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Увод

Увод
Настоящият отчет има за цел да представи изпълнението на основните дейности,
задачи, както и постигането на най-важните резултати, цели и индикатори заложени в
програмата през периода 25-30 месец – първите шест месеца от третата година. В края на
отчета има кратък план какво още ще бъде изпълнено до края на третата година от
програмата.
Структурата на отчета следва трите основни научни компонента, заложени в
програмата:
Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен достъп до научни
резултати
Ръководител: Проф. дмн Петър Бойваленков (ИМИ-БАН)
Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с млади
таланти и специални целеви групи
Ръководител: проф. Владимир Пулков (ТУ-София)
Компонент 3: Информационна сигурност
Ръководител: Проф. Владимир Димитров (СУ-ФМИ)
В Заключението се прави критичен анализ на постигнатите резултати, посочват се
основните проблеми пред изследователите, и се предлагат основните цели, теми и
индикатори за постигане през третата година от изпълнение на програмата.
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Компонент 1: Електронна инфраструктура за отворена наука и отворен
достъп до научни резултати
Този компонент включва четири работни пакета:
•
•
•
•

Работен пакет 1.1. Високопроизводителни и разпределени пресмятания
Работен пакет 1.2. Компютърно и математическо моделиране с приложение в
инженерните и природните науки.
Работен пакет 1.3. Хранилища за отворени научни резултати.
Работен пакет 1.4. Съхранение и анализ на големи обеми данни и технологии за
приложение на изкуствен интелект.

Работен пакет 1.1. Високопроизводителни и разпределени пресмятания
Ръководител на работен пакет: проф. д-р Емануил Атанасов
Научна задача 1.1.1. Интегриране на съвременните изчислителни системи и системи за
съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги; предоставяне на българските
изследователи прозрачен и отворен достъп до изчислителната инфраструктура с цел
разработване и експлоатация на изчислително интензивни научни приложения.
Ръководител на научна задача: проф. дфн Ана Пройкова (СУ)
Основни дейности по научна задача 1.1.1:
Подпомагане използването на инфраструктурата.
Обучение на млади учени и изследователи.
Инсталиране на оптимизирани научни приложения и средства за разработка и тестване и
библиотеки.
Наблюдение на използването на инфраструктурата.
Колаборация между групи със сходни модели на пресмятане.
Подпомагане на навлизането на нови технологии във високотехнологични предприятия, в
чиято дейност са включени научни изследвания.
Основни подзадачи във връзка с дейностите по научна задача 1.1.1:
Подзадача 1.1.1.1: Координиране на интеграцията на изчислителните системи и системи за
съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги, предоставени от партньорите по програмата.
Подзадача 1.1.1.2: Създаване на тестови пакети за оценка на производителността на системите.
Подзадача 1.1.1.3: Организация и предоставяне на отворен достъп на научните групи по програмата
до интегрираните ресурси.
Подзадача 1.1.1.4: Разработване, тестване и интегриране на лесни за използване средства за
симулация и търсене/оптимизация, базирани на квантовите изчисления и алтернативни технологии.
Резултати от изпълнението на планираните задачи:
Основната работа е обединяване на ресурсите на партньорите, обучение, предоставяне на достъп и
подпомагане на потребителите, а научните публикации представят конкретни научни разработки,
извършени с цел координиране и подобряване на работата на инфраструктурата и създаване на
нови възможности за потребителите. Съществено е и осигуряването на работата на научни групи,
решаващи мащабни изследователски задачи и използващи обединените ресурси. В края на
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програмата имаме работещи научни групи, използващи инфраструктурата, обучени млади
изследователи и студенти и установени контакти с бизнеса.
Подзадача 1.1.1.1: Постигната е ефективна интеграция на съществуващите високопроизводителни
ресурси и споделяне на експертизата по ефективното им управление и използване. Потребителите
от различните научни групи са насочени към подходящите за тях ресурси като софтуер и хардуер.
Подзадача 1.1.1.2: Осъществени са тестове на скалируемостта на разположените пакети с
използване на стандартни тестови задачи. Преодолени са забелязаните проблеми (bottlenecks).
Инсталирани върху суперкомпютъра Авитохол са нови, оптимизирани за съответната архитектура
версии на редица от наличните пакети и са инсталирани нови такава, като например софтуер за CFD
- OpenFOAM, софтуер за моделиране на замърсявания и метеорология едновременно – WRFChem,
софтуер за трениране на невронни мрежи – cuDNN, софтуер за трениране на невронни мрежи с
използване на редици с нисък дискрепанс (версия на Python/C++, разработка на колектива).
Сравнени са производителността с използване на GPU или само на CPU, както и различни варианти
за разпределение и достъп до данните.
Подзадача 1.1.1.3: Планираните групи потребители имат осигурен отворен достъп, имат капацитет
и достигат съществени научни и научно-приложни резултати.
Осигурени са редовни он-лайн консултации и при някои случаи и работни срещи за ефективното
използване на системата Авитохол и системата PhySon на СУ.
Осъществени контакти и разговори във връзка със сътрудничество с потенциални партньори от
бизнеса във връзка с използване на предстоящите за пускане в действия ресурси в София Тех Парк.
Решени бяха значими задачи на границата между информатиката и математиката (отразени
в публикациите).
Интегрираните изчислителните системи през предходната година бяха допълнени с два
нови HPC клъстера, локализирани във ФМИ и във ФХФ, в кампуса на Софийския университет в
Лозенец . В работно състояние е мрежата за трансфер на софтуер между екипите и споделяне на
данни, регистрирани с новите сензори за био-измервания. Новите HPC клъстери са хибридни и
предоставят нови услуги за екипите, работещи в сектора отворена наука.
Алгоритмите, разработени за изкуствен интелект, излязоха от тестов режим и са в
производствен режим
Проведеният курс за напреднали в областта на Високопроизводителните изчисления през
Февруари 2021, беше посетен от 25 колеги от изследователски институти, университети, извън
София и малки предприятия. Този курс бе подкрепен и от EuroCC NCC-Bulgaria. Курсът (43 страници)
е достъпен от http://physon.phys.uni-sofia.bg/training-bg
Подзадача 1.1.1.4: Работи се по оптимизиране на направляващите числа на редиците на Собол и
различните методи за скрамблирането им (scrambling algorithms), като разработените софтуерни
библиотеки позволяват оптимизация с оглед на конкретната симулационна задача, базирайки се на
анализ на нейната ефективна размерност. Предстои тези методи да се приложат в различни
алгоритми, използващи quantum random walk.
През оставащия кратък период до края на годината предстои: Да се оформят финално приетите за
печат статии, да се осъществят доклади на конференции като LSSC 2021 и да се анализират
получените резултати и да се оформят за публикуване.
Отчетен научен доклад
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Разпространение и популяризиране на резултатите
1. Invitation to the Bulgarian RDA community - Conference Open Science in Europe
The RDA Bulgaria Node received information from dr. Tiberius Ignat about the possibility for Bulgarian
researchers to take part in the conference Building Consistency for Open Science in Europe: Rhetoric and
Practice.
2. 18 March 2021 webinar: Connecting Data, Institutions and People: FAIR Digital Objects, RDA outputs
and the design of the DiSSCo Research Infrastructure
3. 9 April 2021: The RDA Data Usage Metrics Working Group’s Final Recommendations have been
discussed
4. The National plan for the development of Open Science Initiatives (in Bulgarian) – обсъждане в рамките
на два последователни уебинара – януари и февруари 2021.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Екипите на СУ (ФзФ, ФМИ, ФХФ) в сътрудничество с екипите на ИМИ-БАН, ИИКТ-БАН проведоха
уебинар на 18.01.2021 в рамките на проекта ЕuroCC NCC.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
Съвместно ИИКТ-БАН & СУ & УНСС работят по проекта EuroCC NCC, Х2020: EuroHPC-04-2019 Type of
Action EuroHPC-RIA, който стартира на 11 септември 2020 за 24 месеца.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Установена е постоянна комуникацията с колегите, работещи в дирекция Наука, и НАЦИД във
връзка с изграждане на национално хранилище за публикации и данни.

Работен пакет 1.2. Компютърно и математическо моделиране с приложение в инженерните и
природните науки
Ръководител на работен пакет: проф. дмн Петър Бойваленков
Включва 8 задачи, свързани с различни области на приложение в науката и практиката
на математически методи и модели.
Научна задача 1.2.1. Разработване на in silico методи и инструменти за изследване на
комплексни среди в контекста на иновативни технологични решения.
Ръководител на научна задача: доц. д-р Станислав Харизанов
Поставени цели и задачи
- Анализ и разработване на методи за изследване и модулиране на биологичната активност на
биомолекули и комплекси.
- Компютърно моделиране на свойствата на нови композитни материали на базата на
реалистични микроструктурни модели получени с помощта на съвременни средства за
тримерна дигитализация.
- Компютърно и математическо моделиране на нееднородни среди с нелокални свойства и
аномални процеси на пренос.
- Разработване и реализация на високопроизводителни методи и алгоритми. Анализ на
изчислителна сложност и скалируемост.

