всеки от нас. Ние
защитаваме себе си, собствеността и придобивките си,
семейството и приятелите си, както и нашите идеи и убеждения
срещу външни заплахи. Този стремеж се корени в защитната
реакция на всяко живо същество. При хората тя се проявява не
само като агресивно или защитно поведение, а също и под
формата на стремеж за създаване на институции като армия и
полиция, съблюдаващи справедливостта и позволяващи на
хората да изразяват своите идеи и възгледи свободно. Когато
тази стремеж е изпълнен човек е сигурен и уверен, а когато не е
предизвиква страх и негодувание. Потребността от защита се
изразява и в съпротивата на хората да се променят.

2.3. Теория за еволюцията на Лоурънс и Нория

Авторите на теорията разглеждат четирите стремежа като
независими един от друг и смятат, че те не могат да бъдат
подредени йерархично или заменени един с друг. От друга
страна, не е достатъчно само финансовото удовлетворяване на
служителите за да се смята, че с това те ще се почувстват
ентусиазирани да работят в организация, където колективният
дух не се подкрепя, работата изглежда безсмислена или хората
се чувстват беззащитни. Нито един от тези стремежи не е
самодостатъчен за да помогне на хората да изградят сплотен
колектив, да бъдат защитени, задоволени финансово и
стимулирани да решават предизвикателни задачи. За постигане
на цялостна мотивация у служителите на високо ниво е нужно
задоволяване на всички четири стремежа.

Пол Лоурънс и Найтън Нория развиват тезата, че хората се
ръководят от четири основни емоционални потребности –
стремежи, които са продукт на нашето общо еволюционно
наследство.[7] Те се явяват своеобразен двигател за
придобиване (получаване на материални и нематериални
блага), привързване (изграждане на връзки между хора и
групи), знание (задоволяваме любопитството и опознаване на
света около нас) и защита (защита срещу външни заплахи и
несправедливост). Тези потребности са в основата на всичко,
което човек прави и за да бъде успешна една организация е
необходимо да се грижи за удовлетворяване на четирите
основни емоционални стремежа на своите служители. Тъй като
те са част от мозъка на човека, степента на тяхната
удовлетвореност директно влияе върху неговите емоции и
цялостното ни поведение.

Еволюционната теория на Лоурънс и Нория ни дава един
малко по-различен поглед върху сложната структура на
мотивацията. Тя съчетава в едно, както външните, така и
вътрешните мотивиращи фактори. Нейната приложимост във
войсковите колективи все още не е доказана, но един различен
поглед никога не би могъл да бъде излишен. Всеки един от
четирите стремежа може в известна степен да бъде открит в
армейския колектив. Въпреки това, от гледна точка на
институционалните ценности най-значими за удовлетворяване
за военнослужещите са стремежите за привързване и знание,
което не означава пренебрегване на другите два, а балансирано
използване на всички.

Стремежът към придобиване въплъщава желанието ни да
получаваме различни неща, които подсилват нашето чувство за
благополучие. Изпитваме наслада когато тази потребност е
задоволена, а недоволството, когато не е. Този стремеж не се
отнася само за физически неща, като храна, дрехи, жилища и
пари, а също така и към преживявания, като пътувания и
развлечения. Да не говорим за събитията, които подобряват
социалния статус, като повишение и получаване на собствен
офис или място в управителния съвет. Освен това стремежът
към придобиване има тенденция да бъде относителен и
ненаситен, т.е. винаги сравняваме това, което имаме с това,
което притежават другите и винаги искаме повече. Това дава
обяснение на въпроса, защо хората винаги са загрижени не
само за своите придобивки, но и за тези на останалите и
оправдава трудностите при налагане на таван за заплатите.

2.4. Теория на Пинк за трите елемента
Даниел Пинк е един от съвременните теоретици в
трудовата мотивация, със силен акцент върху променящия се
характер на работа и работното място. Книгата му
„Управлявай: Изненадващата истина за това, което ни
мотивира“ [8], поставя ударение върху важността и
ефективността на три основни елемента в мотивацията за
работата през 21-ви век: самостоятелност, майсторство и цел.
Той съпоставя мотивацията в различните исторически периоди

Стремежът към привързване се изразява в нуждата на
хората да изграждат връзки по между си, да ги разширяват в
по-големи колективи като екипи, организации, асоциации и
нации. Задоволяването на този стремеж е свързано със силни
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със софтуерни продукти, наричайки ги „операционни системи
за мотивация“, като най-старата е „1.0.“, а модерната – „3.0“.

наслаждават на усещането за напредък в работата се допринася
за тяхната вътрешна мотивация. В противовес с това, липсата
на самоусъвършенстване или професионално развитие може да
накара служителите да се отегчават и демотивират. Пинк
споделя: „Науката показа, че тайната на успеха не се крие в
биологичният ни стремеж или стремежът ни към награда и
наказание, а в нашият трети стремеж – нашето дълбоко
желание да управляваме собствения си живот, да разширим
още и още способностите си и да живеем живот по
предназначение.“[8].

Авторът развива тезата, че най-ранната форма на човешка
мотивация съществувала под формата на простото желание за
оцеляване и я дефинира като „Операционна система за
мотивация 1.0.“. В последствие, с формирането на по-сложни
общества, се развива същевременно стремежът към търсене на
награда и избягване наказанието, извеждайки на преден план
социалните отношения и превръщайки „Мотивация 1.0“ в
„Мотивация 2.0.“. Последната подхранва икономическия
прогрес и в опит за увеличаване на производителността много
бизнес лидерите бързо приемат модела на „тоягата и моркова“.
В края на 60-те обаче, Дъглас МакГрегър привлича теорията на
Маслоу в помощ бизнеса. Целта му е да покаже на
ръководителите, че мотивацията на служителите е съставена от
различни на брой и вид потребности, които е необходимо да се
насърчават, с което се отбеляза раждането на операционната
система „Мотивация 2.1.“. С навлизането в 21 век и тази
система започва да остарява и Пинк смята, че е несъвместима
със съвременното общество: „… как ще организираме това,
което правим, как ще мислим за това, което правим и по какъв
начин ще правим нещата?”[8]. С това той иска да покаже, че
традиционните модели за мотивиране, разчитащи само на
външни стимули (награди и наказания) вече не работят. Все
повече хора работят за да се забавляват и овладяват нови
предизвикателствата, т.е. работят на принципа „по-висока цел“,
а не „по-голяма печалба“.

Изключително важно е ръководителите да умеят да
подбират подходящи задачи за служителите, които да са нито
твърде лесни, нито прекомерно трудни. Пинк нарича такива
задачи „Златни задачи“ – нито твърде горещи или нито твърде
студени. Именно златните задачите изтласкват служителите от
зоните им на комфорт и им позволяват да се усъвършенстват и
развиват своите умения и опит.
Авторът описва целта като желанието да правим неща в
услуга на нещо по-голямо от нас самите и твърди, че хората по
същество искат да правят важни неща. Следователно ключова
част при целеполагането е да се гарантира на служителите
правилно разясняване на мисията и целите на организацията.
Служителите трябва да разберат как тяхната работа допринася
за постигане на организационните цели. По този начин те
стават по-съпричастни към организацията и се стараят към подобро изпълнение на задълженията си.
Пинк предлага уникална перспектива за развитието на
човешкото поведение, но все пак е критикуван, че подхода му е
фокусиран по-скоро върху бизнес сектора, отколкото върху
мотивацията като цяло. Повечето от изследванията, които
авторът цитира, са свързани пряко с индустрията, като не
обхващат други важни институции в съвременния свят. Освен
това се смята, че в стремежа си да бъде достъпен авторът е
използвал прекалено опростен стил на изразяване.

Пинк твърди, че анализа на резултатите от научни
изследвания върху мотивацията показва, че при прости и ясни
задачи традиционните финансови награди или подходът на
„тоягата и моркова“ работят. Но при всяка предизвикателна
задача в работата, тези форми за финансово стимулиране
просто не функционират и дори могат да навредят. Въпреки
това, Пинк не отхвърля парите като мотиватор за работа, но
смята, че след като хората осъзнаят, че са възнаградени
справедливо, започват да се мотивират много повече от трите
елемента – самостоятелност, майсторство и цел (виж фиг. 1).
След като хората са удовлетворени финансово, те търсят
повече задоволство от работата си.

Прегледът на теорията за трите елемента на Пинк, показва
че автора се опитва да разчупи статуквото и предложи някои
нетрадиционни подходи за провокиране на човешката
мотивация. В съвременната среда за сигурност, съставена от
много и различи променливи, традиционните подходи
определено са подложени на изпитание. Поради това една нова
отправна точка за разглеждане на мотивацията, каквато дава
Пинк, би могла само да допринесе за по-пълно разбиране на
сложната мотивационна структура. В армейските среди все
повече самостоятелността измества зависимостта, въпреки че
има ограничения по отношение на свободата за действие.
Майсторството все повече изпълва съдържанието на
длъжностните изисквания и военният ръководител е
необходимо да бъде все по-квалифициран и адекватен на
променящата се среда за сигурност. Целта винаги е стояла на
дневен ред, но правилното и точното й разбиране от всеки в
екипа е основополагащо за нейното постигане. Всичко това
налага съобразяване с обстановката и средата, познаване на
подчинените и прилагане на адекватни подходи в конкретната
ситуация с цел стимулирането на служителите и изпълнение на
целите.

Фиг. 1: Трите мотивиращи елемента на Пинк

Според Пинк, самостоятелността е желанието за
управляване на личния живот. Той смята, че осигуряването на
автономност на служителите противоречи на традиционната
гледна точка на управлението, която цели служителите да се
съобразяват с това, което се изисква от тях. Ако обаче
ръководителите желаят служителите да бъдат по-ангажирани в
работата си е нужно да им позволят да бъдат самостоятелни.
Според авторът самостоятелността се олицетворява в четири
основни аспекта: задача (Какво правят хората?), техника (Как
го правят?), екип (С кого го правят?) и време (Кога го правят?).

3. Заключение
Теорията на Кон предлага нетрадиционен подход за
мотивиране на служителите, акцентирайки единствено на
вътрешни стимули и пренебрегвайки външните, като част от
мотивационната структура. Това прави теорията му трудно
приложима при привличане в армията, докато при задържането
на военнослужещи тя запазва своята актуалност.
Томас предлага една от нова теория в областта на трудовата
мотивация, насочвайки вниманието към естеството на работа и
изменящите се ценности в съвременното общество. Тя
допринася за развитието на мотивацията във военната сфера и

Майсторство е описано като желание непрекъснато да се
усъвършенства нещо значимо. Хората обичат да се
усъвършенстват и се радват на удовлетворението от личните си
постижения и напредък. Позволявайки на служителите да се
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извежда на преден план въпроса за мотивиране не само чрез
външни стимули, но и чрез самата работа.
Еволюционната теория на Лоурънс и Нория дава един поразличен поглед върху сложната структура на мотивацията,
интегрирайки външните и вътрешните фактори. Нейната
приложимост все още не е доказана, но съществуването на
всеки един от цитираните в нея стремежи във войсковия
колектив, я прави адекватна за прилагане в армейска среда.
Пинк презентира един иновативен подход за трудова
мотивация, фокусирайки се върху променящият се характер на
работата. Той не отхвърля външните стимули, а ги смята като
основа за прилагане на вършените същински стимули, което
прави теорията адекватна на съвременната реалност и
приложима в армейска среда.
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ABSTRACT: In Newest project: center for student's modern Clientele-growth for beginnings abas's report Ce de-геждат that the three
projects of Сouncil by Inventions in BCCi: "innovative exchange" platform, center for transfer of technologies, а is being made complete
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well as benefits analysis for the students of their future occupation activity is conducted.
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програми на чуждестранни правителства и други финансиращи
институции.
2. Популяризира старт ъп културата, както и
донорските програми и фондове на ЕС, като и програми и
фондове от други международни и национални донори.
3.Подкрепя и подпомага местните и регионалните органи
на управление за изграждане на административния
им
капацитет
за оказване на помощ на стартиращите
предприятия, както и за ефективното оползотворяване на
средствата от донорските програми и фондове на Европейския
съюз.
4.Подпомага централните, местните и регионалните
органи на управление, неправителствените организации и
бизнеса за дефиниране на общественополезни проектни идеи и
работа по съвместни проекти с изброените институции.
5. Насърчава, подкрепя и подпомага корпоративните
структури (в т.ч. и организациите на старт ъпи, като БЕСКО и
др.), както и местните и регионалните органи на управление,
неправителствените
организации
и
приоритетно
представителите на малкия и средния бизнес да изготвят
качествени проекти и предложения за тяхното финансиране от
европейски и други донорски програми и фондове, от една
страна, и законосъобразното изпълнение и ефективното
управление на финансираните проекти, от друга страна.
6. Насърчава въвеждането и работи за укрепване на
публично-частното партньорство /ПЧП/ в дейностите по
управление на донорските програми и фондове на
Европейския съюз.
7. Насърчава и работи за създаването и изпълнението
на инициативи в икономически, социален, културен,
екологичен и граждански аспект, свързани с развитието на
регионите в България.
8. Насърчава и подкрепя сътрудничеството на
българските
региони
с
другите региони от останалите страни от ЕС.
За постигане на своите цели и във връзка с
академичния правилник на НБУ, а след евентуалното му
преучредяване и във връзка с чл.3, ал.1 от ЗЮЛНЦ, Центърът
за иновационно студентско предприемачество за старт ъпи при
департамент Телекомуникации при НБУ ще си служи със
следните СРЕДСТВА:
1. Произвеждане и поддържане на актуална база
данни за финансов мениджмънт за стар ъпи и за финансиране
на проекти, разпространявана чрез собствена интернет
страница
на
Центъра
по
студентско
иновационно
предприемачество за старт ъпи;
2. Базисно обучение по предприемачество за старт
ъпи;
3. Издаване или публикуване в различни печатни
издания на
информация за различните възможности за
финансиране на проекти, придружена със съответни експертни
коментари. Издаване и публикуване в печатните медии на:
мнения и анализи за усвояване
на
средствата
от
европейските програми и фондове; интервюта с експерти на

Съветът по иновации при БТПП, учреден през 2011 г.
самостоятелно е реализирал 3 иновативни проекти, а на
десетки други научни проекти е съдействал за реализацията им,
като ги е подпомогнал с експертна помощ за патентоването им
или е съдействал за финансирането им. Най-значимите му
собствени проекти са: оригиналната Платформа „Иновационна
борса“, инсталирана на сайт www.inovacii.eu и Центърът за
трансфер на технологии, който разполага със собствена
директория на сайта: www.evroproekti.org.
Съветът по иновации при БТПП активно работи по трети
зачим проект относно създаване на Иновационен хъб за стар
ъпи, като в заключителната част на проекта е привлечен за
участие и НБУ. За тази цел бяха установени контакти с
ръководството на НБУ, а впоследствие и с департамент
Телекомуникации. Това бе сторено през януари 2019 г., когато
бе сключен Меморандум за сътрудничество между НБУ и
БТПП. В него е предвидено страните да осъществяват
съвместни действия в обалстта на иновациите, като се
ангажират да: участват активно в инициирането на проекти, с
цел подобряване взаимодействието между образователните
институции, държавата и бизнеса; си сътрудничат при
провеждане на срещи, семинари, обучения, конференции и
други мероприятия, както и за тяхното отразяване; обменят
информация, материали, проучвания и достижения, касаещи
образователния сектор и бизнес средите, с цел изпълнение на
гореизброените ангажименти, както и да си сътрудничат в
рамките на събитията, проекти и конкурсите на Съвета по
иновации към БТПП (за най-успешна иновативна фирма, за
най-добър иновативен проект и за най-перспективен стар ъп).
Проучват се възможностите за провеждане на дистанционно
обучение по някои предмети, където ще бъдат поканени гостлектори от страна на представители на бизнеса,членове на
БТПП. Предстоящо е решаването на въпроса за провеждане и
на стажантски програми в БТПП, както и в регионалните
търговско-промишлени камари и палати, тъй като БТПП във
връзка със своята 125-годишнина предоставя такава
възможност за провеждане стаж в дирекциите на палатата за
100 студенти през 2020 г.
В ход е изграждането на Център по студентско иновационно
предприемачество за старт ъпи при НБУ с участието на
ментори от БТПП. Това е възможно да се осъществи още през
есента на 2020 г., т.е. със стартирането на специализацията в
магистърската програма „Финансов мениджмънт за старт ъпи“,
която е одобрена от Академичния съвет и е вече е част от
учебната програма на НБУ. Центърът за иновационно
студентско предприемачество за старт ъпи при департамент
Телекомуникации при НБУ си поставя следните основни
ЦЕЛИ, с които да:
1. Предоставя
информация
за
различните
възможности за обучение на млади предприемачи от
обучаваните в НБУ студенти по бакалавърски, магистърски и
докроски програми по финансов мениджмънт на старт ъпи, по
основи на финансирането на проекти от донорски програми и
фондове на Европейския съюз; български държавни фондове;
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бенефициентите, носители на добри практики за финансиране
на проекти; изискванията на ЕС за различните видове бизнес;
статии на експерти от частния и държавния сектор; интервюта
с ръководители и експерти от държавната администрация
4. Реализиране в електронните медии на рубрики,
свързани с младежкото преприемачество, старт ъп културата,
финансовия мениджмънт на старт ъпите, както и по
европрограмите и другите донорски програми, по които
работи ценътъра.
5. Организиране и провеждане на кръгли маси,
конференции, семинари и курсове за обучение, свързани с:
финансовия мениджмън на старт ъпите, младежкото
преприемачество, програмите на ЕС, свързани с финансирането
на телекомуникационния бизнес и на IT бизнеса, в т.ч. и за
оперативните програми за България за оползотворяване на
средства от ЕС по специализирани учебни програми и
планове. Съдействие на студенти, ангажирани с работата на
Центъра по студентско иновационно предприемачество за
старт ъпи при НБУ в реализация на стажове по програмата на
ЕС „ ЕРАЗЪМ за млади преприемачи“
6. Извършване на мониторинг и оценка на дейността
на специализираните административни звена по донорските
програми и фондове на Европейския съюз.
7. Подпомагане на изготвянето и на мотиринга на
общинските планове за развитие, както и на областните
стратегии за развитие и на стратегиите за развитие на
отделните отрасли на икономиката, с оглед за да се окаже
помощ при дефиниране на нови проектни идеи. Тази дейност е
възможна единствено на договорна основа срещу заплащане от
страна на областните управи и общините за експертите на
Центъра по студентско иновационно предприемачество за
старт ъпи при НБУ.
8. Оценка на конкретна идея и посочване на
възможните източници за финансиране.
9. Участие в обществени поръчки за изготвяне на
законопроекти, стратегии за развитие, концепции, възложени
от държавни и общински органи, както и осъществяване на
оценка на проектните предложения до финансиращите
организации или съвместно изготвяне на същите.
10.
Организиране на конкурси (в т.ч. Хакатони за
старт ъпи) за безвъзмездно финансиране и изработване на
инвестиционни проекти и проектни
предложения до
финансиращите организации.
11. Създаване на банка кадри, която включва:
ментори по предприемачество; консултанти /физически и
юридически лица/, за изработване на инвестиционни проекти
и проектни предложения до финансиращите организации.
12. Оказване на помощ при избора на консултант за
изготвяне на проектите и проектните предложения, и
осигуряване на контакт със същия.
13. Произвеждане и поддържане на база данни
"търсене и предлагане на партньорство по проекти".
14. Оказване на помощ при избора на партньор и
договаряне на партньорство, като за целта се ползва и базата
данни на Платформа „Иновационна борса“, поддържана от
Съвета по иновации при БТПП.
15. Публикуване на информация за възможностите
за съфинансиране на проекти от банки, хедж фонодове, венчър
фондове и т.н.
16. Оказване на помощ при избора на финансираща
институция.
17. Изготвяне на документи за кредитиране на
съфинансирането
на
проектите, в т.ч. бизнес планове и т.н..
18. Оказване на помощ при избора на консултант за
управление на конкретен проект и осигуряване на контакт със
същия.
19. Оказване на помощ при избора на консултант за
извършване на мониторинг и оценка на изпълнението на
конкретен проект и осигуряване на контакт със същия.
20. Участване в конкурсите за избор на партньори на

държавата в управлението на донорските програми и фондове
на Европейския съюз
21. Изграждане на системите и средствата,
необходими за участие
в управлението на донорските
програми и фондове на Европейския съюз.
22. Информиране на представителите на бизнеса и на
академичната общност за практиките на публично-частно партньорство в страните-членки на ЕС.
23. Иницииране на идеи за публично-частно
партньорство в областта на управление на донорските
програми и фондове на Европейския съюз.
24. Участване в изготвянето и организирането на
обществените обсъждания на нормативните документи в
областта на предприемачеството, финансите и маркетинга.
25. Подпомагане на общините в избора на
подходящи форми на публично-частно партньорство на местно
равнище с цел привличане на инвеститори.
26. Извършване на експертни изследвания и анализи,
свързани с инвестиционни проекти, които кандидатстват по
оперативните програми.
27. Организиране и провеждане на обществени
дискусии със съответното взаимодействие с държавни и
обществени институции.
28. Осъществяване
на
сътрудничество
с
организации, институции и физически лица в страната и
чужбина за своевременен обмен на некласифицирана
информация и съвместна работа по проекти от общ интерес.
29. Създаване и участване в партньорски мрежи с
национални и чуждестранни организации и институции в
областта на младежкото предприемачество, старт ъп
компаниите и стимулирането и развитието на МСП.
30. Участие
в
съвместни
събития
по
предприемачество на БТПП
За осъществяване целите си е предвидено Центърът по
студентско иновационно предприемачество за старт ъпи при
НБУ ограничено да осъществява и стопанска дейност, която ще
се свежда до: издателска дейност, представителство пред
държавни органи, консултантска дейност, провеждане на
обучение за професионална квалификация на външни за
центъра контрагенти, както и на други разрешени от закона
дейности. В работата на центъра се включва и провеждане на
ХАКАТОН за старт ъпи), който ще се организира в НБУ. На
досега успешно проведените ХАКАТОНИ за старт ъпи,
организирани от Столична община и София Тех Парк са
създадени десетки мобилни приложения, а старт ъпите
получиха финансиране. Съветът по иновации при БТПП ще
оказва съдействие на Центърът по студентско иновационно
предприемачество за старт ъпи, но няма да е част от
управлението му, а ръководтвото на центъра се предвижда да
се състои от студенти. Центърът обаче ще допълва дейността
на останаите два проекта на Съвета по иновации – Платформа
„Иновационна борса“, където ще бъдат инсталирани всички
разработки на студентите, в т.ч и от Хакатоните, като найдобрите от тях ще бъдат насочвани към експертите на Центъра
за трансфер на технологии при съвета. По този начин ще бъде
затворен кръга на модела НАУКА – БИЗНЕС, който е в
основата на досегашната дейност на съвета. Основна задача е
създаване предприемаческо мислене у студентите, както и
практическа реализация на техните иновативни идеи, които с
помощта на преподавателите от НБУ и менторите от БТПП, ще
се превърнат в работещи старт ъп предприятия, които ще са
част от новата старт ъп култура в София. Българската столица
София още през 2016 г. се нареди в първите три столици в ЕС
наред с Дъблин и Талин по развитие на старт ъпите и е налице
собствена старт ъп среда
Литература:
1.www.eufunds.bg
2.www.bcci.bg
3.www.nbu.bg
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Comparative analysis of pseudorandom sequences using modified Barker codes and
M – sequences of the same length
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Abstract: The paper discusses the correlation properties of pseudo-random sequences (PRS) used to form noise-like signals in high-speed
data transmission systems. The most frequently used pseudo-random sequences are considered: modified Barker codes, M-sequences having
the same length. In the Matlab medium a comparative analysis of the correlation properties of the PRS is done. It is shown, that modified
Barker codes have unsatisfactory correlation properties. It is proved, that the use of M - sequences allows to obtain signals with the required
correlation properties for communication systems, including systems with code division of channels. The directions of further research are
determined.
KEYWORDS: NOISE-LIKE SIGNAL, PSEUDO-RANDOM SEQUENCES, MODIFIED BARKER CODES, M-SEQUENCES,
AUTOCORRELATION FUNCTION, CROSS-CORRELATION FUNCTION

1.

noise ratio Ps/Pn. Consequently, between the bandwidth of
the communication channel W s and the signal-to-interference
ratio P s /P n interchange is possible.
An important parameter of a system using noise-like signals
is processing gain. The processing gain (PG) shows the
degree of improvement of the signal-to-noise ratio when
converting the noise-like signal received by the receiver into
the desired information signal. According to the classical
definition, PG is equal to:
PG = 10log (C ch /C inf ),
(1.2)
where Cch is the repetition rate of the pseudo-random
sequence chips, chip/s.,
Cinf - information transfer rate, bits/s.
By this definition, a system that has a data transfer rate of 1
Mbps. and a chip repetition rate of 13 Mchip/s. (this means
that each bit of information is encoded by a 13-bit Barker
pseudo-random code sequence), will have a PG of 11.14 dB.
This result means that the performance of the information
transmission system will be maintained with the same BER if
the useful signal at the input decreases by 11.14 dB. If you
increase the length of the code sequence to 64 chips per bit,
then at the same information transfer rate of 1 Mbps, the
processing gain will be
10 lg (64) = 18.0 dB.
In general, the following requirements are imposed on
pseudo-random sequences (PSP) used to expand the
spectrum of signals [1, 3, 4]:
- a large volume of the ensemble of sequences formed using
a single algorithm;
- “good” auto- and cross-correlation properties of the
sequences included in the ensemble;
- balance of structure;
- the maximum period for a given length of the shift register
that forms the sequence;
- unpredictability of the sequence structure over its
undistorted segment of limited length.
The autocorrelation function (ACF) of discrete signals is
calculated by the formula:
(1.3)
R u (n) = ∑∞
j=−∞ uj uj−n ,
where n is an integer, positive, negative or zero.
The study of ACF plays an important role in the selection of
code sequences from the point of view of the least
probability of establishing false synchronization.
The cross-correlation function (CCF), on the other hand, is of
great importance for systems with code division of
subscribers, such as CDMA. The cross-correlation function
between two discrete signals is calculated using the same
“Eq. (1.3)” formula
(1.4)
R uv (n) = ∑∞
j=−∞ uj vj−n ,

Introduction

Currently, in radio systems (RS) is increasingly used a broadband
(BB) signals or as they also called noise-like (NL) signals, which
are based on pseudo-random sequences (PRS) [1-5]. Depending on
the size of the alphabet and the method of construction, binary (size
of the alphabet p = 2) and multi-value (size of the alphabet p > 2)
PRS are distinguished.
Communication systems with NL signals are widely used for three
reasons:
Firstly, the broadband signals generated by different PRSs can have
the same center frequency, i.e. be transmitted in the same band.
The second reason why the use of NL signals is very profitable is its
high resistance to the effects of both broadband and narrowband
interference, which is very important in conditions of a tense
electromagnetic environment in modern communication systems.
The third reason is the high energy secrecy of systems with NL
signals and, as a result, the high confidentiality of the transmitted
data. The essence of the above is that a broadband signal is not only
difficult to decode - it is difficult to simply detect, i.e. identify the
fact of the subscriber station.
In RS channels, as a rule, either a signal detection task or a signal
discrimination task can be solved, which can be considered as a
special case of the detection problem.
To solve these problems, the correlation technique should be
applied in an optimal way. The correlation technique is the more
effective, the more complex is the useful signal [7, 9].
The best signals are those in which the ratio of the main peak of the
autocorrelation function (ACF) to the lateral is the largest.
However, most of the PRS, which found practical application in
broadband systems, is not free from a number of disadvantages.
These and other factors prompt not only to search for ways to
optimize ensembles of sequences with acceptable correlation
properties, but also to explore new classes of SRP with the required
correlation properties.