Отчетен научен доклад
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-

In Silico анализ на клинични и биохимични комплексни и компрометирани данни. Рискове при
моделиране, хемометричен и биохимичен, математико-статистически, дискриминантен и
клaстърен анализ.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Разработен е хемометричен модел, базиран на връзката между определни физикохимични
параметри с ефект върху околната среда за група от съединени - радиофармацевтици. Целта е
да се предскажат и оценят свойствата и ефекта на разглежданите съединения при попадане в
околната среда или в пречиствателната станция за отпадъчни води. Предложената методика
беше успешно приложена за прогнозиране на липсващи стойности за 24 различни
физикохимични параметъра. Многовариантната статистика също се оказа полезна при
оценката на получените резултати от моделирането за идентифициране на екологичния ефект
на остатъците от радиофармацевтици. Представеният подход може да бъде една от първите
стъпки при оценката на определяне на екологичният фактор за подобна група съединения.
Разработена е процедура за разделяне на модели с наличие на сходство за голяма група
разтворители, общо 259, описани с 15 специфични дескриптора (експериментално намерени и
теоретично предсказани физикохимични параметри). Методи на химиометрия могат да бъдат
използвани полезно за извличане и изследване на информацията, съдържаща се в такива
данни. В този ред в настоящото изследване на голяма група разтворители, използвайки
специфични дескриптори, бяха ефективно приложени усъвършенствани „fuzzy“ методи за
разделяне на йерархични клaстери. Гъвкавото йерархичен асоциативно-кластеризиращ
алгоритъм осигурява не само разделение на разтворителите, но и разделение на
разглежданите дескриптори. По този начин е възможно да се идентифицират найспецифичните дескриптори (по отношение на по-високи, най-малки или междинни стойности)
към групата от разтворители. Освен това извършеното разделяне може да бъде
интерпретирано по отношение на симетрия.
Разделянето, базирано на хибриден подход чрез изчислени молекулни дескриптори и
получените експериментално, позволява по-лесно разделяне на групи по сходство и приемлива
интерпретация. Показано е, че се постига важна връзка между групите на подобие на обектите
и групите на сходствата на променливите. Десет класа разтворители се интерпретират в
зависимост от техните специфични дескриптори, тъй като един от класовете включва един
обект и може да се тълкува като отклонение. Определяйки резултатите от това изследване в поширока перспектива, беше показано, че подходът на гъвкавото клъстериране предоставя
полезен инструмент за разделяне на променливите, свързани с основните физикохимични
свойства на разтворителите.
Човешкият микробиом се очертава като централна изследователска тема в човешката
биология и биомедицина. Докато много от предизвикателствата в изследванията на
микробиомите са подобни на други проучвания с акумулиране на масиви от данни, при
приложение на количествените анализи трябва да обърнат внимание на хетерогенността на
данните, специфичните статистически свойства и забележителните вариации в състава на
микробиомите в отделни индивиди и места на тялото. Това доведе до широк спектър от
предизвикателства в областта на статистиката и машинното обучение, които варират от дизайн
на проучването, обработка на данни и стандартизация до анализ, моделиране, сравнение на
кръстосани проучвания, прогнозиране, екосистеми на науката за данни и възпроизводими
отчети. Въпреки това, въпреки че са разработени много статистически подходи и подходи и
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инструменти за машинно обучение, са необходими нови техники за справяне с
нововъзникващите приложения и огромната хетерогенност на микробиомните данни.
Реализирана е компютърна програма, която позволява изчертаване на ненасочен граф,
визуализира най-краткия път между два върха и намира неговата стойност. Програмата
значително улеснява прилагането на алгоритъма на Дейкстра върху произволен свързан,
ненасочен граф и позволява по-лесна интерпретация на резултата.
Доказателствени материали
Получените резултати са публикувани в 7 статии в престижни списания с импакт
фактор/импакт ранг.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Освен чрез публикуваните статии, резултатите са представени и чрез 3 доклада на
конференции.
Научна задача 1.2.2. Моделиране и оптимизация на моно- и биметални нано-материали с
желани свойства както и нови по-ефективни материали за наноелектрониката, системите за
съхранение и преобразуване на енергия.
Ръководител на научна задача: доц. дхн Георги Вайсилов (СУ)
Поставени цели и задачи
1. Изясняване на връзката между спектрални характеристики на силанолни групи в
наночастици на зеолит
2. Използване на стохастични методи, както и съвременни подходи в моделирането на
наноматериалите.
3. Пресмятания в областта на квантовата информация
Изпълнение на задачата за отчетния период
В изпълнение на задачата бяха моделирани ЯМР и ИЧ спектрални характеристики на
силанолните групи в зеолитни системи. Бяха направени квантово-химични изчисления върху четири
модела наночастици на зеолит, използвайки метода на теорията на функционала на плътността
(DFT). Всички изчисления бяха извършени с програмен пакет ORCA, с хибриден градиентно
коригиран PBE0 функционал. Получените резултати дадоха възможност за намиране на корелация
между структурните и спектралните характеристики на отделните силанолни групи и позволиха
правилното отнасяне на експериментално наблюдаваните спектрални характеристики на
специфични типове повърхностни силанолни групи.
Ако разделим водородните връзки, които образуват силанолните групи на три групи (силни,
средни и слаби), за регионите на силните и средните водородни връзки можем да очертаем някои
общи тенденции и линейни корелации, свързващи: (1) дължината на водородната връзка, R (Hbond) и 1Н ЯМР химичното отместване; (2) дължината на връзката O-H, R(O-H) и O-H вибрационната
честота, ν(O-H). Повечето от тези корелации обаче, по-специално тези за средните водородни
връзки, са с доста нисък коефициент на корелация.
За региона на силните водородни връзки бяха намерени следните корелации:
1H NMR = 25.390 - 0.108 * R(H-bond) (RMSD = 0.83)
ν(O-H) = 1229.5 - 11.857 * R(H-bond) (RMSD = 0.79)
R(O-H) = 108.37 – 0.0567 * R(H-bond) (RMSD = 0.71)
Отчетен научен доклад
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За региона на средните по сила водородни връзки бяха намерени следните корелации:
1H NMR = 12.464 - 0.0419 * R(H-bond) (RMSD = 0.84)
ν(O-H) = 2935.7 + 2.9837 * R(H-bond) (RMSD = 0.68)
R(O-H) = 100.4 – 0.0154 * R(H-bond) (RMSD = 0.60)
За областта на слабите водородни връзки, в която R(H-bond) е по-дълга от 260 пм, всяка от
характеристиките: 1H ЯМР химично отместване, дължина на O-H връзката и O-H вибрационна
честота, не зависи от О-Н разстоянието R (H-връзка) и вероятно е повлияно от други характеристики
на локалното обкръжение на съответната хидроксилна група.
На основата на изследванията се подготвя публикация съвместно с експериментална
изследователска група от чужбина.
В последните години хибридните подходи базирани на популационни алгоритми се ползват
много за решаване на различни реални задачи. Предложен е метод, комбиниращ универсален
алгоритъм на интелигентен рояк - swarm intelligence (SI) със проблемно ориентирани евристични
алгоритми - domain-specific heuristic. Целта е да се подобри ефикасността на метода, като се
съчетаят предимствата на проблемно ориентираната евристика и алгоритъма на рояка частици.
Евристичният алгоритъм ефективно транслира позициите на агентите (частици, мравки, пчели) към
решението на задачата, докато алгоритъма на рояка частици повишава адаптивността и
ефективността на подхода поради
своите стохастични и самоорганизирани свойства. Подходът е демонстриран на две нетривиални
оптимизационни задачи: задача за разписания и задача за намиране на минимално разписание
между тримерни изомери.
Направена е оптимизация на решението на задачата на Ричард Файнман за ядрото на Вигнер в
квантовата механика. Разработен е оптимизиран адаптивен подход, който постига по-висока
точност от първоначалния адаптивен подход, запазвайки изчислителната сложност на алгоритъма.
Беше получено по-точно представяне за позицията на частиците в ядрото на Вигнер, беше
направена визуализация на върха на ядрото. Получените резултати потвърждават, че адаптивният
стохастичен подход постига най-добри резултати спрямо останалите стохастични подходи, заради
изчислителните особености и пикове при ядрото на Вигнер.
Доказателствени материали
Резултатите са отразени в 1 отпечатана статия, 1 приета статия, 1 изпратена статия и 2 статии в
процес на подготовка.
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
- Намиране на корелация между структурните и спектралните характеристики на отделните
силанолни групи и позволиха правилното отнасяне на експериментално наблюдаваните
спектрални характеристики на специфични типове повърхностни силанолни групи
- Демонстрирана е ефективността на хибриден подход за намиране на минимални пътища в
тримерни изомери в конфигурация от 7 до 39 атома. В крайната колона са резултатите, получени
с хибридния подход.
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Таблица 1. Ефективност на хибриден подход

-

Оптимизации за ядрото на Вигнер с цел проправяне пътя към практическото квантово
изчисление

Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Работата по изследователския проблеми е в сътрудничество с Университета в Каен, Франция.
Развива се сътрудничество с Държавен Университет на гр. Твер, Русия.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
Подготвя се проект за двустранно сътрудничество България-Русия (ИИКТ – БАН и РАННовосибирск) с р-л проф. Карл Сабелфелд.
Научна задача 1.2.3. Разработване на нови математически методи и изчислителни техники за
изследване и валидиране на динамични модели, описани чрез обикновени и/или частни
диференциални уравнения с приложение.
Ръководител на научна задача: проф. д-р Нели Димитрова (ИМИ-БАН)
Поставени цели и задачи
Разработване и изследване на математически модели с приложения в екологията, биотехнологиите,
биомедицината, биохимията, инженерните и другите науки;
Разработване на нови високоефективни числени алгоритми на базата на апроксимационни техники
и нови математически методи за решаване на задачи в условия на неопределеност
Изпълнение на задачата за отчетния период
Научната задача се изпълнява успешно: разработени са голям брой математически модели,
описващи важни за практиката процеси. Получени са теоретични резултати в разнообразни научни
области, разработени са изчислителни техники с приложение при решаване на интересни и важни
приложни задачи.
Доказателствени материали
Доказателство за успешното изпълнение на задачата е големият брой публикации (общо 18 за
отчетния период) в утвърдени международни списания и научни поредици с импакт фактор (IF, Web
of Science) и импакт ранг (SJR, SCOPUS).
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
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Предложен е изследователски пакет от модел, числена схема и авторски верифициран софтуер,
описващ феномена на динамично взаимодействие между нанопукнатини в еластично
полупространсво с наличие на материален градиент. Изследването показва, че дифракционното
поле и полето на концентрация на динамичните напрежения около пукнатините зависят не само от
размера на нанопукнатините, от дълбочината на която те се намират в полупространството, от вида
и характеристиките на динамичния товар, от големината и вида на материалния градиент, но и от
ефекта на динамично взаимодействие между самите нанопукнатини.
Изучено е разсейване на хармонични SH вълни от нанопукнатина в непрекъснато нехомогенна
магнитоелектроеластична (ММЕ) равнина с експоненциална зависимост на материалните
параметри. За решаване на задачата е приложен нехиперсингулярен метод на граничните
интегрални уравнения в усилия. Представените параметрични изследвания на база на числените
решения разкриват зависимостта на динамичните характеристики на разрушение от размера на
нанопукнатината, от свойствата на пограничния слой, от свързаната структура на ММЕ материала,
от параметрите на нехомогенност на средата и от честотата и направлението на падащата
хармонична вълна.
Направен е преглед на теоретичните основи и на численото моделиране, използвани за описание
на механичните свойства и на реакцията на материалите в скали, вариращи от атомно през
микроскала до макроскала. За да се опише двойствената природа на структурата на материята,
която е непрекъсната, когато се изследва в макро мащаби и е дискретна, когато се изследва на
атомно ниво, плюс взаимозависимостта на тези мащаби, е необходимо моделиране, което да
допълни континуума и атомистките модели. За целта са представени и обсъдени различни
концептуални модели, както и методологиите, които ги придружават.
Предложен е нов математически модел на биологично разграждане на смес от химически
замърсители фенол (phenol) и 4-метилфенол (p-cresol) в непрекъснат биореактор. Иновативната
идея в конструирането на модела е в избора на специфичната скорост на растеж на
микроорганизмите, която е от тип SKIP (Sum Kinetics with Interaction Parameters) с инхибиращ ефект,
т. е. отразява както взаимодействието между двете химически съединения и влиянието им върху
развитието на биомасата, така и инхибиращия ефект на химическата смес върху растежа на
микроорганизмите. Математическият анализ на модела включва съществуване и единственост на
равномерно ограничени положителни решения, пресмятане на стационарните (равновесни) точки
и изследване на тяхната локална и глобална асимптотична устойчивост. Теоретичните резултати са
илюстрирани чрез числови симулации с реални данни от лабораторни експерименти.
Изследвани са решенията на динамична система, породена от двустъпкова реакционна мрежа на
експоненциален разпад (2SED) и включваща три вида микроорганизми и два скоростни параметъра.
Моделът 2SED може да бъде използван за симулиране на епидемиологични данни от заболявания,
разпространяващи се без директен контакт, а от някакъв друг природен източник. Извършеният
анализ на 2SED по естествен начин довежда до формулирането на нов епидемиологичен модел от
тип SIR, който е разположен между класическия SIR модел и 2SED модела.
Разгледан е математически модел от тип гостоприемник-преносител на треска денга с два вирусни
щама, временен кръстосан имунитет у гостоприемника и възможност за вторично заразяване.
Изследвани са условията, при които съществуват ендемични равновесни точки, т. е. равновесия, при
които единият вирусен щам измества другия или двата съществуват съвместно в популацията–
гостоприемници. С помощта на числен анализ и параметри от литературата е сравнена
бифуркационната структура на модела с тази на известни модели от тип гостоприемник с два
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вирусни щама. Сравнено е и поведението на модела с това на редуциран модел, при който
динамиката на преносителя е в квазистационарно състояние.
Анализирано е приложението на дробни производни по времето при математическото моделиране
на комплексни процеси. Разглежданият модел включва конвекция, дифузия, биореакция, както и
гранични условия на междуфазовата граница и адсорбция. В частност са обсъдени различни
подходи за моделиране на биопроцес чрез използването на дробни производни по времето. За
оценка на моделите са разработени числени процедури и са проведени числени симулации.
Изследвано е приложение на дескрипторните пръстови отпечатъци във връзка с клъстерирането на
червени и бели вина и хранителни алергени/неалергени. Методът на клъстериране се основава на
процедура, използваща индекса за сходство на Tanimoto. Използвани са различни прагови
стойности, за да се получи най-добрият набор от клъстери. Доказано е, че тази процедура води до
доста добра дискриминация между червените и белите вина. Резултатите от 4212 хранителни
алергени/неалергени показват много по-добра дискриминация на тези две групи, започвайки от
праговата стойност = 0,5.
Предложен е нов стеганографски метод, който позволява да се предава информация чрез социални
мрежи. Чрез избор на изображения с подходяща хистограма и поставянето им на подходящото
място в поредицата на публикувания албум се постига формиране на скритото съобщение. Тъй като
не се правят промени в изображенията, полученият стего канал има високо ниво на неоткриваемост.
Резултатите от експериментите показват, че подходящият избор на критерии за класификация на
изображенията постига добра устойчивост на стего канала, независимо от въздействието на
социалните мрежи. Предложеният метод е подходящ за предаване на крипто и стего ключове.
Получени са нови неравенства на Харди в сектор, а чрез граничен преход – във външността на
кълбото. Намерени са функции, с които част от неравенствата стават равенства, а останалите –
равенства с точност произволно малко число. Това показва точността на константите в получените
неравенства.
За диофантовото уравнение x4 +y4 +kx2y2 =z2 е определено за кои цели числа k уравнението има
решение в положителни цели числа (x, y, z). След позходяща смяна на променливите уравнението
се трансформира в по-просто уравнение, за което са конструирани решения. Направено е
приложение в т. нар. криптография на елиптичните криви.
Изучавана е многочленната функция на Митаг-Лефлер и нейното обобщение от типа на Прабхакар.
Намерени са условия за параметрите, при които тези функции са напълно монотонни. Резултатите
са приложени за изследване на решенията на уравнения на релаксация, съдържащи няколко
дробни производни.
Представен е нов източник на псевдослучайни числа, базиран на функцията Double Ikeda. Изчислена
е стойността на ключа, измерена е линейна сложност и е извършен статистически анализ с
приложенията PractRand и ENT. Резултатите доказват, че генерираните байтове имат отлични
характеристики на псевдослучайност и устойчивост на различни статистически атаки.
Представен е нов стеганографски алгоритъм, основававащ се на най-малко значимия битов метод
и хаотична система. Предложеният алгоритъм е реализиран на хардуера Raspberry Pi. Доказано е,
че новият алгоритъм има добри статистически резултати.
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Представен е подход на гладко интерполиращо подразделяне за усъвършенстване на неправилни
2.5 размерни триъгълни мрежи. Той съчетава подразделяне на ръбове с плавно интерполиране на
мрежата на триъгълника на базата на Ермит.
Разгледани са приложения на две математически теории – теория на солитоните и теория на
комутиращите несамоспрегнати оператори, установена от Livšic и Avishai. Представен е подход за
обратната задача и вълновите уравнения, основан на теорията на Livšic за операторните възли в
случая на комутиращи несамоспрегнати оператори в Хилбертови пространства, когато един от
операторите принадлежи на широк клас недисипативни оператори с асимптотики на съответните
недисипативни криви. Получено е обобщено уравнение на Gelfand–Levitan–Marchenko в случая на
различни диференциални уравнения (Korteweg–de Vries, Schrödinger, Sine–Gordon, Davey–
Stewartson). Получени са връзки между вълновите уравнения на входа и изхода на отворени
системи, съответстващи на уравненията на Schrödinger и на Korteweg–de Vries.
Представени са резултати, отнасящи се до комутиращи несамоспрегнати оператори, съответните
обобщени отворени системи, колективните движения и съответните матрични вълнови уравнения,
използвайки теорията на несамоспрегнатите оператори на Livšic. Изследван е частен случай на
комутиращи несамоспрегнати ограничени оператори, когато единият от тях принадлежи на широк
клас недисипативни оператори, представени като сцепление на дисипативни и антидисипативни
оператори с абсолютно непрекъснати реални спектри. Решен е проблемът с граничната задача за
частни диференциални уравнения (матричните вълнови решения).
Проведено беше изследване върху множествената склероза (МС; дегенеративно заболяване, което
нарушава двигателния контрол на скелетните мускули, включително усещането за позиция в ставите
– joint position sense (JPS)) със следните цели: да се направят антропометрични измервания; да се
оцени JPS на екстензорите на коляното чрез тест за възпроизвеждане на ставен ъгъл при три
таргетни ъгъла в активен и пасивен режим с помощта на изокинетичен динамометър при пациенти
с МС (мъже и жени), като получените данни се сравнят с тези при здрави лица; да се изчислят
промените в точността, посоката на отклонението и точността при възпроизвеждане на JPS, като се
използват абсолютна грешка (absolute error - AE), постоянна грешка (constant error - CE) и
променлива грешка (variable error - VE); да се изследват половите различия на JPS на коляното. Бяха
направени антропометрични измервания и оценка на усещането за ставна позиция при 20 пациенти
с пристъпно-ремитентен ход на МС (13 жени и 7 мъже) и 20 здрави лица. Отклоненията от целевите
ъгли бяха изчислени като AE, VE и CE като критерии за точност, прецизност и посока на отклонението,
съответно. Посочените грешки се базират на дeскриптивна статистика и възможността чрез тях да се
оцени подробно и комплексно усещането за положение при различни ставни ъгли при пациенти с
МС, като се сравнят и със здрави, е описана в предишни отчети на проекта. Доказана бе по-добра
точност на проприоцептивното усещане на коленните екстензори в активен режим на
възпроизвеждане (р <0,05) при целеви ъгъл от 20°, както и при 60 ° и 75 ° в пасивен режим, което се
отнася за всички изследвани лица. Нарушенията в точността на усещането за ставна позиция на
коляното при лица с МС са оценени в сравнение със здрави и показват следните полови различия:
намалена точност при целеви ъгли 20о и 60о при жените с МС в пасивен режим при двата крака, при
60о на по-увредения крак при мъжете (по-изразени в сравнение с тези при жените) и при 75° при
по-малко увредения крак, съответно в пасивен режим при жените и активен при мъжете. Бяха
доказани големи отклонения от целевите ъглови позиции, оценени с CE, което показва по-изразен
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проприоцептивен дефицит при мъже с МС при 60° при по-увредения крак и при 75° при по-малко
увредения крак. Доказана бе и намалена прецизност при изпълнението на пасивно
възпроизвеждане на ъгли 20о и 60о (p <0,05) при жени с МС. Тези резултати показват, че мъжете и
жените с МС имат нарушена проприоцептивна сетивност на екстензорите на коляното в сравнение
със здравите, както и полови разлики в оценяването на точността, прецизността и посока на
отклонение от целевия ъгъл. Получените резултати и направеният анализ на пасивния и активен
режим на възпроизвеждане, както и оценката на трите вида грешки, ще дадат информация,
необходима за препоръчване на адекватни стратегии за оценка и лечение на проприоцептивните
дефицити при лица с МС.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Публикувана е следната статия в сборника с доклади на 50-та Пролетна конференция на СМБ:
Нели Димитрова, Петър Бойваленков, Петя Динева, Цвятко Рангелов, Петър Рашков, Венелин
Тодоров: Компютърно и математическо моделиране в Националната научна програма
„Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието
и сигурността“. Математика и математическо образование, Сборник доклади на 50-та Пролетна
конференция на СМБ, 2021, 356–372.
В статията е представено кратко описание на Програмата, като по-специално внимание е отделено
на постигнатите резултати в изпълнението на Научна задача 1.2.3. Предложени са авторски
резултати по три от разработваните тематики в задачата. Ще бъде изнесен доклад на предстоящата
50-та Пролетна конференция на СМБ.