2.
Preconditions and means for resolving the
problem
2.1.
Theoretical part
It is known that the rate of information transmission over the
communication channel with additive Gaussian white noise
is determined by the Shannon-Hartley theorem:
C = Ws log 2 �1 +

Ps

Pn

�,

(1.1)

where Ws is the bandwidth of the communication channel
(Hz),
Ps is the average signal power (W),
Pn is the average noise power (interference) (W).
From “Eq. (1)” it follows that the same bandwidth C (bit / s)
of the communication channel can be provided either by
using a wide bandwidth Ws (Hz) with a small signal-to-noise
ratio Ps/Pn, or - a narrow band Ws with higher signal-to110
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Correlation properties of code sequences used in BB systems
depend on the type of code sequence, its length L, the
frequency of
its characters and its character structure [3,9 -13].
Let us perform a comparative analysis of the correlation
characteristics of the SRP, which are used to obtain noiselike signals. The characteristics of the PSP are the functions
of autocorrelation (ACF) and cross-correlation (CCF), which
are divided into periodic and aperiodic. ACF and СCF are
calculated by counting the difference in the number of
matching and non-matching bits of a PRS when one of them
shifts. Periodic ACF (PACF) and CCF (PCCF) are calculated
during the cyclic shift of the PRS, and aperiodic ACF
(AACF) and ССF (ACCF) are calculated during the usual
shift of the PRS (parts of the PRS of various lengths are
compared - from maximum to minimum).
We study PRSs that have a length L ≈ 63.
Barker codes. Barker signals (codes) can be attributed to
discrete signals with the best ACF structure. The Barker
signal code sequence consists of N characters ± 1 and is
characterized by a normalized ACF of the form:
1, для n = 0,
R u (n) = � 0, для n = 2l + 1,
±1/N, для n = 2l,
(1.5)
where l = 0, 1, ... (N-1)/2.
The sign in the last line depends on the value of N.
These signals have a unique property: regardless of the
number of positions N in the code combination, the ACF
values calculated by formula (1.3) do not exceed unity for all
n ≠ 0. At the same time, the energy of these signals, i.e. the
value of R u (0) is numerically equal to N. Only seven Barker
signals are known, the most complex of them consists of 13
characters and has a ratio of the height of the main ACF peak
to the side peak equal to 13. This property allows reliable
detection of such a signal at signal-to-noise ratios P s / P n <1.
In particular, these codes are used in systems with the spread
spectrum of the IEEE 802.11 standard.
However, in data transmission channels in which significant
interference is present, even Barker signals do not provide
the required reliability of their detection.
In [8, 11], to increase the signal-to-noise ratio and increase
the probability of correct detection, it is proposed to use
modified Barker signals — Barker – Volynskaya signals.
The method of obtaining such signals is based on the
combination of Barker signals. The Barker sequence is taken
as the “maternal” sequence, and then each symbol of the
“maternal” sequence is replaced by a direct or inverse Barker
“daughter” sequence, depending on whether zero or one in
the “maternal” sequence.
In [8], it is stated that out of all possible pairwise
combinations of “mother” and “daughter” sequences of
Barker codes with the highest ratio of the central peak of
ACF to the side lobes, only 10 sequences satisfy: 3×4.1; 3×3;
3×7; 3×11; 7×3; 7×7; 7×11; 11×3; 11×7; 11×11. However,
combinations of pairwise combinations of Barker codes
13×3; 3×13; 5×13; 13×5 were not considered.
This paper investigates pseudo-random sequences that have a
length of approximately 63. PRS, which has a length L ≈ 63,
can be obtained using the proposed, modified Barker codes.
They can have the following structures:
(5×13), (13×5), ((5×3) ×4), ((3×5) ×4), ((2×11) ×3), ((11×2)
×3).

The last four combinations are a combination of the
“maternal” sequence in the form of Barker – Volynskaya
codes, in which each character of this sequence is replaced
by a direct or inverse “daughter” sequence of the Barker
code. And this, in turn, depends on what value a symbol
(zero or one) takes in the “maternal” sequence of the BarkerVolynskaya code. For example, for a 3×4.1 sequence, the
“maternal” sequence is - 1 1 0, and the “daughter” sequence
is – 1 0 1 1, then the new sequence has the form:
1011 1011 0100
«1»

«1»

«0»

M - sequences. It should be noted the following - Barker
codes are mainly used for high-speed BB systems designed
to transmit information, but not for code separation of
subscribers. Barker code sequences longer than 13 characters
are unknown. Modified Barker codes allow increasing the
length of the PRS, but at the expense of some deterioration in
the correlation properties. Therefore, to obtain greater noise
immunity, as well as for code division of channels,
sequences of greater length are used, a significant part of
which form M-sequences.
The sequences of maximum length or M - sequences are the
sequences formed by shift registers with linear feedback and
having a period L = 2n - 1, where n is the length of the
register. The most important feature of M - sequences is that
their periodic autocorrelation function is optimal in the class
of possible autocorrelation functions of binary sequences of
length L = 2n - 1.
Optimality here is understood in the sense of the minimum of
the maximum value of the lateral outliers of the
autocorrelation function. It is the good autocorrelation
properties of M-sequences and the simplicity of their
formation that led to their wide application in
communication systems [1,3-5].
The law of the formation of linear PRS is determined by the
linear recurrence relation:
a j = ∑ni=1 Ci a j−i ,
(1.6)
where the addition is made by mod 2.
The coefficients C i take the values 0 or 1 and are determined
by the characteristic polynomial:
f(x) = x n ⊕ Cn−1 x n−1 ⊕. . . .⊕ C1 x ⊕ 1.
(1.7)

Fig. 1. 1. Scheme of PRS generator with linear feedback
(LFSR)
A necessary condition for obtaining an M-sequence using the
characteristic polynomial (1.7) is its irreducibility. A
polynomial f(x) of degree "n" is called irreducible if it cannot
be decomposed into cofactor polynomials of lesser degree.
For example, the polynomial f(x) = x5+x+1 is reducible,
since x5+x+1=(x3+x2+1) × (x2+x+1). If 2n-1 is a prime
number, then an irreducible polynomial generates an Msequence.
An irreducible polynomial f(x) of degree “n” is called
primitive if the period of coefficients 1/f(x) is 2n-1. The
primitiveness of the polynomial f(x) is a necessary and
sufficient condition for obtaining an M - sequence. Primitive
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polynomials exist for all n >1. the number of such
polynomials is defined by the following expression:
n −1
Np (n) = Fp (L)/n = (1/n) ∏ki=1(pi − 1) ⋅ pi i ,
(1.8)
where F p (L) is the Euler function that determines the
number of integers that are coprime and do not exceed L;
p i -multipliers of numbers 2n-1.
If L can be represented as a product of non-multiple
multipliers, i.e. n i = 1, then expression (1.8) takes the form:
Np (n) = Fp (L)/n = (1/n) ∏ki=1(pi − 1).
(1.9)
For example, for n = 8, we get L = 255 = 3×5×17 and the
number of irreducible polynomials is N p (n) = (1/8) (3 -1) (5
- 1) (17 - 1) = 16.
Table 1.1 shows some data regarding the number and
numbers of taps of generators of M-sequences for a different
number of bits of the shift register.

2.2. Experimental data
The correlation characteristics of PRSs are better studied in
the Matlab - Simulink environment, especially if the PRSs
have a long length. This can be done in two ways: using
blocks from the Simulink library to build a generator for the
corresponding
pseudo-random
sequence,
or
programmatically.
The correlation properties of broadband signals of modified
Barker codes, which are presented above, were studied in the
Matlab environment [6], the results of which are presented in
figures 1.2, 1.3, 1.4 and 1.5, respectively.

Table 1.1. Numbers of taps and the number of M - sequences
Tap numbers
Number
M–
Quantity
register for the
Mof digits, sequence
chain
period
sequences
feedback
n
2
3
1
[2,1]
3
7
2
[3,2]; [3,1]
4
15
2
[4,3], [4,1]
5
31
6
[5,3], [5,2]
6
63
6
[6,5], [6,1]
As follows from the data given in table 1.1, the number of
M-sequences increases with increasing "n".
Table 1.2 shows some irreducible polynomials and their
binary equivalents.
Table 1.2 Irreducible polynomials and their equivalents
Degree Irreducible polynomial
Binary sequence
x4 + x +1
10011
4
x4 + x3 +1
11001
x5 + x2 +1
100101
x5 + x3 +1
101001
5
x + x3 + x2 +x+1
101111
x5 + x4 + x2 +x+1
5
110111
x5 + x4 + x3 +x+1
111011
x5 + x4 + x3 +x2+1
111101
x6 + x +1
1000011
x6 + x4 + x2 +x +1
1010111
x6 + x4 + x3 +x+1
1011011
x6 + x5 +1
6
1100001
x6 + x5 + x2 +x+1
1100111
x6 + x5 + x3 +x2+1
1101101
x6 + x5 + x4 +x+1
1110011
The autocorrelation function of an M-sequence can be
defined as:
R u (n) = (k − l)/L = (L − 2d)/L,
(1.10)
where k is the number of matches;
l – number of mismatches;
L is the total number of characters;
d is the Hamming distance.
Therefore, the ACF can only take two values:
1, n = 0 modL,
R u (n) = �
-1/L, n ≠ 0 modL.
(1.11)

a)

b)
Fig. 1.2. Correlation functions of modified Barker codes
(13×5) a) PACF and b) AACF

a)
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b)
Fig. 1. 3. Correlation functions of modified Barker codes
(5×13) a) PACF and b) AACF

b)
Fig. 1.5. Correlation functions of modified Barker codes
(5×13) ×4 a) PACF and b) AACF

Fig. 1.4 shows the cross- correlation function of these two
signals.

Fig. 1.6 shows the СCF of modified Barker codes ((3×5×4)
and ((5×3×4)

Fig. 1.4. CCF modified Barker codes (13 × 5) and (5 × 13)

Fig. 1.6. CCF modified Barker codes ((3×5×4) and
((5×3×4)

a)

a)
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Fig. 1. 9. Aperiodic ACF M-sequences with a verification
polynomial 𝑓𝑓1 . (𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 6 + 𝑥𝑥 + 1
b)
Fig. 1.7. Correlation functions of modified Barker codes
(2×11) ×3 a) PACF and b) AACF
Fig.1.8 shows the СCF of the modified Barker codes ((2×11)
×3) and ((11×2) ×3)

Fig. 1. 10. Aperiodic ACF M-sequences with a verification
polynomial 𝑓𝑓. 2 (𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 6 + 𝑥𝑥 4 + 𝑥𝑥 3 + 𝑥𝑥 + 1

Fig. 1.8. CCF modified Barker codes ((2×11) ×3) and
((11×2) ×3)

Fig. 1. 11. Aperiodic ACF M-sequences with a verification
polynomial 𝑓𝑓3 . (𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 6 + 𝑥𝑥 5 + 1

From Fig. 1.2, ...., Fig.1.8 it can be seen that the use of
modified Barker signals leads to an increase in the amplitude
of the central peak of the ACF, but there are side outliers that
can lead to errors in the processing of input signals. The
cross- correlation functions of the considered signals have a
large unevenness, which can lead to an increase in the level
of interference of multiple access.
The Matlab environment also investigated the correlation
properties of M - sequences with polynomials f 1 (x) = x6 + x
+1, f. 2 (x) = x 6 + x 4 + x 3 + x + 1, f 3 (x) = x6 + x5 +1 and
f 4 (x) = x6 + x5 + x4 + x + 1, which have a length equal to 26
-1 = 63.
The graphs of the aperiodic autocorrelation functions listed
above for M-sequences are shown in Fig.1.9, …., Fig.1.12,
respectively.