Научна задача 1.2.4. Модели за анализ на данни и откриване на закономерности от данни при
оценка и предсказване на безопасността или токсичността на лекарства.
Ръководител на научна задача: проф. д-р Мария Нишева (СУ)
Поставени цели и задачи
•
Изследване на приложимостта на методи за спатиален анализ за предсказване на произхода
и оценка на антимикробната резистентност в големи масиви с метагеномни данни;
•
Изследване на приложимостта на бeйсови конволюционни модели за оценка на
антимикробната резистентност;
•
Подбор на подходяща оценъчна функция за молекулен докинг с GOLD 5.2;
•
Обработване на резултатите, определяне на стойности на енергиите на лигандрецепторните комплекси, анализ на взаимодействията в комплексите на агонисти и антагонисти и
пр.;
•
Определяне на критерии въз основа на получените данни от докинга за
агонистично/антагонистично действие;
•
Разработване на модел за предсказване на действието (агонистично/антагонистично) на
различни лиганди по отношение на даден рецептор
Изпълнение на задачата за отчетния период
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Осъществени са изследвания с цел постигане на напредък в разрешаването на въпроса за
наличието или отсъствието на връзка между бактериофагите и антимикробната резистентност. В
контекста на съвременната микробиология, свързана с медицината и фармацевтиката, този въпрос
е обусловен от нарастващото значение на антимикробната резистентност. Съществуват редица
научни изследвания, които потвърждават или отхвърлят в значителна степен идеята за връзка
между бактериофагите и антимикробната резистентност. Изследването на научния колектив е
фокусирано върху откриване на връзки и възможни зависимости между бактериофагите и
антимикробната резистентност въз основа на данните, събрани в различни градски среди по целия
свят. Методологията, използвана за анализите, е насочена към получаване на обоснован отговор на
въпроса, как може да се оцени разнообразието на фагите, като (1) се влияе върху антимикробната
резистентност, (2) се определя тяхното изобилие и специфичност и (3) се класифицират различни
бактериофаги в зависимост от честотата на техните гени. Връзката между фагите и антимикробната
резистентност се потвърждава от оценката на относителния риск от изобилието на техните
гостоприемници. В резултат са получени нови знания за връзката между вирусите и техните
гостоприемници, което ще бъде от значение при определяне дали антимикробната резистентност
наистина може да се разпространи чрез фаги.
Получените резултати от това изследване са оформени в ръкопис на статия, която предстои да
бъде изпратена за резензиране и участие в интердисциплинарната научна конференция CAMDA
2021 (Annual International Conference on Critical Assessment of Massive Data Analysis CAMDA 2021,
http://www.camda.info/). Участници в изследването са доц. д.р Димитър Василев, гл. ас. д-р Мая
Желязкова и Илиян Михайлов от СУ.
С подкрепата на ННП „ИКТ в НОС“ е проектирана и разработена интелигентна система за
генериране на персонализирани препоръки за диетичен режим на пациенти, страдащи от диабет
тип 2. Получените резултати са оформени в публикация, приета за отпечатване в том 12744 на
Springer LNCS от 2021 г., и ще бъдат представени на Международната конференция по научни
пресмятания ICCS 2021 (International Conference on Computational Science ICCS 2021,
https://www.iccs-meeting.org/iccs2021/). Участници в изследването са проф. д-р Мария Нишева, доц.
д-р Димитър Василев, Илиян Михайлов, Стоян Хаджийски.
Създадена е база от данни за съединения, проявяващи антагонистично, агонистично и частично
агонистично действие по отношение на мю-опиоидните (МОР) и делта-опиоидните (ДОР)
рецептори. В начална фаза е обработката на събраните данни, тъй като ще бъде осъществен анализ
на 2х4х136 (или 1088) структури, като анализът се извършва ръчно и е необходимо разглеждането
на всеки комплекс с цел определяне и описание на връзките в него. Обработени са данните за МОР
лигандите, като получените резултати са публикувани в една научна статия. Изследването се
осъществява от колектива от ЮЗУ „Неофит Рилски“, като в обработката на данните е въвлечен и
студентът Валентин Ганев (ОКС „магистър“ – „Биоинформатика“), който ще разработи дипломна
работа на тема „Структурни изсквания към лигандите на МОР“.
Предстои участие в научен симпозиум през м. август 2021 г. (9-ти Български пептиден
симпозиум), където ще бъдат представени данните от изследванията, свързани с лигандите на МОР
и ДОР. След симпозиума представените доклади и постери се публикуват в списания, реферирани
в световните бази данни.
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
В процес на разработване е метод за предсказване на произхода на неизвестни проби от
микроорганизми, имащи отношение към общественото здраве. Осъществени са изследвания,
насочени към разработване на метод за откриване на региони и клъстери с повишен риск от
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антимикробна резистентност, които може да са от значение за общественото здраве. В процес на
разработване са множество алгоритми за молекулен докинг.
Модифицираните молекули проявяват по-голяма активност по отношение на опиоидните
рецептори главно по две причини. Първо, молекулите са по-стабилни в биологични условия, тъй
като ензимите не ги разграждат, и, второ, наличието на функционални групи дава възможност на
съединението да се свързва по-здраво с рецептора. По-малките молекули биха могли лесно да
навлязат в мястото на свързване на рецептора и биха могли да образуват лиганд-рецепторния
комплекс с по-ниска енергия, което е свързано с по-силен и продължителен ефект. Докингът и
последващият математически анализ могат да бъдат обещаващи инструменти при проектирането
на нови и мощни лиганди на μ-опиоиден рецептор.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Освен участията в конференции и публикуване на резултатите в научни списания, работните
колективи имат намерение идея да подготвят и публикуват още статии. Ще бъдат използвани
възможностите, които предоставят през 2021 г. различни форуми, провеждани онлайн, за да може
получените резултати да получат по-голяма публичност. Обемът на получените резултати дава
основание да се очаква, че ще бъдат подготвени минимум още три публикации до края на 2021 г.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Екипът от ЮЗУ работи в сътрудничество с колеги от ИМБ-БАН, както и с колеги от ХТМУ. Това са
екипи, които главно синтезират и охарактеризират биологично активните съединения и правят in
vivo и in vitro тестванията им.
Основни проблеми при изпълнение на задачите
Няма съществени проблеми при изпълнение на задачата. Налице е известно забавяне поради
огромния обем информация, която трябва да бъде обработена ръчно, тъй като за намиране на
заложените зависимости е необходимо подробното разглеждане на над 1000 структури.
Научна задача 1.2.5. Предвиждане и гарантиране на качеството в човеко-кибер-физически
системи.
Ръководител на научна задача: проф. д-р Ангел Голев (ПУПХ)
Поставени цели и задачи
Развитие на методи, модели и средства за концептуално, математическо и компютърно моделиране
и симулиране на човеко-кибер-физически системи, които да позволяват предвиждане на качеството
на обслужване в човеко-кибер-физически системи.
Продължаване на изследването на нови генератори от експоненциален тип – стабилност и
устойчивост по отношение на:
•

апроксимационни свойства;

•

възможност за апроксимиране на специфични данни от „Анализа на растежа на
софтуерната надеждност“, „Анализа на разпространението на компютърните вируси“ и
„Теорията за дебъгване и тестване“.

Оптимизиране на алгоритми за намиране на „modular multiplicative inverse“ за дълги числа.
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Компютърно моделиране на влиянието на човешкото тяло върху параметрите на радиоканала в
безжични персонални мрежи; експериментално изследване и анализ на влиянието на човешкото
тяло върху параметрите на радиоканала в безжични персонални мрежи; разработване и изследване
на приложимостта на прост и лесен метод за оценка на работоспособността на VoIP мрежа.

Изпълнение на задачата за отчетния период
Бяха направени 12 броя научни публикации. Основните резултати от изпълнението на задачата
са описани в тези публикации.
1. V. Todorov, Y. Dimitrov, R. Miryanov, I. Dimov, S. Poryazov. Expansions on Quadrature Formulas and
Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations. Recent Advances in Computational Optimization.
Studies
in
Computational
Intelligence,
Springer,
in
press
2021,
Scopus:
0.215 Q4 (Scopus).
2. V. Todorov, I. Dimov, S. Poryazov. Improved Stochastic Approaches for Evaluation of the Wigner Kernel.
Recent Advances in Computational Optimization. Studies in Computational Intelligence, Springer,
accepted
2021,
SJR:0.215
Q4 (Scopus).
3. Venelin Todorov, Valerij Dzhurov, Yuri Dimitrov, Ilian Tzvetkov. Advanced stochastic methods for
multidimensional integrals and applications, journal scientific and applied research, Vol.20, 2021г.,
лицензиран в EBSCO , USA.
4. Venelin Todorov, Stefka Fidanova, Ivan Dimov, Stoyan Poryazov. A New Optimized Adaptive Approach
for Estimation of the Wigner Kernel. Proceedings of the 2020 Federated Conference on Computer Science
and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 21, pages 341–344
(2020). DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2020F111
5. Venelin Todorov, Ivan Dimov, Stefka Fidanova, Stoyan Poryazov. A New Optimized Stochastic Approach
for Multiple Integrals in Option Pricing. Communication Papers of the 2020 Federated Conference on
Computer Science and Information Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 23,
pages 21–24 (2020). DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2020F109
6. Poryazov, S., Andonov, V., Saranova, E., An overview of some conceptual models of queuing systems in
service networks. International Journal “Information Models and Analyses”, 9, (под печат)
7. Andonov, V., Poryazov, S., Saranova, E.. Analytical model of a queuing system in a telecommunication
network. International Journal “Information Models and Analyses”, 9, (под печат)
8. Poryazov, S., Andonov, V., Saranova, E., Three Intuitionistic Fuzzy Estimations of Uncertainty in Service
Compositions. Selected papers of IWIFSGN 2020, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer
Verlag.(под печат)
9. Andonov, V., Poryazov, S., Saranova, E., On the Conceptual Optimization of Generalized Net Models.
Recent Advances in Computational Optimization, Springer (под печат)
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10. Kyurkchiev, N., A. Iliev, A. Rahnev, T. Terzieva. On the Extended Half–Logistic Model by H. Bakouch
with ”Polynomial Variable Transfer”. Application to Approximate the Specific ”Data BG COVID–19”, AIP
Conference Proceedings, Volume 2321, Issue 1, 2021, ISSN: 0094-243X, (SJR 2019: 0.190)
https://doi.org/10.1063/5.0040122, Web of Science, Scopus.
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0040122
11. Kyurkchiev, N., A Note on the Burr-Hatke-Exponential Model. Some Applications, Comptes rendus de
I’Acade'mie Bulgare des Sciences, Mathematics, Vol 74, No4, pp. 488-495, 2021. ISSN (print) 1310-1331,
ISSN (online) 2367-5535. IF 0.343 (2019), Scopus SJR 0.218 (2019) DOI: 10.7546/CRABS.2021.04.02
http://www.proceedings.bas.bg/
12. I. Nedyalkov, G. Georgiev, A. Stefanov, E. Botusharov, Ways to measure the delay in IP networks, 28th National Conference with International Participation "Telecom 2020", October 29 - 30, 2020, Sofia,
Bulgaria
В [1] e разработен е нов метод за подобряване на решението на обикновени линейни дробни
диференциални уравнения с константни коефициенти, които се използват дробните полиноми на
Тейлър. Разглеждат се линейни дробни диференциални уравнения, чиито решения имат особеност.
Въвеждат се дробните полиноми на Тейлър. Предлага се метод за подобряване на точността на
числените решения на обикновени и частни линейни дробни диференциални уравнения с
особености.
В [2] e разработен е подобрен адаптивен алгоритъм за оценка на ядрото на Вигнер в квантовата
механика, което отговря на върпос поствен от Ричард Файнман през миналия век. Намереното
подобрено решение на задачата на Ричард Файнман в квантовата механика, е от важно значение за
изчислителната химия и квантовите изчисления за моделирането на квантови системи, като
квантови компютърни устройства и химически структури. Разработеният адаптивен Монте Карло
метод за оценка на ядрото на Вигнер в задачата на Ричард Файнман би ни приближило в по-висока
степен до познаването на квантовите системи и да проправянето на пътя към практическото
използване на квантовите компютри.
В [3] e направено сравнение между квазислучайните редици на Фор и Хамърсли и точковото
множество тип решетка с генериращ вектор обобщената редица на Фибоначи за многомерни
интеграли с приложения във финансите. Установено е, че редицата на Хамърсли постига по-малка
относителна грешка от редицата на Фор.
В [4] e разработен подобрен адаптивен алгоритъм за оценка на ядрото на Вигнер в квантовата
механика, което отговря на върпос поствен от Ричард Файнман през миналия век. Намереното
подобрено решение на задачата на Ричард Файнман в квантовата механика, е от важно значение за
изчислителната химия и квантовите изчисления за моделирането на квантови системи, като
квантови компютърни устройства и химически структури.
В [5] се разглежда нов стохастични подходи с подобрен ред на сходимост за оценка на Европейски
опции. Подобрения оптимизиран метод базиран на оптимални генериращ вектори постига
значително по висока точност от досега използваните методи.
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В статията [6] се разглеждат резултатите на авторите през последните няколко години в областта на
концептуалното моделиране опашкови системи в мрежи за обслужване. Сравнени са два подхода
към концептуалното моделиране – теорията на масовото обслужване и обобщените мрежи. Някои
от предложените концептуални модели на опашкови системи са включени в концептуален модел
на цялостна телекомуникационна система, въз основа на който е изведен аналитичен модел.
Предложените концептуални модели са използвани в изследването на композиции на качеството
на обслужване в мрежи за обслужване.
В [7] е разгледан накратко аналитичен модел на опашкова система като част от цялостна
телекомуникационна мрежа. Аналитичните изрази за параметрите на опашковата система са
изведени в предишни статии на авторите, като част от аналитичен модел на цялостна
телекомуникационна система.
В [8] са предложени три оценки за несигурността в обслужването на заявки от обслужващи
устройства: интуиционистки размита характеризация по трафик, интуиционистки размита
характеризация по поток, интуиционистки размита характеризация по време. Дефинирани са във
вид на интуиционистки размити двойки. Предложените характеризации са приложени за оценка на
несигурността в обслужването при последователна композиция на две обслужващи устройства.
В [9] е разгледан проблемът за концептуалната оптимизация на обобщеномрежови модели.
Направен е обзор на някои оператори за сложност върху обобщени мрежи и някои релации над
обобщени мрежи относно операторите за сложност. Дефинирани са нови оператори на сложност.
Предложен е подход за концептуална оптимизация на обобщеномрежови модели, който е
приложен към обобщеномрежов модел на опашкова система с ограничен капацитет на буфера и
сървъра и FIFO дисциплина на облужване на заявките.
Изследвани са различни инструменти и методи за измерване на закъснение в IP мрежи. Проведени
са изследвания с няколко инструмента - OWAMP-Test (One-way Active Measurement Protocol),
TWAMP (Two - Way Active Measurement Protocol), Ping Tool, TRACEROUTE, и Wireshark. Резултатите са
анализирани. След проведения анализ, като средство за измерване на закъснението и джитера в IP
мрежи е определен Wireshark.
Разпространение и популяризиране на резултатите
За разпространение, популяризиране и обсъждане на резултатите, освен тяхното публикуване, е
организирана международна конференция:
XI-th International Conference Mathematics of Informational Modeling, July 01 - July 10, 2021, Varna
(Bulgaria), (http://www.ithea.org/conferences/ITA2021/2021mim.htm)
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Задача 1.2.5. се изпълнява от колективи на БАН, СУ, ПУПХ, ТУС, и ЮЗУ.
Научна задача 1.2.6. Конструиране, класификация и анализ на комбинаторни структури
Ръководител на научна задача: проф. д-р Цонка Байчева (ИМИ – БАН)
Поставени цели и задачи
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Изследвания на комбинаторни структури, намиращи приложение в съвременните комуникационни
системи за осигуряване на цялостност и сигурност на информацията. Изследването ще се основава
на фундаментални математически методи, допълнени с разработването и използването на
ефективни компютърни алгоритми и софтуер, за да се конструират и класифицират нови
комбинаторни структури с подходящи за съвременните приложения в различни комуникационни
системи параметри както и да се изведат нови граници за основни параметри на вече известни
такива.
Създаване на класификатор, доминиращ съществуващите, за К > 2. Класификаторът (машина за
разпознаване, виж. Support Vector Machine- SVM) най-често е компютърна програма, която въз
основа на обучаваща извадка конструира f ̅ , т.е. за ново x ∈ X анонсира класа на принадлежност
(елемент на Y), където f (̅ x) е функция, съгласувана с частично известна функция f : X  Rn → Y = {1, 2,
…, k}.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Научната задача се изпълнява успешно: получени са нови граници за важни параметри на кодове и
дизайни, като са обобщени класически такива, изследвани са специални комбинаторни структури с
приложение в комуникациите.
Доказателствени материали
Доказателство за успешното изпълнение на задачата са публикациите в престижни списания с
импакт фактор (3 на брой за отчетния период, 2 от тях в Q1 на Скопус) и импакт ранг (2 на брой в
отчетния период).
Гаранция за успех в задачата за класификатора и описание на досегашните резултати е отразено в
Supervised Classification Using Graph-Based Space Partitioning for Multiclass Problems, N. Yanev, V. Valev,
A. Krzyzak, K. B. Suliman, Track 1: Artificial Intelligence, Machine Learning for Pattern Analysis Thu 14 Jan
2021 at 16:00 in session PS T1.12 (ICPR2020 Paper Browser (unimore.it) и N. Yanev, V. Valev, A. Krzy˙zak,
K. B. Suliman, Supervised Classification Box Algorithm Based on Graph Partitioning, January 2020,
Advances in Intelligent Systems and Computing, DOI: 10.1007/978-3-030-19738-4_28.
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Получени са нови граници за радиуса на покритие на сферични дизайни, като е използвана
комбинация от линейно програмиране и геометрични аргументи. Новите долни граници
подобряват в някои случаи известните от 1995 г. граници на Фазекаш-Левенщейн, а получените
горни граници нямат нетривиален аналог.
Развита е техника с използване на мерки, променящи знака си, които са положително дефинитни
до определена степен, за получаване на универсални граници за енергията (долни) и мощността
(горни) на кодове с предварително зададено максимално разстояние. Получени са необходими и
достатъчни условия за LP-оптималност на тези граници. Получени са и универсални горни граници
за енергията на кодове с предварително зададени мощност, минимално и максимално разстояние.
Споменатата техника е използвана и при получаването на граници за радиуса на покритие на
сферични дизайни.
Получени са нови граници (долни и горни) за кодове (линейни и нелинейни) с точно две различни
разстояния. Доказано е ново условие за целочисленост за такива кодове, което е аналог на добре
известното свойство за целочисленост за линейни кодове.
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Изследвано е поведението по отношение на откриване на грешки на предложените в 5G NR проекта
за стандарт скъсени циклични кодове, като е отчетено, че се предвижда те да работят за фиксирани
интервали от дължини. Намерени са CRC кодове с 6, 11 и 16 проверочни бита, които имат по-добро
поведение по отношение на откриване на грешки от предложените в стандарта. За 24 проверочни
бита са намерени трите най-добри кода, но нито един от тях не е най-добър за целия интервал от
дължини, на които се предвижда да се използва.
Класифицирани са всички паралелизми на PG(3,5), които са инвариантни относно циклична група от
ред 25. С точност до изоморфизъм броят им е 14873. Дванадесет от тях водят до транзитивни
паралелизми с недостиг 1, сред които 10 са нови.
Разгледани са DLT с различни характеристики и е изследвана тяхната пригодност за решаване на
текущи проблеми в областта на управлението на жизнения цикъл на софтуера.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Описаните по-горе резултати са публикувани в 3 статии с импакт фактор (едната отчетена като
предложена в предходния етап) и 2 статии с импакт ранг (едната отчетена като приета в предходен
етап). Предложена е за публикуване 1 статия.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
В две статии има съавторство между учени от ИМИ-БАН и ФМИ-СУ, също в две статии има
чуждестранни съавтори от САЩ и Русия.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми – обявени са позиции за
постдокторанти в ИМИ-БАН и са получени 6 кандидатури от чужбина (Русия, Индия, Мексико,
Турция, Камерун, Малави), с някои от които ще се кандидатства по европейска програма (MSCA).

Работен пакет 1.3. Хранилища за отворени научни резултати
Ръководител на работен пакет: проф. дмн Петър Станчев
Научна задача 1.3.1. Създаване на модел, софтуерни платформи и цифрови хранилища за
съхраняване и публикуване на научни резултати с цел въвеждане в България на идеите,
практиките и политиките на Европейския съюз свързани с отворената наука и присъединяване
на България към EOSC (European Open Science Cloud).
Ръководители на научна задача: проф. дмн Петър Станчев, проф. Иван Димов (ИИКТ-БАН)
Цели и задачи
• Дейности по присъединяване на България към инициативата за EOSC.
• Разработване и експериментално внедряване на прототип на цифрови хранилища за научни
институции за съхраняване със свободен достъп на научни резултати в многоезичен и пълнотекстов
формат, с общ модел на метаданните и възможност за пълнотекстово търсене. Хармонизация с
изискванията и стандартите, приети от Европейския съюз и EOSC.
• Създаване на специализирана колекция за описание на всички научни резултати, постигнати
в ННП ИКТвНОС, с възможност за включване и на други подобни колекции
• Популяризиране и обучение на млади учени за публикуването на отворен достъп до научни
резултати
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Основни резултати
• Предложен е нов ефективен метод Монте Карло с повишена скорост на сходимост, който да
бъде използван за формулиране на оптимални политики за постигане на отворена наука (ОН).
Моделът използва предложения по-рано в наши предходни изследвания „федериран“ тип с точни
правила за обвързване за достъп и услуги и рамки за ЕООН.
• Моделът е използван за формулиране на политики, близки до оптималните (в съответствие
с избран критерий) с цел ускоряване на процеса на научните открития.
• Адекватността на модела е изследвана чрез глобален анализ на чувствителността, като
създадената методика е приложена и към задачи от изчислителната квантова физика, а така също
към екологично моделиране.
• Проучена е политиката и практиката по създаване на хранилища за отворени данни по света
и в България, връзката им с облачни структури за работа с отворени данни, както и използването на
високопроизводителни изчислителни архитектури.
• Изследванията подпомагат държавните политики за синхронизиране и свързване на
наличните хранилища, финансиране на дейността по отваряне на научното знание както към поширок кръг учени-изследователи от приложни научни области, така и към индустриални
приложения и приложения в селското стопанство.
• Извлечени са адреси и частично метаданни от списания с отворен достъп на издателства от
България. Голяма част от тях не са в машинно четим формат, тоест в свободен текст и
неструктурирани данни.
• Направен е опит за web crawling и web scraping за над 80 сайта. Оказва се че е нужно
персонализирано да се пишат различни скриптове за всеки сайт по отделно е, което непрактично и
невъзможно при чести промени. Извършено е индексиране с обхождане на всички страници чрез
SOLR и алтернативата Elastic Search
• Работи се по създаване на услуги за въвеждане на публикации, доклади, препринтове и
резултати в специално отделени колекции в цифровите хранилища на партньорите по проекта
• Работи се по предоставяне на уникални идентификатори от Handle NET
• Активно се работи по създаването на Българския облак за отворена наука като интегрална
част от Европейския облак за отворена наука
• СУ като редовен пълноправен член на асоциацията, управляваща Европейския облак за
отворена наука, участва активно и пълноценно в редица инициативи на асоциацията
• Партньорите от СУ, ИМИ-БАН и ИИКТ заедно подготвят създаването на нова организация,
която да подпомага всички български учени при присъединяването им към Европейския
облак за отворена наука
• Публикувани са редица научни статии по тематиката на тази задача