Fig. 1. 12. Aperiodic ACF M-sequences with a verification
polynomial 𝑓𝑓. 4 (𝑥𝑥) = 𝑥𝑥 6 + 𝑥𝑥 5 + 𝑥𝑥 4 + 𝑥𝑥 + 1
Fig. 1.13 and Fig.1.14 show the cross- correlation functions
of M-sequences f1 . (x) = x 6 + x + 1, f. 2 (x) = x 6 + x 4 +
x 3 + x + 1 and f3 . (x) = x 6 + x 5 + 1, f. 4 (x) = x 6 + x 5 +
x 4 + x + 1, respectively.
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to an increase in the number of "good" sequences, however,
the period of the M - sequence is significantly increased. And
this, in turn, leads to an increase in chip speed and the
expansion of the width of the spectrum of a noise-like signal
more than acceptable. In order to compromise between the
level of interference of multiple access and the bandwidth of
the communication channel in some cases use "truncated" M
- sequence. These sequences have slightly worse correlation
properties, but allow you to achieve the desired compromise.
The scope of M-sequences is huge and diverse. By selecting
the appropriate properties of the M - sequence, a satisfactory
result can be achieved in most cases of the operation of
broadband systems. Therefore, obtaining ensembles of Msequences of arbitrary length is an actual practical task.
Therefore, further careful study of the properties of Msequences is required to solve the corresponding applied
problems.

Fig. 1.13. CCF M - sequences with verification polynomials
f1 . (x) = x 6 + x + 1 and f. 2 (x) = x 6 + x 4 + x 3 + x + 1
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Fig. 1.14. CCF M - sequences with verification polynomials
f3 . (x) = x 6 + x 5 + 1 and f. 4 (x) = x 6 + x 5 + x 4 + x + 1

3. Conclusion
Analysis of the correlation properties of modified Barker
codes allows us to draw the following conclusions:
•
Increasing the length of the modified Barker
sequence increases the amplitude of the central peak of the
ACF, but also increases the amplitudes of the side outliers of
the ACF. This can lead to a failure of synchronization, errors
in the processing of input data.
•
Modification of the Barker sequence leads to
complication of circuit solutions in the construction of
pseudo-random sequence generators based on such Barker
codes.
•
Modified Barker codes can be used in high-speed
data transmission systems, taking into account the influence
of the side outliers of the ACF.
The investigated M sequences, which have the same length
as the modified Barker codes, have better autocorrelation and
cross-correletion properties. M-sequences have a better
balance of zeros and ones than modified Barker codes, and
also have the least equivalent linear complexity. Therefore,
M-sequences are preferable for high-speed data transmission
systems.
However, for multichannel data transmission systems with
code division multiplexing, it is necessary to use a large
number of PRSs that differ from each other. Modified Barker
codes cannot provide such an amount of PRS. The number of
distinguishable M-sequences increases only with increasing
bit depth n of the shift register. For example, if n = 6 there
are only 6 such sequences, and if n = 10 there are 60 such
sequences.
In addition, to reduce interference from multiple access,
these generators of the PRS must have certain properties - the
cross-correlation function of the generated pseudo-random
sequences should be relatively uniform with minimal levels
of side lobes.
However, only a small number of the entire ensemble of Msequences with a given period has satisfactory correlation
properties. An increase in the degree of the polynomial leads
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Abstract: The paper considers the effect of the rotation of the signal constellation on the noise immunity of quadrature multi-point
modulation methods. Based on the error vector in the Matlab + Simulink simulation environment, models of M - QAM modulators and
demodulators with rotation of the signal constellations at an arbitrary angle are proposed. Considered the most commonly used in digital
data transmission systems modulation: 4-QAM, 16-QAM, 64-QAM and 256-QAM. The simulation results of the proposed models confirmed
the coincidence of the values of the rotation angles of the signal constellations recommended by the DVB-T2 standard, and also revealed the
values of other angles that can be used to improve the noise immunity of multipositional quadrature modulation methods.
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1.Introduction
To effectively use the allocated bandwidth of the communication
channel, multi-position signals are used - multipoint phase shift
keying (M - PSK (Phase Shift Keying)) and multiposition
quadrature amplitude keying (M - QAM (Quadrature Amplitude
On the other hand, in case of loss of information about one of the
coordinates, it can be restored
most often built on quadrature circuits [1,3].
In the presence of nonlinear and phase distortions, interference and
channel noise, transient interference between quadrature channels
occurs. In this case, the signal constellations become blurred, that is,
in each measure, the constellation point has random coordinates.
The BER (Bit Error Ratio) is the best indicator to evaluate the
quality of a transceiver, but BER testing is not always possible when
developing an RF unit, because for measuring BER, along with the
RF unit, you must have an information path for full digital
processing of the received signal. An alternative to measuring the
BER type of testing is to study the quality of the demodulated signal
using vector analysis [7 - 10].
One of the most widely used quantitative indicators of the quality of
modulation in digital communication systems is the EVM (Error
Vector Magnitude). The magnitude of the error vector should not be
confused with the magnitude error and the phase of the error vector
with the phase error.
The value of the EVM vector makes it possible to determine the
sources of errors and their contribution to the process of generating
and processing signals in digital systems. It is sensitive to any
degradation in signal quality that affects the magnitude and phase
trajectory of the demodulated signal. The most difficult from the
point of view of correlation of the measured signal vector to the
ideal is the case when the real measured signal falls exactly in the
middle between the points of the signal constellation, as shown in
Fig.
1.1
a.
In this case, the calculation of the minimum of the metric (Δr) gives
an ambiguous result. The DVB-T2 standard uses a turn of the signal
constellation at a certain circular angle [2], which allows to improve
the noise immunity of the system. Table 1.1 shows the values of the
rotation angle of the constellation depending on the type of
modulation.

a)
b)
Fig.1.1. Ambiguity in determining the minimum of the metric (Δr)
On the other hand, in case of loss of information about one of the
coordinates, it can be restored. As a rule, to reduce the likelihood of
packet errors, the original digital data is interleaved. As a result of
interleaving, the components I and Q are transmitted separately,
which reduces the probability of their simultaneous loss. Thus, if
one carrier or symbol is lost as a result of interference, information
about the other coordinate is saved, this will allow restoring the
symbol, albeit with a lower signal-to-noise level.
By now, a number of studies on the effect of the turn of the signal
constellation have been performed [5, 6], however, to this day, the
effect of the turn of the signal constellation has not been fully
investigated. In particular, the mutual influence of signals carrying
the same information at different angles of rotation of the signal
constellation was not studied.
The possibility of turning a signal constellation on angles other than
those recommended by the standard, and studying the mutual
influence of the same signal turned on different angles, is of
particular interest for practical application.

2. Preconditions and means for resolving the problem
2.1. Theoretical Data
To analyze the effect of the signal constellation rotation on
the quadrature modulation noise immunity, an improved
model of the “QAM-modulator” →"AWGN" → "QAMdemodulator" subsystem was developed, which takes into
account the rotation of the signal constellation at a given
angle. The model was developed using the computer math
system MATLAB / SIMULINK 9.0 (R2017b). Processing
and analysis of the simulation results were carried out using
the program Origin Pro 2017 [11,12].
The standard Simulink block "Rectangular QAMModulator" outputs a quadrature amplitude-modulated signal
that can be considered as a vector of complex numbers, the
real part of which is the in-phase component of the
quadrature signal, and the imaginary part is the quadrature
component:

Table 1.1. The values of the rotation angle of the constellation for
different types of modulation
Modulation type

QPSK

The rotation
angle of the
constellation

29°

16QAM
16,8°

64QAM
8,6°

256-QAM
arctg(1/16)

Such a turn can significantly increase the stability of the
signal with typical problems of the ether. Each vector of such a
constellation acquires its individual coordinates I and Q (Fig. 1.1b).
In this case, the values of the error vector Δr’’ and Δr’ have
different values and there are no ambiguities in the calculation of the
minimum of the metric.
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QAM = ReQAM + ImQAM = I + jQ.

Setting the value of the angle of rotation in degrees (0 for the
initial state without rotation), select the value of the
parameter "E b / N 0 " in the settings of the block "AWGN" at
which the specified error is observed for before. Enter the
values of the rotation angle φ and the corresponding values
of this angle "E b / N 0 " in the table for building graphs of the
functions "E b / N 0 " = f (φ). Repeat the previous action for all
angles in the range (0: 1: 90) for each type of modulation.
The simulation results are shown in Fig.1.3 - Fig.1.6.

(1.1)
From the mathematical theory of complex numbers, we know
a linear transformation on the complex plane, leading to a
rotation of a point by a given angle φ:
x’ = x·cosφ - y·sinφ,
=
x·cosφ
y’

+

y·sinφ,

(1.2)
Since the abscissa of the complex plane is the real part of the
complex number, and the ordinate is its imaginary part,
formula (1.2) can be rewritten:
Re’ = Re·cosφ - Im·sinφ,
Im’ = Re·cosφ + Im·sinφ.
(1.3)
Thus, in terms of quadrature modulation, taking into account
(1.1) – (1.3), we can write this:
I’ = I·cosφ - Q·sinφ,
Q’ = I·cosφ + Q·sinφ.
1.4)
Based on formula (1.4), the Simulink model was created. To
divide the quadrature signal into real (Re) and imaginary (Im)
components, the standard block of the Simulink library
"Complex to Real-Imag" is used, and the "Rectangular
QAM-Modulator" block is used as the source of the
quadrature signal. The block "Random Integer Generator"
simulates the low-frequency signal of digital television
broadcasting.
From the blocks of the library Simulink created subsystem
"Transmitter" and "Receiver" taking into account the rotation
of the signal constellation. In the receiver it is necessary to
restore the initial position of the signal constellation.
Therefore, before applying to the demodulator input, the
received signal must be rotated through an angle that
complements the rotation angle to 3600 (denote it by φ ').
In order to manually transfer the value of the angle φ from
degrees to radians each time and calculate the value of the
additional angle φ ', we supplement the model of the system
with a subsystem for performing these calculations.

Fig.1.3. Graph of "E b / N 0 " = f (φ) for 4-QAM

2.2. Experimental Data
The final model for studying the effect of the rotation angle
of the signal constellation on the noise immunity of the
quadrature modulation schemes of M-QAM will take the
following form (Fig. 1.2).

Fig.1.4. Graph of "E b / N 0 " = f (φ) for 16-QAM

Fig.1.2. Model for studying the effect of the angle of rotation
of the signal constellation on the noise immunity of
quadrature modulation schemes

Fig.1.5. Graph of "E b / N 0 " = f (φ) for 64-QAM
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• DVB-T2 recommended angles of rotation of the
constellation
received
experimental
confirmation.
• For all studied types of multi-point modulation,
except for 16-QAM, besides the standard recommended by
the standard, there are also other energetically favorable
angles of rotation of the signal constellation. This opens up
scope
for
further
research
on
this
topic.
• As M grows, the effect of turning the signal
constellation decreases
.
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Fig.1.6. Graph of "E b / N 0 " = f (φ) for 256-QAM
From the graphs it can be seen that for each modulation
several energy minima were found, for which the signal-tonoise ratio is less than for an un-turned signal constellation.
The data on the detected energy minima are summarized in
Table 1.2, and the main statistical information in Table 1.3.
Table 1.2. Energetically favorable angles of rotation of the
signal constellation
Angles of constellation, 0
Modulation
Experimentally found
Type
Recommended
angles
4-QAM
29
3, 29, 45, 82
16-QAM
16.8
16
64-QAM
8.6
9, 17, 75, 87.5
256-QAM
0.06
1, 7, 20, 74, 82
Table 1.3. Statistical calculation data
Modulation
Type
4-QAM
16-QAM
64-QAM
256-QAM

Eb

N0

min,

dB
29.4
29.82
29.95
30

Eb

N0

max,

dB
29.95
30.3
30.5
30,29

σ

E ,
� b�
N0

dB

0.1566
0.1184
0.1203
0.0714

Δ

E ,
� b�
N0

dB
0.55
0.48
0.55
0,29

3. Conclusion
In the program package MATLAB / SIMULINK,
mathematical models of the subsystems "Transmitter",
"Receiver" and "Model of recalculation of angles φ and φ ' "
were developed. To investigate the effect of rotation of the
signal constellation on the immunity system of transmission
of digital information on the basis of the developed
mathematical models of the subsystems is proposed
mathematical model of the data transmission system with
AWGN channel.
It can be seen from the graphs shown in Fig.1.3 –
Fig.1.6 that for each modulation several energy minima were
found for which the signal-to-noise ratio is less than for an
un-rotated signal constellation.Based on the data presented in
table 1.2 and table 1.3, we can draw the following
conclusions:
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Abstract:This article discusses the problems of teaching non-standard tasks at school. Currently, one of the main tasks of secondary schools
is to identify creative thinking abilities of students and solve problems of their development. The report was identified as the main tool for
developing students ' mental and thinking abilities. Problem solving is the most productive form of learning mathematics, and this process
should be a necessary component of all extracurricular activities conducted in mathematics. Problems at the mathematical Olympiad are
non-standard problems. Olympic tasks will usually help you learn a lot, find independent non-standard methods of solving problems. The
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KEYWORDS: NON- STANDARD TASK, OLYMPIC TASK, HIGHLY PRODUCTIVE FORM.