Работен пакет 1.4. Съхранение и анализ на големи обеми данни и технологии за приложение
на изкуствен интелект.
Ръководител на работен пакет: проф. дфзн Леандър Литов (СУ)
Научна задача 1.4.1. Развитие на център за Grid и облачни технологии
Ръководител на научна задача: проф. дфзн Леандър Литов (СУ)
Поставени цели и задачи
През третата година се предвижда да продължи работата по следните задачи:
Отчетен научен доклад
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1.4.1
Развитие на центъра за Grid и облачни технологии на СУ „Св. Климент Охридски“,
Инсталиране на нови мощности и интегрирането им в световната Grid мрежа.
1.4.2
Съхранение на големи обеми от данни получени в експерименти провеждани в
ЦЕРН и тяхната обработка.
1.4.3
Разработване на методи и технологии базирани на изкуствен интелект за off-line и
on-line контрол и оценка на качеството на работата на апаратура и големи обеми от данни.
1.4.4
Обучение на студенти, докторанти и млади учени работещи в областите на
физиката на ядрото и елементарните частици, информационните технологии и науките за живота.
Изпълнение на задачите за отчетния период
Задача 1.4.1
o Подновен софтуер на няколко сервизни сървъра;
o Преинсталиран DNS Сървър;
o Допълване на документацията по процедурите на създаване на нови инстанции на
файлови системи в lustre;
o Подготовка на сървър за разпространение на всички версии на модулите нужни за
инсталиране на клиентите на lustre файловата система;
o Инсталация на минималния брой клиенти на lustre файловата система за да може да се
продължи с останалите дейносто по сертифициране;
o Инсталиране на услугите нужни за стартиране на Grid дисков масив (SE - Storage Element).
o Подробно тестване и отстраняване на минимални проблеми по новия компютинг елемент
(CE);
o Стартиране на процеса на ресертификация на клъстера в световната Grid мрежа;
o Стартиране на всички тестови задачи от Регионалния доставчик на ресурси.;
o Работа по повишаване на надеждността на регистрираните за мониторинг услуги в Grid.;
o Възстановяване на статуса на клъстера като функциониращ в Grid мрежата;
o Стартиране на процеса на възстановяване на регистрацията на клъстера като част от
мрежата с ресурси на CMS;
o Регистриране на нашия дисков масив в новата система за трансфер на данни в CMS Rucio
Задача 1.4.2
o Трансфер на големи обеми от данни за анализ и работа с тях. Тестове на записване на
изходни данни от задачи за анализ на CMS в дисков масив със системата CRAB.
o Анализ на данни набрани от детектора CMS и получаване на физически резултати.
Изследвани са процеси с участие на В-мезони.
o Публикувани са 4 статии в списания импакт фактор
Задача 1.4.3
Разработване на система за мониториране на качеството на тока на камерите със
съпротивителна плоскост на CMS в реално време.
През отчетния период беше добавена подобрена версия на модела за предсказване на тока
консумиран от камери със съпротивителна плоскост на детектора CMS. Това включва замяната на
време зависимия член с такъв отразяващ покачването на тока поради интегрираната светимост в
точката на взаимодействие и добавянето на допълнителен член, който отразява спадането на тока
в следствие на работата на камерата в условия при които в точката на злодейства няма сблъсъци.
Бяха разработени база данни и софтуерен пакет състоящ се от три модула: за oбучение на модели
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.

28/90

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

за машинно обучение, предсказване на тока с използването на вече подготвените модели и модул,
откриващ аномалии в поведението на тока през камерите съпротивителна плоскост. С помощта на
модула за обучение се подготвят данните нужни за обучаването и се провежда самото обучение на
линейни модели за предсказване на токовете течащи през всеки един от канарите на
високоволтовите захранвания на газовете процепи на RPC. Модулът за предсказване на токовете
осигурява оценка на тока в даден период от време и записването му в база данни. Модул за
откриване на аномалии сравнява предсказания ток с вече наблюдавания и ако е необходимо
записва в база данни предупреждения и съобщения за грешки.
Изнесени са 4 доклада на работни съвещания на колаборацията CMS.
Задача 1.4.4
Проведено е обучение на студенти и докторанти за:
o Работа с пакета GEANT 4 за симулации на преминаване на високо енергетични частици
през веществото;
o Работа с пакета ROOT за анализ на данни и визуализация на резултатите;
o Работа с пакета за молекулярно динамични симулации GROMAX;
o Работа с пакета FLUKA за симулация на взаимодействия на йонизиращо лъчение с
веществото.
Доказателствени материали
Публикации в списания с импакт фактор
1. Observation of a new excited beauty strange baryon decaying to \Xi^-_\mathrm{b} \pi^+ \pi^Ξb−π+π−, CMS, Collaboration, Albert M Sirunyan, Yerevan Phys. Inst...., et al., (Feb 8, 2021), e-Print:
2102.04524 [hep-ex]
2. The CMS collaboration., Sirunyan, A.M., Tumasyan, A. et al. Angular analysis of the decay B+ →
K∗(892)+μ+μ− in proton-proton collisions at s√s = 8 TeV. J. High Energ. Phys. 2021, 124 (2021).
https://doi.org/10.1007/JHEP04(2021)124
3. Measurement of B_\mathrm{c}c(2S)^++ and B_\mathrm{c}^*c∗(2S)^++ cross section ratios in
proton-proton collisions at \sqrt{s} =s= 13 TeV, CMS Collaboration, Albert M Sirunyan (Yerevan Phys.
Inst.) et al., Published in: Phys.Rev.D 102 (2020) 9, 092007, e-Print: 2008.08629 [hep-ex]
4. Measurement of the CPCP-violating phase \phi_\mathrm{s}ϕs in the B^0_\mathrm{s}\tos0→
J/\psi\, \phi/ψϕ(1020) \to \mu^+\mu^-→μ+μ−K^++K^-− channel in proton-proton collisions at \sqrt{s}
=s= 13 TeV, CMS, Collaboration, Albert M Sirunyan),…, et al., Published in: Phys.Lett.B 816 (2021)
136188, e-Print: 2007.02434 [hep-ex]
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Разработеният метод за контрол на работата на камерите със съпротивителна плоскост на
детектора CMS (1100 камери) с използване на машинно обучение беше приложен ретроспективно
за анализ на работата на мюонната система на детектора CMS. Методът ще бъде използван по
време на набора на данни с детектора CMS през следващите години 3 години. Очаква се той да
спести 2 човеко години труд на висококвалифициран експерт.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Публикационна дейност: Публикувани са 4 статии в списание с импакт фактор, които са
цитирани 15 пъти
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Мероприятия за популяризиране на получените резултати: проведено е дистанционно
обучение на ученици «International Masterclasses” в 3 града за обработка на публично достъпни
данни набрани от детектора CMS. През обучението са преминали над 60 ученици.
Проведено е дистанционно обучение на ученици „Masterclass on particle therapy”. Обучени са
30 ученика.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Работата по работен пакет 1.4 се извършва в тясно сътрудничество в ЦЕРН и колаборацията
CMS. Предстои включване на клъстера на СУ в световната Grid мрежа използвана за обработка на
данните от експериментите в ЦЕРН.
Част от колективът от СУ се включи активно в международен консорциум с участници от 10
държави работещ по изграждане на международен институт в района на югоизточна Европа с
център за лъчетерапия с протони и леки йони и био-медицински изследвания.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
Подготвено е предложение за надграждане на детектора CMS работещ на ускорителя LHC.
Основни проблеми при изпълнение на задачите
Наблюдава се забавяне на изпълнението на практически всички задачи свързано с
ограниченията за работа поради пандемията от Covid-19. Тъй като всички задачи се изпълняват в
рамките на международни проекти, нарушаването на нормалните връзки и невъзможността да се
пътува води до съществени закъснения във всички дейности.
Причини за неизпълнение на задачата
Няма неизпълнени задачи.
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Обобщена информация за основните получени резултати и изпълнени индикатори в
Компонент 1
(следвайки структурата на Анекс 1 към договора за партньорство) е представена в следната
таблица.
Таблица 2. Основните получени резултати и изпълнени индикатори в Компонент 1

Постигнати индикатори (общи за програмата)
Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с
импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и предложени тримерни модели
Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения
Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати (конференции,
семинари, кръгли маси, информационни дни)
Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата
Брой изградени международни научни мрежи
Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата

Общо

Брой браншови и други организации, привлечени за изпълнение на програмата

1

47
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17
6
37
0
1

Показатели специфични за Компонент 1
Брой потребителски групи за ползване на е-инфраструктура
Брой подпомогнати успешни интердисциплинарни пилотни (до 3-6 месеца)
проекти
Брой изградени и/или разширени хранилища за отворена наука
Брой създадени научни мрежи
Брой подадени съвместни научни проекти
Брой високотехнологични публикации в областта на програмата в списания в ТОП
10% в класацията на Thompson-Reuters WoS
Брой обучени млади изследователи
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Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата с
млади таланти и специални целеви групи
Този компонент включва три работни пакета:
•
•
•

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

Работен пакет 2.1. Отворени образователни ресурси
Ръководител на работен пакет: проф. д-р Тони Чехларова (БАН-ИМИ)
Научна задача 2.1.1. Създаване на общодостъпни образователни ресурси
Ръководител на научна задача: проф. д-р Тони Чехларова (БАН-ИМИ)
Поставени цели и задачи
Създаване на образователна мрежа с два водещи европейски университета за разработване на
съвместни магистърски учебни програми в областта на иновативните комуникационни и
информационни технологии.
Основната цел на екипа от Русенски университет по тази научна задача е създаване на
образователна мрежа и разработване на национални общодостъпни образователни ресурси с
материали, така, че обучението да може да се реализира по всяко време и на всяко място. Основния
акцент на образователната мрежа е фокусиран върху:
•

Разработване на национални общодостъпни образователни ресурси в контекста на
съвременния бизнес модел (Индустрия 4.0), с материали, така че обучението да може да се
реализира по всяко време и на всяко място;
• Обменяне на материали, чрез отворени онлайн курсове за свободно ползване в духа на
концепцията за STEAM обучение в образованието (приложно преподаване в областите на
науката, технологиите, инженерните предмети, изкуството и математиката);
• Развитие на езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, които да са
съвременни средства за подобряване на формалното и неформалното обучение, както и на
преподаването в професионални, образователни и други контексти.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Продължава работата по разработване на съвместни магистърски програми на ТУС с
Университета Орхус, Дания и Университет на Малага, Испания.
Забавянето е в резултат на създалата се обстановка в следствие CIVID-19 и невъзможността за
провеждане на някои от планираните командировки и работни срещи.
Във връзка с идеологията и концепцията за съвместна работа между университетите, бизнеса и
училищата, която беше представена в рамките на проведената на 19.02.2020 г. в Русенски
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университет кръгла маса, работния екип от РУАК продължи да провежда срещи с ръководствата на
фирми и средни училища, за да укрепва и развива своята образователна мрежа.
Проведени са разговори с ръководството на следните институции:
•

Професионална гимназия по Електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ – гр.
Горна Оряховица;
• Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров“
– гр. Плевен;
• Средно Училище „Йордан Йовков“ – гр. Русе;
• Езикова гимназия „Пейо Яворов“ – гр. Силистра;
• Професионална гимназия по механотехника "Владимир Комаров" – гр. Силистра;
• ОУ "Отец Паисий" – гр. Русе;
• Фирма „Тераком“ – гр. Русе;
• Фирма „Торнадо Студиос“ – гр. Русе.
За периода Декември 2020 – Май 2021, меморандум и споразумение за сътрудничество са
сключени с две нови институции – едно средно училище и една фирма.
Подготвени и подадени за публикуване са два научни доклада.
Доказателствени материали

Фигура 1. Меморандуми за сътрудничество между РУАК и училища

Изготвени меморандуми за сътрудничество между РУАК и училища (Фигура 1)
Изготвени споразумения за сътрудничество между РУАК и фирми (Фигура 2):
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Фигура 3. Споразумения за сътрудничество между РУАК и фирми

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
В рамките на периода на този отчет е разширена образователната мрежа, реализираната през
предходните години в рамките на ННП ИКТвНОС. Към мрежата са присъединени едно ново училище
- Професионална гимназия по Електротехника и електроника „М. В. Ломоносов“ – гр. Горна
Оряховица и една фирма - Фирма „Тераком“ – гр. Русе.
С представители на бизнеса и училищата са обсъдени възможности за сътрудничество и
провеждане на бъдещи събития.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Развитие на сътрудничество с „Клъстер за Цифрова Трансформация и Иновации“. Участие в
съвместни проекти.
Научна задача 2.1.2. Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
Ръководител на научна задача: акад. Петър Кендеров (БАН-ИМИ)
Поставени цели и задачи
Изработване на курс за учители за подготовка за състезание „Математика с компютър“ за 3-4
клас.
Подготвяне на материал за свободно ползване, достъпни он-лайн (на сайта на Лабораторията)
за свободно ползване на тема: „Кражба на самоличност чрез Фишинг (Phishing)“
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Разработване на онлайн образователни курсове в областта на: цифрова обработка на сигнали;
основни принципи на криптографията; основи на изкуствения интелект. Предвижда се
образователните курсове да включват модули за самоподготовка и проверка на знанията, както и
изпитващи тестове. За платформа ще се използва безплатната система за управление на обучението
с отворен код Moodle.
Разработване на национални общодостъпни образователни ресурси в контекста на съвременния
бизнес модел (Индустрия 4.0), с материали, така че обучението да може да се реализира по всяко
време и на всяко място.
Въз основа на анализа от проведената дискусия с учителите от региона, екипа се насочи към
разработване на образователни ресурси в следните тематични направления (стартиран е процеса
по разработка на до 5 образователни курса):
•

•

•
•
•

Създаване и провеждане на обучителни курсове в областта на приложното програмиране с
цел създаване на приложения за мобилни устройства. Тестване на реализираните
приложения в симулационна среда и на реални устройства. Публикуване на готовите
приложения в Google Play Store и Apple App Store;
Създаване и провеждане на обучителни курсове в областта на приложното програмиране с
използване на обучителни платформи (ще бъдат разработени в рамките на тази научна
задача) с премахване на нуждата от диференциране на оборудването и възможност за
тяхното използване от началното образование до последния курс на висшето образование;
Създаване и провеждане на обучителни курсове за въвеждане на добавена, виртуална
реалност и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебен материал,
което да предлага нов по-привлекателен подход за усвояване на нови знания;
Създаване и провеждане на обучителни курсове за създаване на тримерни модели за
онагледяването на учебно съдържание, както и за илюстриране на обекти, които са
невидими с просто око (например атоми, молекули и клетки);
Осигуряване най-широк обхват (не само за млади таланти) на разработваните иновативни
приложения, в това число в рамките на учебно съдържание със свободен достъп, чрез
провеждане на специализирани курсове за лазерно 3D сканиране и 3D принтиране.

Изпълнение на задачата за отчетния период
Продължи работата по останалите три (от общо 5) модула на курс за подготовка за състезания
по математика с компютър. Един от тях (модулът за 3. - 4. клас) е в заключителен етап и предстои
издаването му в издателство „Регалия 6“. Останалите два модула (за 7.-8. клас и за 11. -12. клас) ще
бъдат завършени преди изтичането на третата година от проекта.
Изнесен е доклад на конференцията “Динамична математика в образованието”, 14.02.2021:
Петър Кендеров, Тони Чехларова: Ресурси за подготовка за онлайн състезание „VIVA Математика с
компютър”, ИМИ – БАН. Презентацията на доклада е достъпна на адрес:
http://dmo.cabinet.bg/content/bg/files/210214_DMO_IKTVNOS_212.pdf
Програмата на конференцията и връзка към презентацията може да се намери на адрес:
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http://dmo.cabinet.bg/index.php?menu=agendapast
Националната програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров
пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)е спомената изрично в доклада.
Попълване на платформата за предоставяне на образователни курсове с различни по
предназначение, формат и вид ресурси; разработване на образователни игри за свободно ползване;
популяризиране на резултатите от изследвания чрез научни публикации.
•

Продължава се разработването на платформата за предоставяне на разнообразие от пътища за
достъп и споделяне на образователни ресурси чрез цифрови технологии, която позиционирахме
на адрес https://npict.eu/
Добавен е нов курс по математическо моделиране в раздел „математическо оптимиране“.
Курсът се попълва с обучителни материали. Показана е възможността за вграждане на тест.

Фигура 4. Възможност за вграждане на тест

Допълнен е разделът „Други курсове“ (Фигура 5):
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Фигура 5. Раздел „Други курсове“

•

Разработен е прототип на образователна игра за запознаване с основните материали за
рециклиране (Фигура 6):

Фигура 6. Образователна игра за запознаване с основните материали за рециклиране

В процес на разработване е образователна игра за определяне на съответствието между група
въпроси и изображения. Тези игри са предназначени за учащи до 4 клас (Фигура 7). Планира се тези
и подобни образователни ресурси да бъдат представени чрез платформата за отворени онлайн
образователни курсове за свободно ползване в раздел „Образователни игри“.
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Фигура 7. Игри за учащи до 4 клас

•

Проведени са изследвания по теми:
Персонализация на образованието: Terzieva, V., Ivanova, T., Todorova, K. Towards Personalization
in Intelligent Learning Systems. Springer Book Series, ‘LECTURE NOTES IN NETWORKS AND SYSTEMS’
Proceedings of International Conference on Data Science and Applications (ICDSA 2021), Springer, приета
за печат: 2021, https://www.icdsa21.scrs.in/page/program-schedule. Книга с абстракти:
https://www.icdsa21.scrs.in/kcfinder/upload/files/Souvenir_ICDSA%202021.pdf
Подготвено е съдържание на тема „Кражба на самоличност чрез Фишинг (Phishing)“. Учебното
съдържание може да се види на сайта на лабораторията в меню ОБУЧЕНИЕ -> БИБЛИОТЕКА.
https://www.nlcv.bas.bg/bg/library-115/show-116(10)
Основните теми, включени в материали са:
•

Какво е Фишинг (Phishing)
o Как да познаем и-мейл, съдържащ Phishing
o Да се защитим от Phishing атаки
o Измами, направени с помощта на Phishing
o Как да избегнем Phishing измами

•

Примери за Фишинг (Phishing)
o Класически електронни съобщения
o Заразени прикрепени файлове
o Свързани със социалните мрежи
o Измами от името на висшестоящите
Продължава работата по разработването на онлайн образователни курсове в областта на:
цифрова обработка на сигнали; основни принципи на криптографията; основи на изкуствения
интелект и тяхната имплементация в платформата за електронно обучение на Технически
Университет – София (LMS - Moodle).
•

Онлайн образователен курс по „Цифрова обработка на сигнали“: Материалите са разработени
и поетапно се имплементират в LMS Moodle като се представят във вид на ресурси и дейности.
Самите материали са достъпни на следните адреси:
https://drive.google.com/drive/folders/1CdOgwZR1Wmit9id5BS3SYUpZ3eDd-rzu?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1_rFJTSq1PPD4BAiPsq0vO3WQu8qiE4NW?usp=sharing
Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=188
•

Онлайн образователен курс по „Основни принципи на криптографията“: Продължи работата по
разработването, както на самите материали, така и тяхната паралелна имплементация в LMS
Moodle, представяйки ги във вид на ресурси и дейности от гледна точка на системата за
електронно обучение.
Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=189

•

Онлайн образователен курс по „Основи на изкуствения интелект“: Продължи работата по
разработването, както на самите материали, така и тяхната паралелна имплементация в LMS
Moodle, представяйки ги във вид на ресурси и дейности от гледна точка на системата за
електронно обучение. Самите материали са достъпни на следния адрес:
https://drive.google.com/drive/folders/1i7A6ur5WMVbLBA5x77N82OnNvMdJmVXL?usp=sharing
Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=190

Стартира се работата по нов онлайн образователен курс на тема „Цифрови филтри“. Предвидено
е този курс да се състои от два модула: модул „Проектиране на цифрови филтри“ и модул
„Реализация на цифрови филтри“. Първият модул съдържа следните теми: Цифрова филтрация –
основни понятия; Проектиране на нерекурсивни (КИХ) цифрови филтри; Проектиране на рекурсивни
(БИХ) цифрови филтри; Проектиране на рекурсивни (БИХ) цифрови филтри посредством
разположението на полюсите и нулите. Вторият модул съдържа следните теми: Реализация на
цифрови филтри – общи понятия и проблеми; Чувствителност на цифровите реализации с
фиксирана запетая към квантуване на коефициентите на умножениe; Възникване на препълвания
при реализация на цифрови филтри; Оценка на шума на изхода на цифров филтър от квантуване на
произведенията. Предвидени са общо четири практически упражнения (по две за всеки модул).
В периода Декември 2020 – Май 2021 е адаптирано и подобрено съдържанието на образователен
курс за „Блоково програмиране на дронове“.
На 26-ти Май 2021 година е проведено 3-часово обучение „Блоково програмиране на дронове“ с 26
ученика и 2 учителя от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе.
Във връзка със сключеното на 01.09.2020 г., споразумение за сътрудничество между Русенски
университет „Ангел Кънчев“- гр. Русе и Английска езикова гимназия „Гео Милев“ - гр. Русе, за
учебната 2020/2021 г., Русенски университет осигурява обучение и профилирана подготовка по
учебен предмет „Информационни технологии“ за модул „Мултимедия“ с хорариум общо 72
часа/годишно, по 36 часа/срок, за четири групи.
В периода Декември 2020 – Май 2021, обучението се е провеждало онлайн (заради COVID-19
епидемиологичната обстановка) и на територията на Университета, като за целта са осигурени
специализирани лаборатории и компютърни зали. Създадени нови образователни материали по
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учебен предмет „Информационни технологии“ за модул: „Мултимедия“. Всички материали ще
бъдат публикувани в рамките на онлайн образователната платформа на екипа от РУАК:
http://academy-bg.eu.
Новоразработени и добавени материали към курса по
https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php?id=336