1.

approaches to solving the problem.The task of the teacher is to form
these components of thinking. And the key to it is the release of a
creative report. Solving creative tasks of students is carried out
through their knowledge, skills and abilities. In addition, the lesson
plays a role of motivation in maintaining a high active mental
activity, the desire of the student to their work. Therefore, we can
say interesting tasks (tasks, tasks, puzzles, logical tasks) as a means
of developing the mind, adapting the student to creative activity.
They have the opportunity to improve creative activity, mentally
train, rationalize as an auxiliary, additional way.
Although such materials are diverse, they have common properties.
1) the method of solving interesting problems is unknown. The
achievement of their solution occurs as a "Brownian movement of
thought", i.e. by the method of awakening, errors. Petropavlovsk
hosted the regional competition " state language-my language!",
dedicated to the 70th anniversary of Victory in the great Patriotic
war.;
2) interesting tasks are the basis of the student's interest and activity
in the subject.;
3) Interesting tasks are made up on the basis of knowledge of the
laws of thinking.
So the systematic use of these types of tasks contributes to the
development of these mental operations, the formation of
mathematical representations in children. Solving interesting
problems often occurs during a trial search. Skillful prediction of
the exhibits ingenuity and resourcefulness in children.
Resourcefulness is a special type of creativity that includes analysis,
comparison, generalization, identification, understanding, and the
ability to determine relationships, on the basis of which the counter
comes to a single conclusion and groups the game. It is an indicator
that they are able to utilize their knowledge. Resourcefulness and
inflexibility, which can foresee the solution of interesting problems,
is nothing else. The success of such mental activity can and should
be developed in the learning process.
In any case, a thorough analysis is made to predict the solution of
the problem: to distinguish the main properties of the problem, the
spatial location and grouping of figures, their features, and similar
features. However, the method of baiting and errors for solving
interesting problems is not decimal reliable and versatile. The most
effective method is to equip children with such important methods
as analysis and synthesis, comparison, identification, and
qualification of mental activity.
Among the problems that have a cognitive significance and play a
leading role in the system of mathematical education are
inequalities.
Special attention is not paid to the irrepressibility of textbooks for
secondary schools: students can not form skills to prove
mathematical failures. In order to draw attention to these
shortcomings and methodological difficulties, the article is devoted
to school teachers, students of the physics and mathematics faculty
of pedagogical universities.

Introduction

Currently, one of the main tasks of secondary schools is to
identify creative thinking abilities of students and solve problems of
their development.
Non-standard tasks develop students ' ability to think, leads to
thinking and increases motivation, interest in accounting.Nonstandard tasks do not allow students to solve problems correctly.
Therefore, non-standard tasks are the main means of developing
students ' mathematical thinking.
The degree of mathematical development of students is obvious in
their ability to solve problems. Report the education of each student
mentally steady fixed assets. The solution of unusual, interesting
problems occupies an important place in the mathematical creativity
of children. First of all, we must remember that to learn to solve
problems – to find its solution. D. poya wrote the book "
mathematical knowledge "(M. 1976.13):» If you want to learn to
swim, dive into the water without secrets, and find its solution to
learn how to solve problems " [1].
Solving any difficult test required a lot of work, great strength and
perseverance from the student. These qualities are enhanced when
the child wakes up with a desire to take into account. Since
interesting tasks set your mental energy in motion, it becomes easier
to solve them. This is why the teacher should choose tasks that will
be interesting and independently solved by students.
To develop the mathematical abilities of students and foster interest
in mathematics, it is advisable to use humorous problems and
mathematical puzzles. The student's confidence that they can output
a report is one of the important factors for success. If the calculation
is too difficult, the student loses goals, reduces the effectiveness of
thinking, and undermines further learning. The teacher strives for
the solution of his students, strive for its solution, believe in
himself-these are the necessary prerequisites for success. In the
process of solving each problem, you should distinguish four stages:
1) understand the conditions of the task; 2) make a plan; 3)
implement the plan; 4) "Open your eyes back", i.e., study the
solution found.
Creative understanding of the learned material of the student and
the development of new ways of activity is due to the presence of
the following three components of thinking: 1) a high level of
formation of simple mental operations, such as analysis and
synthesis, comparison, analogy, classification; 2) a high level of
thinking activity, expressed in the presentation of multi-faceted
solutions and unexpected ideas; 3) a high level of cohesion and
purposefulness, expressed in ways of independent thinking.

2. Preconditions and means for resolving the
problem
The formation of these qualities of thinking contributes to
the development of the creative personality of the student,
overcoming difficulties in the development of educational material.
The essence of this is that the student uses theoretically based
methods of education and activity, or independently finds new
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3. Methods for solving real inequality

A

The high school program uses evidence on the use of the
definition of inequality, proving using known inequalities, using the
relationship between the arithmetic environment and the geometric
environment of positive numbers, and the method of reverse
Hiking. Let's look at other ways.

3.1 Let's focus on the inequalities proved by
the discriminant of a square triangle.
Many inequalities are proved by the symbol of a quadratic
three-dimensional discriminant. The given quadratic triple must be
.We need to
in order to accept a positive value.
prove the inequality below.

a  0, b  0, c  0

3.2 Method for reducing the number 1 in two
parts of inequalities.
This method is used if there is more than 1 correct fraction
on both sides of the sea. To do this, you need to convert two parts of
the inequality yourself, compress, and then subtract two parts of
them by 1. This way, the result can be compared.[2]

by

a 2 b 2  c 2 b 2  a 2 c 2  abca  b  c 

a 2 b 2  c 2 b 2  a 2 c 2  a 2 bc  b 2 ac  c 2 ab 

2n  1
2n
prove the inequality.

2n
2n  1
2n  1 1
1

2n
2n
2n
1
1
1


;1 
яғни
2n  1 2n  1
2n 2n  1
if 1  A  1  B , then B  A
2n  1
2n

Therefore
.
2n
2n  1
33331 44441
it is necessary to prove the inequality.

33334 44445
33334  3
3
4
A
1

33334
33334 4
44445  4
4
3
B
1

44445
44445 3

 b 2  bc  c 2 a 2  bcb  c a  c 2 b 2  0

This inequality can be considered as a square three dimensional
one:

D  b 2 c 2 (b  c) 2  4b 2 c 2 (b 2  bc  c 2 )
 b 2 c 2 (b 2  2bc  c 2 )  4b 4 c 2  4b 3 c 3  4b 2 c 4
 b 4 c 2  2b 3 c 3  b 2 c 4  4b 4 c 2 
 4b 3 c 3  4b 2 c 4  6b 3 c 3  3b 2 c 4  3b 4 c 2
 3b 2 c 2 (b 2  c 2  2bc)  3b 2 c 2 (b  c)  0

a in any value of the number the specified inequality will be
correct. we arrive at this conclusion by getting a square threein
any
value
dimensional
by
b
and
c. x kx 2  (5k  1) x  3(2k  1) does a quadratic triangle have a
positive value?

k  0, D  (5k  1) 2  12k (2k  1) 

;

 25k 2  10k  1  24k 2  12k 
1 A 

 k 2  2k  1  (k  1) 2  0
Therefore, in any value of x, the square cannot take a positive value
of three squares.
Consider the inequalities that are proved using the "amplification"
method» :
if A  B, B  C , then A  C the properties of inequalities can
be
proved
by
relying
on
many
things.
1
1
1
1


 ...  2  1( n  N , n  1) prove the
4
9 16
n
inequality.

12
12
;1  B 
, A B.
133336
133335

Give large numbers from any zero. The relations between these
numbers are as follows: a1 , a 2 ,...a n .

a1  a 2  ...  a n
 An - the arithmetic mean,
n
n a  a  ...  a   - the geometric mean,
1
2
n
n
a12  a 22  ...  a n2
n

1
1
1
1
1
1


 ...  2 


4
9
16
n
1 2
23
1
1
2 1
3 2

 ... 



n
3 4
( n  1)
1 2
23
43
n  ( n  1)
1

 .. 
 (1  ) 
n
3 4
( n  1)
2
1
1
1
1
1
1
 (  )  (  )  ...  (
 )
2
3
3
4
n 1
n
1
 1
1
n

n
1
1
1

 ... 
a1 a 2
an

 Qn - square mean,

 H n - it's called the harmonic mean.

This is between the average H n   n  An  Qn the ratio is
performed. In most cases, when inequalities are proved, these
relations are applied.
a1 , a 2 ,...a n the arithmetic mean of positive numbers will be
greater than or equal to their geometric center:

a1  a 2  ...  a n n
 a1  a 2  ...  a n
n

1
1
3
1
1
1
1



 ... 


n
n 1 n  2 n  3
2n  1 2n
4
prove the inequality.

This inequality implies Cauchy's inequality. Proof of this inequality.

A
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n

a1  a 2  ...  a n   n

numbers

a1  a 2  a 3  ...  a n

to

in

a

satisfy

geometric
the

When the report conditions are met, there

tool

a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4  a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4
a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4  a1b2  a 2 b3  a 3 b4  a 4 b1
a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4  a1b3  a 2 b4  a 3 b1  a 4 b2
a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4  a1b4  a 2 b1  a 3 b2  a 4 b3

inequality.

a1 a 2  ( a1 a 2 ) 2   2 , a1 a 2 a 3  (3 a1 a 2 a 3 ) 3 
  3 ,..., a1 a 2 ...a n  ( n a1 a 2 ...a n ) n   n

a1

Because



 1,

a1

a1






2


a1
a1



a1 a 2

2

1 

a1 a 2 ...a n



n

a1





a2



That is

 1,...,

a1 a 2



n

 1,




a3



n
a1 a 2 ...a n

2
a1 a 2

a1 a 2

2



 ... 


a1

a1 a 2 a 3 ...a n 1
an

2

a1 a 2 ...a n

 1,...,

n

If you perform a separate join of expressions to the left and right of
these
inequalities

1

4(a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4 )  a1  (b1  b2  b3  b4 )
 a 2 (b1  b2  b3  b4 )  a 3 (b1  b2  b3  b4 )

 1 will be. This is

a1 a 2 ...a n

n



 a 4 (b1  b2  b3  b4 )

n
a1 a 2 ...a n



this was supposed to prove it.

4. Conclusions

 ...

 n 1
 ... 

a1 a 2



In elective classes in mathematics, it is necessary to instill in
the formation of students ' interest, to improve their work skills, to
develop the knowledge obtained in their school curriculum, to
determine their life needs.
The meaning of mathematics in a school course is its versatility,
that the main objects of yagni are based on real life. Therefore,
solving non-standard tasks outside the program develops the system
of knowledge and thinking of students.
Problem solving is the most productive form of learning
mathematics, and this process should be a necessary component of
all extracurricular activities conducted in mathematics. Problems at
the mathematical Olympiad are non-standard problems. Olympic
tasks, as a rule, will help you learn a lot, find independent nonstandard methods of solving problems.


a1  a 2  ...  a n




a1  a 2  ...  a n
   n a1 a 2 ...a n
n

this was

supposed to prove it.

 n  1
 , (n  2) to prove the inequality.
 2 
5.
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n
2n
2
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n

Example. n!  
n

This is an inequality on both sides n-as for the degree
3.

 n  1
n! 
 that was what had to be proved.
 2 
n

3.3 Chebyshev inequality.

a1  a 2  a 3  ...  a n  0
b1  b2  b3  ...  bn  0 ,
(a1b1  a 2 b2  ...  a n bn  (a1  a 2  ...  a n )

а)

If

there
Add

and

 (b1  b2  ...  bn )
the

separation

of

the

n

inequality

(a1b1  a 2 b2  ...  a n bn  (a1b1  a 2 b2  ...  a n bn )
(a1b1  a 2 b2  ...  a n bn  (a1b2  a 2 b3  ...  a n bn 1 )
……………………………………………………

(a1b1  a 2 b2  ...  a n bn  (a1bn  a 2 b1  ...  a n bn 1 )
We know a idea Chebyshev's inequality are true.
б)
If
a1  a 2  a 3  ...  a n  0 and

b1  b2  b3  ...  bn  0 , there
n(a1b1  a 2 b2  ...  a n bn )  (a1  a 2  ...  a n )

 (b1  b2  ...  bn )
the following inequality is satisfied.[3]
Example.
If
a1  a 2  a 3  a 4  0

and

b1  b2  b3  b4  0 , there
4(a1b1  a 2 b2  a 3 b3  a 4 b4 )  (a1  a 2  a 3  a 4 )

 (b1  b2  b3  b4 )
to prove the inequality.
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More on the mentoring critical 3-dimensional thinking of talented 7-grade students
Още върху възпитаването на критично пространствено мислене на изявени ученици от 7. Клас
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ТУ – София1, ШУ „Е. К. Преславски“2
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ABSTRACT: The article discusses several properties of human thinking. An opportunity to mentor critical 3-dimensional thinking is
proposed and realized.
KEYWORDS: critical thinking; mentoring; education; 7-grade.
АБСТРАКТ: В статията са разгледани няколко свойства на мисленето. Реализирана е една възможност за възпитаване на
критично пространствено мислене.
анализиране и оценяване на аргументи и правдиви
(правдоподобни) твърдения; откриването и преодоляването на
собствени предубеждения и пристрастия; формулирането и
представянето на убеждаващи доводи в подкрепа на
заключения; вземането на основателни и интелигентни
решения относно това на какво да вярваме или как да
постъпваме“
5)
„Дисциплинирано,
самонасочено
мислене,
представляващо съвършенството в мисленето, подхождащо на
конкретен начин или поле на мислене“.
6) „Критичното мислене е изкуството да се анализира и
оценява мисленето с оглед неговото усъвършенстване“.
Уменията за критично мислене могат да бъдат
групирани и класифицирани по различни способи. В повечето
случаи се стига обаче само до допълнително диференциране на
съставни умения, а отличаването им едно от друго не е нито
необходимо, нито полезно [2]. Байер идентифицира десет
умения за критично мислене, които учениците могат да
използват при преценяването на валидността на твърденията
или аргументите при обучението по даден предмет:
разграничаване на доказуемите факти и ценностните
твърдения; разграничаване на релевантната и нерелевантната
информация, твърдения или причини; определяне на
достоверността
на
източника;
идентифициране
на
двусмислените твърдения или аргументи; идентифициране на
неизречените
допускания;
идентифициране
на
предубедеността; идентифициране на логическите грешки;
разпознаване на логическата непоследователност в линията на
аргументация; определяне на силните страни на аргумент или
твърдение; формулиране на заключения. Авторът отбелязва, че
това не е последователност от стъпки, а списък от възможни
начини, по които учениците могат да подхождат към
информацията, за да оценят дали тя е вярна или смислена. При
обучаване в критично мислене е важно не само учениците да
усвоят използването на тези стратегии, но и да могат да
преценяват кога е подходящо приложението им [8].
Последното е свързано с уменията им за саморефлексия и
саморегулиране, които са важен аспект на критичното мислене.
Основният подход към преподаването на критично
мислене е чрез предоставяне на подходяща образователни
среда, която да улесни активното учене. Тази среда трябва да
създаде възможност проблемите и предизвикателствата да
бъдат решени чрез дебати, експериментиране, проучване и
творчество. Конструктивисткият подход при ученето извежда
концепцията, че знанието е процес и, че учащите трябва
индивидуално и активно да трансформират сложната
информация, за да я направят своя. Акцентът следва да бъде
преместен от пасивно и механично учене към „учене чрез
действие“ и „учене чрез участие“. При активното учене самото
знание се разгръща като процес на общуване във времето и
пространството. Учениците се учат чрез наблюдения,
дискусии, изследвания, синтез. Превъзмогват се стереотипите в
тяхното мислене благодарение на създадената възможност да
се представят широк спектър от различи гледни точки и да
бъдат избирани различни от собствените им схеми на мислене.
Учениците развиват своето мислене и ключови
компетентности чрез активни, автентични и съвместни

ВЪВЕДЕНИЕ.
Мисленето е висша степен на човешкото познание,
процес на отражение в човешкия мозък на обкръжаващия го
реален свят, основано на два принципно различни
психофизиологични механизма: обучение и непрекъснато
самостоятелно попълване на запаса от понятия, идеи за нови
съждения и умозаключения. Мисленето е свързано с
практиката - възниква на практическа, действена основа.
Мислите са форми, образувани в съзнанието и невъзприети
чрез сетивата. Основните мисловни форми са: понятие,
съждение и умозаключение. Те са резултати от възникнали в
съзнанието на човек, вследствие на появила се проблемна
ситуация (преобразувана от мозъка в задача) мисловни
процеси: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция и
конкретизация.
В зависимост от преобладаването на действието, образа
или понятието в процеса на мислене, то се дели на:
1) Практическо-действено – насочено към решаване на
практически задачи;
2) Художествено (предметно-образно) – обобщенията и
абстракциите са конкретните образи на този тип (форма на)
мислене;
3) Абстрактно, което има две форми на проявление:
- словесно-логическо (понятийно/обобщено) – извършва
се на основата на абстракции, а нагледните образи при този тип
(форма на) мислене играят допълнителна роля;
- теоретично – насочено към обяснение и към познание
на най-абстрактните закономерности.
Въз
основа
на
степента
на
оригиналност,
самостоятелност или новост, мисленето
може да бъде
разделено на: конвенциално (традиционно); продуктивно
(откривателско/творческо/евристично) – когато се създава
нещо ново; оригинално - спрямо миналия опит на индивида.
[13]
Критичното мислене (или критична мисъл) е подход в
мисленето, представляващ внимателно прилагане на здрав
разум (основан на доказателства) в определяне на това, дали
едно твърдение е вярно, или не. То се отнася не до пътя за
достигане до твърденията, а до тяхната оценка. Най-често бива
определяно като умение да се вземат решения въз основата на
добри аргументи. Освен това определение съществуват разбира
се и много други, разнообразни и по-пълни определения за
понятието критично мислене, сред които [13]:
1) „смислено, разсъдъчно мислене, чиято цел е да
решим на какво да вярваме и как да постъпваме“;
2) „целенасочена, саморегулираща се преценка,
резултираща в интерпретация, анализ, оценка и извод, както и
обяснение на очевидни, концептуални, методологични,
критериологични или контекстуални съображения, на основата
на които е взета тази преценка“
3) „обвързване с употребата на аргументи при
формирането на вярвания“
4) „критичното мислене е общ термин, използван за
широк
кръг
когнитивни
умения
и
интелектуални
приготовления, необходими за: ефективното разпознаване,
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изследователски задачи. Затова напред извеждаме значението
на кооперативното учене, задаването на въпроси и стратегиите
за изследване. Учениците трябва да си сътрудничат, но и да
действат независимо. За възпитаването им в критично мислене,
най-полезно е съчетаването на групови и индивидуални
дейности под ръководството и съучастието на учителя.
Ученето чрез откриване на Брунър подчертава
активното учене на учениците, любопитството и творческото
решаване на задачи [8]. Подходящата образователна среда е
също важен фактор, улесняващ обучаваните да учат „активно“,
създавайки им възможности за свободни обсъждания,
експериментиране, проучване и творчество. Силно определяща
тук е и ролята на учителя. Осигуряването на скеле, основано на
идеите на Виготски, изисква учителят да помага на учениците в
критични точки от тяхното обучение [12]. Разбира се от
изключителна важност е и спецификата на учебните задачи. Те
трябва да изискват творческо и критично мислене в процеса на
самостоятелно или колективно достигане до ново знание, а не
повторение и имитация или проба - грешка.
Пред учениците трябва да се създават множество
дилеми, логични и нелогични аргументи, вярни и подвеждащи
твърдения, при което те да анализират противоречивите
доказателства, да идентифицират грешките в допусканията или
тези в решенията [9].
Така ефективното обучаване в критично мислене, т.е.
„преподаването на мислене“ ще води до по-високи резултати,
например от обучаването с тестове [9].
Не по-малко важна педагогическа задача в
съвременното образование е и развитието на “пространствено”
мислене на учениците. Необходимостта от установяване и
развитие на пространствено мислене е един от актуалните
проблеми на нашето съвремие. Ориентирането на човек във
времето и пространството е необходимо условие за социалното
му съществуване, форма на отражение на заобикалящата го
действителност, условие за успешно усвояване на знания.
Пространственото мислене на всеки човек преминава
през доста сложен път на развитие. Отначало то е вплетено в
предметно-манипулативната дейност на детето и постепенно се
оформя като самостоятелен вид мислене, осъществяващо се
под формата на образи. Пространственото мислене на ученика
се явява специфичен вид мисловна дейност, особено изразена
при решаването на задачи, изискващи ориентация в
практическото и теоретическо пространство (както видимо,
така и въображаемо). В своите най-развити форми това е
мислене чрез образи, в които се фиксират пространствените
свойства и отношения. Оперирайки с изходните образи,
създадени върху различна нагледна основа, мисленето
обезпечава тяхното видоизменение, трансформация и
създаването на нови образи, различни от изходните.
Пространствената интелигентност е една от областите в
Теорията за множеството интелекти, която се занимава с
пространственото мислене и възможността за умствено
визуализиране. Тя се определя от Howard Gardner като
човешкия
изчислителен
капацитет,
който
осигурява
възможност или психическо умение за решаване на
пространствени задачи на ориентирането, визуализация на
обекти от различни ъгли и пространство, повърхности или
области на разпознаване или възприемане на фините детайли
[7].
В статията “Early Education for Spatial Intelligence: Why,
What, and How“ Nora Newcombe и Andrea Frick прилагат
концепцията
за
пространствена
интелигентност
към
образователната сфера. Newcombe и Frick подхождат към
понятията пространствена интелигентност и пространствено
мислене по различни начини [11]:
1) Пространствената интелигентност има еволюционно
и адаптивно значение. Всеки мобилен организъм трябва да
бъде в състояние да се движи в своя свят, да оцелява и да
представлява пространствена среда. Продължавайки напред по
еволюционно-времевата линия, човешката способност да
систематизира е една от отличителните черти на нашия вид.

2) Пространственото мислене е основното допълнение
към словесното мислене.
3) Пространствено мислене подпомага разсъждаването
в области, които на пръв поглед не са очевидно
пространствени. Пространствените метафори и диаграми могат
да бъдат използвани за да се разберат класифицирани
отношения или сложни йерархични отношения (например
социалните взаимоотношения и биологичните класификации).
4)
Критично
важно
е
приложението
на
пространственото мислене в научни, технологични, инженерни
и математически дисциплини. Например, откритията на Уотсън
и Крик на структурата на ДНК са станали, когато те са били в
състояние да се тренират на триизмерния модел на плоски
изображения на Rosalind Franklin - ясна пространствена задача.
По същия начин географите визуализират процесите, които
влияят върху образуването на земята, инженерите правят
предварителни изследвания как различни сили могат да
повлияят на дизайна на структура, а неврохирурзите
визуализират специално мозъчни области от ядрено-магнитен
резонанс, които могат да определят изхода на хирургическа
операция.
5) Пространствената интелигентност дава възможност
да си представим трансформации на ориентацията на обекти
(например мислени ротации) и способността да си представим
последиците от движенията на наблюдателя около масиви от
обекти (като например перспектива). Умствените ротации са
умението за което съществува най-силното доказателство в
момента за необходимостта от обучение в пространствено
мислене. Мислените ротации, както и отчитането на
перспектива са подробно проучени чрез различни подходи,
включително научни изследвания, използващи когнитивни,
психометрични и невронаучни методи.
Изучаването на закономерностите в интелектуалното
развитие на учениците в процеса на тяхното обучение е една от
основните задачи на педагогическата психология.
Важно място в това развитие заемат пространственото
мислене и въображение, необходими за ориентиране в
пространството (практическо и теоретично). Ще припомним, че
въображението е познавателен психичен процес, при който
действителността се отразява в човешкото съзнание под
формата на образи, идеи или представи [2]. Благодарение на
него е възможно човек да си създава представни образи за
неща (обекти), които съществуват, но също и за такива които
тепърва ще създаде. Въображението е породено от поставените
цели, но да не забравяме, че целта е предварително създадената
в съзнанието ни идея, благодарение пак на въображение!

ИЗЛОЖЕНИЕ.
Това, което провокира у нас двете последователни
разработки
на
тема:
Възпитаване
на
критично
пространствено мислене на изявени ученици от 7. клас, беше
задача, дадена преди петнадесетина години на Математическия
конкурс „Академик Кирил Попов“ (който се провежда всяка
година през месец май в гр. Шумен) , за осми клас.
Работейки с изявени ученици по математика от 7-клас
от гр. Варна, през 2017 г за подготовка за математически
състезания преценихме (С. Стефанов), че с разработването на
три занятия, свързани с тази задача могат да се създадат реални
възможности за възпитаване на елементи от критичното
пространствено мислене на учениците.
Припомняме условието на тази задача (черт. 1):
Тази задача се оказа много трудна и беше решена от
двама-трима ученика. Още тогава се замислихме за причините
за това явление. През 2016 г. отново дадохме (Й. Иванов) тази
задача на този конкурс, но за 7. клас, като добавихме в
условието следното изречение: Само в случаите 7 и 8 пътят на
стъклояда е начертан като кубът е гледан отпред (номер 1),
отстрани отляво (номер 2) и отгоре (номер 3). Отново 2-3
ученика само решиха почти всички случаи на задачата, но
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никой не можа да реши случая 7. Убедихме се, че
възпитаването на критично мислене изисква специално
внимание и добре организирана съвместна дейност на учителя
и учениците.
ЗАДАЧА ЗА СТЪКЛОЯДА
Стъклоядът издълбава по повърхността или във вътрешността на прозрачен стъклен куб непрекъснат черен тунел, който
няма двойни места и не се самопресича.
В първите 4 случая вие трябва да начертаете какво се вижда (съответните проекции), като погледнете куба отпред (номер 1),
отстрани отдясно (номер 2) и отгоре (номер 3) (представянето на решенията (тройките проекции), следва да е съобразено с
изложеният пример вдясно).
В случаите от 5 до 8 от вас се иска да възстановите линията на тунела. В съответните квадрати е начертано какво се вижда,
при наблюдаване на куба от същите (описани по-горе) позиции (представянето на решенията следва да бъде в кубове с големина не
по-малка от изложеният като пример вдясно).
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Черт. 1
През 2017 г. проведохме 3 занятия с изявени ученици от
7. клас. Целта на първото занятие (ТЕМА 1) беше да наблегнем
предимно върху развиване на пространственото им
въображение, предлагайки на учениците за решаване подбрани
от нас задачи, изискващи „мислено“ проектиране на различни
по вид геометрични фигури, свързани с куба - върху негови
стени. Във второто учебно занятие (ТЕМА 2) им предложихме
за решаване задачи, свързани с въстановяване образа на
различни по вид геометрични фигури, по предварително
зададени техни проекции в (перпендикулярно или успоредно)
разположени една спрямо друга равнини. Първите две
проведени с учениците учебни занятия бяха цялостно изложени
в статията: Възпитаване на критично пространствено мислене
на изявени ученици от 7. клас [2].
Тук излагаме съкратен вариант на проведеното по
темата трето занятие с изявени седмокласници. Цялото занятие
с учениците беше фокусирано върху критичността на
математическото мислене. Това занятие (ТЕМА 3) бе
проведено (разделено) на три части:
1. На учениците беше предоставена възможност сами да
съставят задачи, свързани с проектиране на различни по вид
геометрични фигури в (перпендикулярно или успоредно)
разположени една спрямо друга равнини (т.е. върху стени на
куба).
2. Вследствие натрупаните от първата част на занятието
знания и опит, те трябваше сами вече да могат да съставят и
задачи, свързани с въстановяване образа на различни по вид
геометрични фигури, по предварително зададени техни
проекции в (перпендикулярно или успоредно) разположени
една спрямо друга равнини.
3. В заключение предстоеше обучаваща беседа по
първоначалната формулировка на задачата – ако стъклоядът не
издълбава през целия си път по стените и ръбовете на куба
непрекъснат черен тунел (а на места от пътя си пълзи по тях),
то колко от вече разгледаните в трите теми задачи имат (нямат)

решение? Тук трябваше да се анализират решенията на всички
разгледани до сега задачи (т.е. да бъдат пререшени от
учениците, вследствие на промененото в тях условие), с
възможно най-малко помощ от наша страна.
Първата част от темата на третото занятие беше
озаглавена:
ЧАСТ 1: Съставяне на задачи, свързани с „мислено“
проектиране на различни по вид геометрични фигури
свързани с куба, върху негови стени.
Прилагаме примерна обучаваща беседа по съставянето
на задачите от тази част на темата :
Учител: Ученици, в това занятие от вас се иска да
съставите задачи, свързани с мислено проектиране на
“достатъчно сложни” вписани в (свързани с) куба геометрични
фигури, върху негови стени.
Ученик: Това означава ли, че вписаните фигури
(указващи път на стъклояда) не трябва да са само прави линии,
т.е. само отсечки!?
Учител: Да точно така! Означава! Нека усложним
малко пътя на стъклояда! Включете въображението си!
Ученик: Интересен път на стъклояда би бил този,
описващ полуокръжност, а защо не и повече от една –
например две, лежащи върху различни стени на куба,
допиращи се до негови ръбове и свързани помежду си.
Учител: Чудесно! И тук искам да използвате
придобитите си знания от предните две занятия. Помислете,
ако проектирате една от тези полуокръжности върху ръб на
куба, какво изображение се получава, и ако я проектирате
върху стена на куба - какво пък е съответното й изображение
(нейната ортогонална проекция)?
Ученик: В първия случай, при ортогоналното
проектиране на полуокръжността ще се получи отсечка –
лежаща на ръба върху който я проектираме, равна на него или
на половината от дължината му. Във втория случай
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полуокръжността ще се изобрази върху проектираната стена в
еднаква на нея полуокръжност.
Учител: Точно така! Нека и проектиращите
направления в условията на двете задачи да са също различни!
Ученик: В първата задача проектиращите направления
нека са - отпред, отстрани отдясно и отгоре, а във втората отзад, отстрани отляво и отдолу.
Учител: Добре! Сега внимателно обсъдете помежду си
това което разискахме дотук и ми дайте колективно
предложение за условия на съставени от вас две задачи!
Очаквам към тях да са приложени и съответните им решения!
Ученик: Предлагаме следните условия на задачите и
решенията им:
Задача 3.1. От състезателите се иска да начертаят в
квадратите вдясно какво се вижда (съответните проекции), като
погледнат куба: а) отпред (номер 1); б) отстрани отдясно
(номер 2); в) отгоре (номер 3) (Предполага се, че: M, N, P и Q са

Учител: Направихте добър логически анализ върху
разгледаните дотук ситуации в задачите! Нека също условията
на двете задачи се различават по съдържащите се в тях
зададени ортогонални проекции! Колко на брой проекции са ни
необходими за да възстановим образа на вписана в куба
геометрична фигура, спомнете си от предното занятие?
Ученик: Най-малко по три, т.к. пространството (кубът)
в което работим е тримерно! Нека в първата задача зададените
проекции са - отпред, отстрани отляво и отгоре, а във втората отзад, отстрани отдясно и отдолу.
Учител: Добре! Мисля, че вече се получиха условията
на добри олимпиадни задачи!
Прилагаме съставените от учениците задачи, заедно с
техните решения.
Задача 3.3. От вас се иска да възстановите линията на
тунела. В квадратите отдолу е начертано какво е видяно
(съответните проекции), при условие, че кубът е гледан: отпред
(номер 1), отстрани отляво (номер 2) и отгоре (номер 3) (черт.
3).
Задача 3.4. По същите проекции (от задача 3.3)
възстановете линията на тунела, при условие, че те показват
какво е видяно, при наблюдения на куба: отзад (номер 1),
отстрани отдясно (номер 2) и отдолу (номер 3) (черт. 4).
Съставените от учениците в тази част от темата задачи
3.3 и 3.4 се оказаха много важни за възпитаване на критичното
им пространствено мислене, защото ако изобразените от тях на
черт. 3 линии бяха правилни окръжности (а не някакви криви),
то задачите нямаше да имат решения – щеше да се получи
самопресичане на пътя и при двата случая!

среди на съответните ръбове, а MN и PQ са
полуокръжности) (черт. 2 - а)).
Задача 3.2. За същия куб (от задача 3.1) начертайте
какво се вижда, ако го наблюдавате: а) отзад (номер 1); б)
отстрани отляво (номер 2); в) отдолу (номер 3) (черт. 2 - б)).
Учениците съставиха по аналогия още няколко задачи,
на които колективно обсъдихме формулировките на условията ,
както и верността на решенията им.

ЧАСТ 3: Последната част от темата на това трето
поред занятие с изявените ученици имаше за цел да се
наблегне още по-силно върху развиване критичността на
математическото им мислене. Тук бе проведена обучаваща
беседа по първоначалната формулировка на задачата – ако
стъклоядът не издълбава през целия си път по стените и
ръбовете на куба непрекъснат черен тунел (а на места от
пътя си пълзи по тях), то колко от вече разгледаните в
трите теми задачи имат (нямат) решение? Учениците
трябваше да анализират решенията на всички разгледани и
в трите занятия задачи (т.е. да ги пререшат вследствие на
промененото в тях условие), с възможно най-малко помощ
от наша страна.
Ето елементи от обучаващата беседа за възпитаване на
критично мислене при пререшаването (предвид промененото
условие) на една от разгледаните задачи (задача 3.3):
Учител: Ученици, нека разгледаме още веднъж
съставената от вас задача 3.3, с внесената промяна в нейното
условие! Помислете, ако стъклоядът не издълбава през целия
си път по стените и ръбовете на куба непрекъснат черен тунел
(а на места от пътя си пълзи по тях), то в кои случаи тази
задача ще има решение и в кои - не?
Ученик: Решенията на задачата, при всички
разглеждани случаи, предвид промяната в нейното условие са
отново (точно) две – това са най-кратките възможни пътища на
стъклояда, изобразени на черт. 3 - а) и б).
Учител: Аргументирайте се!
Ученик: Ако стъклоядът не издълбава през целия си
път по стените и ръбовете на куба непрекъснат черен тунел, а
на места от пътя си пълзи по тях, но тези места не съвпадат с
(са различни от) изобразените върху двата куба (черт. 3 - а) и
б)) черни линии (издълбан път от стъклояда), то задачата ще
има единствено само откритите вече две решения.
Учител: Добре! А кога задачата няма да има решение?
Ученик: Достатъчно е да бъде нарушено само едно от
споменатите по-горе условия! Ако стъклоядът пълзи някъде по
пътя си през изобразените върху двата куба черни линии, то
задача няма да има решение по зададените в нейното условие
проекции. Задачата няма да има решение и в случая, ако
стъклоядът издълбае още черен тунел (прокопае още път,
допълващ стария му).

Черт. 2
ЧАСТ 2: Тази част от темата на третото занятие
целеше учениците да се опитат сами да съставят задачи,
свързани с въстановяване образа на различни по вид
геометрични фигури, по предварително зададени техни
проекции в (перпендикулярно или успоредно) разположени
една спрямо друга равнини.
Ето и елементи от проведената обучаваща беседа в тази
част на темата:
Учител: Ученици, сега от вас се иска сами да съставите
задачи, свързани с възстановяване образа на “достатъчно
сложни” геометрични фигури вписани в (свързани с) куба, по
зададени техни проекции върху негови стени. Нека пак
усложним малко пътя на стъклояда, за да се получат интересни
задачи! Досещате ли се за важни геометрични фигури, на които
още не сме се спирали, но които можем да използваме тук?
Ученик: Интересен би бил този път на стъклояда,
описващ неправилна окръжност или пък две неправилни
окръжности, всяка от тях допираща се до четири от ръбовете на
куба, лежащи върху съседни негови стени и свързани помежду
си в общия за двете окръжности ръб.
Учител: Страхотно хрумване! Поздравявам ви за
направеното предложение! Сега обаче трябва правилно да
съобразите, при проектирането на една такава неправилна
окръжност върху ръб на куба, какво изображение ще се получи,
и при ортогоналното й проектиране върху стена на куба – какво
пък ще е съответното изображение?
Ученик: В първия случай, при ортогоналното
проектиране на неправилната окръжност ще се получи отсечка
– съвпадаща с ръба върху който я проектираме, а във втория
случай неправилната окръжност ще се изобрази върху
проектираната стена в еднаква на нея неправилна окръжност.

125

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 2

Учител: Последното формулирано от вас заключение е
непълно! Помислете пак! В кои случаи може и да не бъде
изпълнено то?
Ученик: Задачата ще има две решения (които можем да
разглеждаме, като разширени (допълнени) решения на
откритите вече две на брой стари такива) в случай, че
стъклоядът издълбае още черен тунел по пътя си (т.е. ако
допълни прокопания от него стар път с нов) в някоя от
указаните две посоки:
- между точки M и C и/или точки N и

- между точки N и C и/или M и

C1 - за решение б).

Учител: Изчерпателен критичен отговор! Поздравявам ви!
Аналогично преразгледахме всяка една от другите
решени задачи в трите занятия. Ефектът за провокиране и
предизвикване на усилено критично мислене на младите
таланти в третата част от това занятие определено беше
положителен, съдейки по реакцията на учениците.

C1 - за решение а)

Фиг 3

Фиг 4
[2]
Иванов, Й., С. Стефанов. Възпитаване на критично
пространствено мислене на изявени ученици от 7 клас, Научна
конференция МАТТЕХ 2018. Сборник научни трудове - Том 1.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ –
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[10]
Grozdev, S. For High Achievments in Mathematics. The
Bulgarian Experience (Theory and Practice), ADE, Sofia, 2007.
[11]
Newcombe, N., A. Frick. Early Education for Spatial
Intelligence: Why, What, and How. Temple University, USA
(2010), pp. 102-111.
[12]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Доволни сме от постигнатите от нас и от учениците
резултати. Методическата разработка на тези три теми се оказа
много полезна като обучаваща за изявените ученици от 7. клас,
тъй като първо - спомогна за задълбочаване на получените от
тях стереометрични знания в 6. клас и второ – доведе до желан
от нас резултат - възпитаване на елементи от критичното
пространствено мислене на състезателите. Създадена им бе
една добра възможност да упражнят и разширят
познавателните си способности, свързани с: интерпретация,
анализ и обяснение, самопроверка и оценка, формулиране на
логически изводи и заключения. Талантите сами отчетоха
големите позитиви, състоящи се в достигане на по-висока
продуктивност на творческото им въображение и цялостното
развиване на по-добра пространствена ориентация. Установено
бе изключително добро взаимодействие (учител-ученик)
помежду ни в процеса на обучение, като резултат от осъзнатата
съвместна дейност и на двете страни, което също допринесе за
постигане на високите резултатию
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Tream – the strategy – basis for summative assessment and acquisition of competences
Petya Hr. Georgieva1, Sonya Georgieva2
of Academy of Economics "Dimitar A. Tsenov" – Svishtov1
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„Criticizing is easy. Assessing is difficult“
Luc Vauvenargues
Annotation: Emerging technologies in the global world are posing new challenges to education in all degrees. Especially relevant is the
challenge posed by the competency approach. The development presents an understanding of the dependency summative-competencies
underlying the TREAM strategy.
KEY WORDS: COMPETENCY APPROACH, COMPETENCES, SUMMATIVE ASSESSMENT
It premises productive teacher’s strategy regarding the goals
in the process of pedagogic interaction – forming competencies.
Approbated with 580 students from the pedagogic specialties, in
the course of school year 2018/ 19 and 2019/ 20 during seminar
and practice exercises, and also during examination procedures –
current and final, the strategy has been analyzed on the grounds
of the results from the following applied research procedure:
 Pedagogic observation (held at first stage, focused on
the competences and barriers).
 Locus of control (held at second stage – in the
beginning and in the end).
 Analysis of documents from individual and joint
activities connected with completion of given tasks and
with freely chosen by the students tasks (held at the
second stage – in the beginning and in the end).
 Study of the status of the person in the group (held at
first and at third stage).
The research’s design is to a great extent dependent on time
(on the curriculum) and is conformable to the
experience of the studied persons from various courses
– 1, 2, 4. It was structured at three stages:
 Getting acquainted with the philosophy of studying,
directed towards self-improvement connected with
future professional activity. Here the focus was put on
assessing the activeness and the freedom from
creativity.
 Practical activities connected with completion and
analysis of tasks, where alongside with setting them up,
the following has been clarified: variants and
approaches for individual or work in the conditions of
cooperation – group, team; criteria for assessment –
different from the digital one, which directs the
learners’ attention towards the elements of the
TREAM-strategy as it turns them operative in a criteria
way. Special attention was paid to the effectiveness and
accompanying motivation, defined in the goals stated
by the participants.
 Assessment – includes grounded self-assessment,
assessment of individual and group work of various
types (preparation of a project, setting up a task with
certain goal, planning activities for coping with the
pedagogic situation and others) – on exchange grounds
(preliminary criteria are preset for it and explanation
connected with: reflection, activeness, creative
decisions were given.

In the recent couple of decades, strategies for
improving the quality of educational-training (mostly the
educational) work in school (including higher education) are
sought for. A philosophy about education different from the
former one emerged, where the focus is moved from learning
facts to acquiring competences. As result, there are not only
Ministry of Education’s requirements available, but also
prosperous theories directed towards changes in the entire
pedagogic interaction as well as in certain structural elements of
studying and teaching (methods, organizational forms, tools).
Part of them reflected directly on the style of a great part of the
Bulgarian teachers – respectively, on the school life (saturating
the interaction with interactive practices, with visualization
improvement, with considering the principle of environment
friendliness, etc.). Results are positive but not satisfying enough.
There are reserves existing in the docimology procedures as one
of the factors of motivation, not only of students but for teachers,
too. One of them is in the summative approach.
In the present presentation, the traditional
understanding of that approach as an option for objectifying the
assessment“1, is not in its just traditional sense. Also, here the
subject of commentary is not to what an extent the knowledge is
assessed, but the attention is rather focused on its use on the
grounds of the TREAM-strategy regarding accenting in the
dialogue learner-trainer on the ways of managing with tasks, on
the understanding and the sense and their connection with
acquiring competences.2 In this line of thinking, the suggested
goal for a different summative assessment emerges – result of
joint discussion of the results and their positive effect on the
learner. Such a philosophy of multi-component (summative)
assessment moves the entire learner’s view towards himself as a
progressing personality. The meaning set in a study within twoyears time is synthesized in the following hypotheses, if the
approach is applied in practice, the following expectations exist,
with reflection on:

Regulation of the Self as an active subject concentrated
on the particular aspects of its own brain activity, in the
pedagogic process.

Relief of the tension connected with the presenting and
the digital assessment.

Enhancing cooperation as a result of assessment of the
others’ strong aspects and the lack of necessity to
compare with them.

Building respect for the leader as far as he appears to
be rather a moderator and/or assistant, not assessor.
Strategy’s presenting is visualized schematically by a fiveelement structure

1
See in details, the studies financed by the Nuffield
Foundation and the Information and Coordination Center „Data
for the policies and the practice”, http://eppi.ioe.ac.uk
2
Note under competences, the interpretation of D. Lefterov for
the relation competences-competence is accepted (particulartowards general).
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Fig. 1: tream-strategy of the teacher
figure 1 that in the end of the period there is a significant
preponderance of internal control and data for close values
according to the interval evaluations of the average values of
percentages for the beginning and the end of the research
period. They directly correspond with the data from the held
pedagogic study and prove stability of results.

The locus of control understood in interrelation
with motivation “is strongly dependent on the assessment
about the rest (about the others)” [10, 29], considering their
activity as dependent on the particular person or other
factors, studied through a standard procedure, showed
significant changes in the course of time. It is clearly seen on

Graphic 1: Locus of control
The summarized analysis from both research
procedures gives grounds for the following conclusions:
In the beginning:

Students are rather uncertain; they think that mostly
external factors influence the educational process
quality.

There is relatively great number of individuals that are
lead by their emotions and act impulsively as result.

There is lack of skills for making plans and prognosis.

Great percentage of participants tends to reject acting.
The summarized opinion is that relatively bigger share of
participants have external locus of control. In the end there are
significant differences in the following directions:

The number of students, who demonstrate persistence

and confidence, is great.
Emotional intelligence advances.
There are competences for planning.
The results are mainly connected with the own
efforts.
The locus of control is considerably changed and stable – from
external to internal one.
The results of the status change, according to the data,
received while studying the group dynamics (by periods, series
according the statistic procession and the summary assessments),
in the beginning – series 1 a n d a t t h e e n d - series 2 o f
the study for all groups is showed graphically
o n f i g 2.
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Graphic 2: Group dynamics
There is a range of percentages relevant to the
comparative analysis of the stability indexes („Х“). They clearly
show that in the end of the work period the group of the outcast3
individuals is insignificant, while the one of the accepted has
grown and manifests sustainability.
As it became clear, the empiric work efforts aimed to prove
the inconsistency of traditional assessing in relation to the needs
of acquiring professional competences. At the same time, they
were directing regarding approbating an adequate docimologic
approach based on target strategy directed not towards certifying
at academic level but towards a socially adequate number of
goals connected to establishing the following:

Indicators for successful competences of national
significance in the context of the profession that serve
for real change in the assessing practices with view to
optimizing studying in personal aspect, through
assessing.

Change in the relations in the studying groups from
individualism to community.

Humanization of study environment through clearing
fear of coping, defined through digital assessing.

Change in the understanding for summative assessing
through clearing the sense for accumulation of many
facts and focusing on the personal growth according
the student’s individuality and the needs claimed by the
profession.
The concrete results justified to a great extent the efforts and
can be synthesized the following way:

There is change in The Self as an active subject –
developed skills for analysis, synthesis, planning and
making prognosis.

Creative thinking and personal motivation for acquiring
professional competences are fact in the process of
work – this is another reason for the dropping out the
focusing on assessment and the tension connected with
it.

There is available extended formal and informal
dialogue, in which center are: discussing the goal of
studying and the ways for improving the studying
process, assessment of the progress in it for each of the
learners, its steps, the possible and necessary
cooperation.

The self-assessing procedures have improved as well as
the overall evaluation of the studying process, which
leads to change in the relation student-teacher in the
direction of respect, looking for support and
cooperation.
Recently, we witness new needs connected with studying
and teaching – organizing technologies for synchronous and
asynchronous interaction and use of variety of technologic
competences – work with interactive tools, combining interests,
groups and individuals for performing organizational and
educational tasks, etc. There are more and more components of
the suggested strategy coming with them – mainly: activeness,

motivation, creativity, effectiveness. Results prove the
effectiveness of the held research and direct to new searches
connected with developing the general professional skills as:
assessment of fake information, keeping virtual space from
unwanted interference, preserving and transmitting data of
various access (off-line and on-line), web-services with wider
publicity, blogs, forums, etc. Work on the following is
forthcoming:

on-line and off-line consulting;

practical convincing about the sense of
educational goals and the personal aspect;

change in the learners’ values connected with
studying;

building various structures in teachers’
professional interactions – respectively, processes.
Literature:
Georgieva, S., Markova, L., Cooperation in the higher
education – a condition for developing pedagogical
competence, 59th Science Conference of RU, 2020
2. Лефтерова, Д., Социална компетентност – I част,
Пловдив, УИ, П. Хилендарски, 2009
3. Хекхаузен, Н.,Мотивация и деятельност., М., 1986
4. Perry, N. Young children’s self-regulated learning and
contexts that support it, In: Journal of Educational
Psychology, 1998, р.715-729
1.

3

Note „outcast“ in this case is a criterion that includes three
indicators for acceptance in the group
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From cognitive dissonance overcoming to developing creativity
Petya Hr. Georgieva1, Tatiana Tod. Balkandzhieva2
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"I sometimes think that creativity is matter of recognizing,
or stumbling in non-obvious similarities between thingslike coming up with a fresh metaphor, but in quite a complicated dimension."
David Mitchell
Annotation: The present work tries to present possible variants for developing the creative beginning through overcoming the cognitive
dissonance. It looks for balance between the traditional pedagogic interaction aiming academic achievements in certain strict framings and
achieving creative manifestations. There are accents not on following algorithms and rules but rather on human behaviour in school
environment, modeled according to the learner’s abilities in order the cognitive dissonance to be overcome.
KEY WORDS:COGNITIVE DISSONANCE, CREATIVITY
We are piled with rules, norms, requirements, prohibitions,
standards in the pedagogic process. The so defined reality does
not pay attention to the cognitive dissonance, in the learner’s
subjective world. The result is not good – lack of motivation
(according to some of the authors, the cognitive dissonance is
„theory about human motivation”) for studying, dropping off
school or in the best case – memorizing not rationalized facts,
objective laws without personalized rationalizing.
The great sense of the philosophy of education is not in
memorizing but in standardizing. It is in the development of
potential creativity through understanding yourself, of your
strong sides. For that reason, cognitive dissonance should be
overcome. Leon Festinger (Festinger, L., 1954) describes it as
feeling for „psychological discomfort, provoked by the combined
presence of two thoughts that do not derive from each other.
According to him, there is directly proportional dependence
between discomfort and the desire for dissonance reduction of
both cognitive elements.
Accepting the cognitive dissonance theory, according
which people’s beliefs change if they act in contradiction with
them, we think the activity approach is good base for the goals
we set – achieving creativity through cognitive dissonance
overcoming.
What a dissonance is meant in this case? The dissonance between
the necessity to keep exact steps, rules and standards during the
pedagogic interaction and/or individual studying and the
wondering, asking itself and making out the world child in each
one of us, the desire for insight and a unique manifestation of
“the self”. One of the most often seen dissonances is whether to
learn the algorithm for solving for example equations or to copy
the homework. Another one – shall I follow the steps and to
achieve result that would bring me approval or to go beyond the
obvious because it is interesting, i.e. to allow myself to think
critically? People rather choose the successful alternative because
of the illusory success. Illusory, because in life, creators ate the
really successful, not the ones who just memorize knowledge.
But the learners from the very primary education are persuaded
they should not make mistakes and thus they get addicted to
confirmations1. Such consequences have negative social
reflection – withdrawal into self, lack of interest, going down to
the level of mediocrity in order not to be rejected, occurrence of
doubt regarding the own strivings…. Something more – all this is
in the base of taking decisions and outlining perspectives before
the own self. Despite Matz (Matz, 2008) and other psychologists
put a dividing line between the cognitive dissonance influence
with extroverts and introverts, nobody denies it upon the various
typologies, which defines the actuality of the issue’s review.
Adding the docimologic procedures that accompany
learning, it becomes clear that cognitive dissonance is a
significant factor in learners’ life at all ages. Then the question of

can we and how to turn cognitive dissonance into a helper in
therapeutic practice and how to do it emerge?
The first step is to stop competing with the others, to
allow ourselves being ourselves and doing the things our way, to
accept we can make a mistake. And to continue competing but
with ourselves. The stages are:

Rationalizing the goals;

Knowing ourselves – strong and weak sides;

Accepting plan and defining concrete practices for
changing of mindsets and beliefs;

Building criteria for self-assessment.

Creating psychological mindset for grounding and
protecting of a point of view;

Deriving the positive sides of the experience;

Creating balance in the understanding between the
internal and external locus of control.

The next step is associated with:

Getting
acquainted
with
new
information,
understanding about its essence regarding change of
own beliefs as base for future activities;

Analysis of our beliefs aiming confirming or rejecting
part of them being reason for the dissonance;

Review of people’s statute (authorities and power),
with which dissonance and their influence is associated
with, as reason for the dissonance occurring, connected
with the cognitive sphere;Analysis of the personal
characteristics possessed by the ones, who have
influence upon us – physical and intellectual, and
building strategy for preserving stability, having in
mind the own understandings, goals and values;

Analysis of the tasks, where the dissonance comes
from.




2

In a generalize view, the steps aim improving the
understanding about: yourself, the others and the tasks
aiming overcoming the dissonance. The means and
approaches for practical realization regarding the
creativity typology vary in a wide range. The arttherapeutic2 means’ role is significant. The reasons are:
Proved positive effect on ill people in clinical practice,
through improving indicators for the immunity.
Help reducing anxiety, i.e. deactivate the brain centers
that activate also at strong physical pain.

Author’s note Art-therapy comes from: „art“ (art) and
„therapy“ and as of now, has gained the meaning of „part of
medicine that deals with defining the ways for treating the
various diseases “. At the same time, it has been introduced as
psychological-pedagogical practice.

1

See the more detailed accepted combination of words
„addiction to confirmations “, derived by psychologists
130

TECHNICS. TECHNOLOGIES. EDUCATION. SAFETY. 2020 VOL. 2






collage as „Fairy tale of adventure’s story, delivered with series
of
pictures and short texts“, it becomes clear that a good
directions could take the learners to an emotionally positive way
of learning, for achieving creativity, through overcoming the
cognitive dissonance. Each of these techniques is to be well
chosen and taken into consideration with:

The age of learners and their experience.

The possibilities for composite presenting
according to the contents.

The right materials for each single task.
Standing behind the idea for the described possibilities for
reaching creativity through overcoming cognitive dissonance, we
do not stand that there aren’t any others. Fairy tale therapy could
successfully be one of the practices, but it occupies special place
in the work with individuals and groups of various age and
possibilities, so it deserves special attention. At the same time, it
could combine with the pointed means and to be their natural
logic extension.

Visualization through single and massive visual
compositions and models.
The technique suggests individual use of a variety of
materials and their combining. This fact, on its own,
contains potential for creativity manifestation.
The specific of the art-therapeutic means broadens
communication adding to visual to the speech one.
The use of art-therapy for improving various
components of behaviour (aesthetic, musical, etc.)
incites thinking activity to side and alternative thinking.

Interactive model

Literature:
1.

2.

A productive approach, with possibilities for stressing
on creativity through overcoming the cognitive dissonance is the
interactive one. In the process of learning through experience, the
growing ups deepen their interests because of negative assessing
fear dropping off. The work with comicses and collages could be
uniting element in the process of the interaction between arttherapy. Considering that according to the French origin of the
term „collage“ it is meant: „application, combination of various
elements, attaching“ and the essence of the term „comics“ as
„type of creativity“ (Wechsler, A., 2011) and the essence of

3.
4.

5.
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