Биомедицинска информатика

Новоразработени и добавени материали към курса по Бизнес информационни технологии
https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php?id=71. Разработени са учебни материали за лекции
във вид на учебни презентации и за упражнения, във вид на видео уроци и текстови описания. В
упражненията по дисциплината Бизнес информационни технологии (БИТ) студентите използват
средата за моделиране Visual Paradigm. С помощта на разработените учебни материали студентите
създават UML диаграми (Use Case Diagrams, Activity diagrams, Class diagrams) в средата Visual
Paradigm. Първоначално студентите се запознават с особеностите на езика UML и създават
примерни диаграми. Подготовка на учебни материали, които дефинират изискванията на
системите за оперативно управление на производството според стандарта IEC 62264. След
запознаване със стандарта за интеграция на информационни системи в индустрията IEC 62264, се
създават UML диаграми, които дефинират функциите на една система за оперативно управление,
отговаряща на изискванията на стандарта в средата за моделно направлявана разработка на
софтуер IDE Visual Paradigm. При разработката на проекта на настоящия етап основно са използвани
инструментите на текстовия анализ с цел създаване на съответни на стандарта Use Case Diagrams на
системите за оперативно управление на производството на произволно предприятие, несвързано с
конкретна индустрия. Акцентирано е и върху създаване на двуезичен речник с превод на термините
и дефинициите, представени в част 3 на стандарта за целите на проектиране и интеграция на
системи за оперативно управление. Предстои създаване на онтологични речници и модели на
основните дейности при оперативното управление според изискванията на стандарта.
В интегрираната среда за онлайн обучение в Moodle са добавени библиотеки от въпроси за тестова
проверка на знанията по посочените по-горе дисциплини. Линкът към курсовете е:
https://mu.uctm.edu/elearn/mod/quiz/review.php?attempt=10449 (тест по БИТ)
https://mu.uctm.edu/elearn/mod/quiz/review.php?attempt=7132 (тест по БМИ)
Подготвен е лекционен курс за Обобщени мрежи и е публикуван в раздел „Образователни курсове“
на сайта на проект ИКТвНОС за Универистет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас: http://aiedu.eu/ikt-vnos.html. Лекционният курс съдържа 10 теми, както следва:
1. Дефиниция на обобщена мрежа (ОМ)
2. Редуцирани ОМ
3. Консервативни разширения на ОМ
4. Свойства на ОМ
5. Алгебричен аспект на теорията на ОМ
6. Топологичен аспект на теорията на ОМ
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7. Топологичен аспект на теорията на ОМ
8. Функционален аспект на теорията на ОМ
9. Методологичен аспект на теорията на ОМ
10. ОМ като средство за моделиране на Data Mining-процеси
Доказателствени материали
Кендеров, П, Т. Чехларова, Г. Гачев. Онлайн състезание „VIVA математика с компютър“.
Математика и информатика, 64, 1, Аз-буки, 2021, ISSN:1310–2230, 36-51
https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2021/02/Matematika_01_2021_Peter-Kenderov.pdf
Материалите са качени на сайта на НЛКВ – БАН в меню ОБУЧЕНИЕ –> БИБЛИОТЕКА
URL до материала: https://nlcv.bas.bg/bg/library-115/
Забележка: Лабораторията има нова уеб страница, която се довършва в момента. Тя продължава
да се актуализира и ще се променя своевременно в близките 2-3 месеца, като се стремим
материалите по проекта да бъдат постоянно видими и налични.
Материали от реализираното 3-часово обучение на 26-ти Май 2021 на тема „Блоково
програмиране на дронове“ с 26 ученика и 2 учителя от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе:

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.

41/90

Компонент 2: Цифрови технологии в обучението, преподаването, работата
с млади таланти и специални целеви групи
Фигура 8. Материали от реализираното 3-часово обучение на тема „Блоково програмиране на
дронове“

Снимки (Фигура 9) от проведеното обучение на 26-ти Май 2021 с 26 ученика и 2 учителя от ОУ
„Отец Паисий“ – гр. Русе:

Фигура 9. Обучение на тема „Блоково програмиране на дронове“

За учебната 2020/2021 г., Русенски университет осигурява следното обучение (профилирана
подготовка ) по учебен предмет „Информационни технологии“ за следния модул: „Мултимедия“ –
с хорариум общо 72 часа/годишно, по 36 часа/срок, за четири групи. 4. За целта се осъществява
процес по създаване на интерактивно учебно пособие по учебен предмет „Информационни
технологии“ за следния модул: „Мултимедия“, което ще бъде публикувано на http://academybg.eu:
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Фигура 10. Интерактивно учебно пособие по учебен предмет „Информационни технологии“ за модул
„Мултимедия“

Доказателственият материал включва изградената образователна мрежа, част на която са
разработените курсове по дисциплините „Биомедицинска информатика“ и „Бизнес
информационни системи“ (Фигура 11 и Фигура 13) и тестовете за проверка на знанията по тях –
Фигура 12 и Фигура 14. Посочени са и линковете към тези разработки.
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Фигура 11. Избор на курс по „Биомедицинска
информатика“

https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php
?id=336

Фигура 12. Тест по „Биомедицинска информатика“

https://mu.uctm.edu/elearn/mod/quiz/review.php?attem
pt=7132

Фигура 14. Тест по „Бизнес информационни технологии“

Фигура 13. Избор на курс по „Бизнес
информационни технологии“

https://mu.uctm.edu/elearn/mod/quiz/review.php?attem
pt=10449

https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php
?id=71
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Постепенно се намалява липсата на материали за учители и ученици, с които се развива
алгоритмичното и изчислително мислене на младите хора.
Материалът е подходящ за ученици от 7 до 12 клас както и за учители по информатика в средните
училища. Материалът е подходящ и за учители и по други дисциплини, тъй като придобитите знания
повишават безопасната работа на потребителите в интернет среда.
Материалът може да се ползва и от хора неспециалисти по темата, които работят с електронна поща,
ползват социални мрежи и търсят информация в интернет.
В рамките на периода на този отчет допълнено и адаптирано съдържанието за образователен курс
„Блоково програмиране на дронове“, който е фокусиран върху приложното програмиране с
използване на обучителни платформи. Проведен е обучителен курс с ученици и учители от училище
в Русе.
Продължава провеждането на занятия по учебен предмет „Информационни технологии“ с модул:
„Мултимедия“ за 4 класа ученици от АГ „Гео Милев“ – гр. Русе.
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Осигуряване на дистанционна форма на обучение и проверка на знанията по дисциплината
„Биомедицинска информатика“
Осигуряване на дистанционна форма на обучение и проверка на знанията по дисциплината „Бизнас
информационни технологии“

Научна задача 2.1.3. Осигуряване на образователни услуги, дисково пространство и софтуерни
компоненти
Ръководител на научна задача: проф. д-р Боян Бончев (СУ)
Изпълнение на задачата за отчетния период
В рамките на научна задача 2.1.3 „Осигуряване на образователни услуги, дисково пространство и
софтуерни компоненти“, екипът на Факултета по математика и информатика при СУ „Св. Кл.
Охридски“ осигури сървъри с дисково пространство с необходимия обем и бързина на достъп,
изисквани за създаването и поддържането на онлайн учебни ресурси и услуги от различен тип. На
база на инсталация на отворената система за управление на учебно съдържание Мудъл (Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), беше създаден портал за онлайн обучение
и предоставяне на образователни услуги. Екипът на ФМИ-СУ създаде отворен учебен курс за общо
ползване на тема „Проектиране на видео игри за обучение“, с мултимедийно съдържание на
български език. Курсът беше качен онлайн в създадения портал и е достъпен на адрес
https://training.it.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=496. С цел популяризирането и използването
му като МООС курс сред повече обучаеми, предстои създаването на същия курс в платформата
Coursera (https://www.coursera.org/).
Пак в рамките на същата задача, екипът на ФМИ-СУ създаде редица образователни на база на
използването на специализиран софтуер за създаване и използване на ресурси в образователни
игри. По-точно, бяха използвани популярната игрова платформа Unity, заедно със специализирани
приставки за тази платформа. По този начин бяха създадени следните дву- и триизмерни видео
игри за обучение:
1) 2D учебна видео игра "Викторина"
2) 2D учебна видео игра за развитие на паметта
3) 3D учебна видео игра "Разделяй и владей"
4) 2D учебна видео игра "Puzzle"
5) 3D учебна видео игра "Подреди ме"
6) 3D учебна видео игра "Открий думите"
7) 3D учебна онлайн видео игра с три нива "Word Soup"
Всички игри са публикувани заедно с кратко описание на игровия процес и целта на играта на
адрес https://games.npict.bg/, на сървъра, предоставящ дисково пространство с необходимия обем
и бързина на достъп до онлайн учебни ресурси и услуги от различен тип. В последна фаза е
разработката на онлайн редактор на учебни игри-лабиринти, който генерира XML описания на
създадените в редактора лабиринти.
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В рамките на научна задача 2.1.3 „Осигуряване на образователни услуги, дисково пространство и
софтуерни компоненти“, екипът на МУ-София създаде автоматизирана система за генериране,
проверка и оценка на тестове. Целта беше постигната с изпълнението на следните задачи:
1) Изясняване на функционалната структура на автоматизираната система за генериране,
проверка и оценка на тестове.
2) Проектиране на отделните функционални модули на системата.
3) Програмиране на системата като приложение за самостоятелно ползване под Ексел.
4) Практическо тестване на системата в реални изпитни условия във Фармацевтичен факултет
на МУ-София.
5) Анализ и оценка на всички функционални аспекти на системата, на база на получените от
нейното практическо тестване резултати – въвеждане на тестовите въпроси, отговори и
точки на отговорите; задаване на квоти за броя на въпросите от различните теми и нива на
теста; задаване на времето за решаване на теста и на скалата за оценяване на резултатите
от теста; генериране на въпросите на теста, в съответствие със зададените квоти по теми и
нива на теста; презентиране на теста с възможност за даване на отговор на неговите
въпроси; автоматизирана проверка на коректността на отговорите на теста и извеждане на
крайната оценка на теста; презентиране на въпросите на теста с указател за верните и
грешните отговори на теста/на грешните отговори на теста е посочен верният отговор/;
извеждане и преглед на различни статистики за отговорите на теста – по теми и нива ан
трудност; архивиране на тестовите резултати и оценката от теста.
6) Корекция на проблемните функционални аспекти на системата, на база на получените от
нейното практическо тестване резултати.
7) Проверка и валидация на всички функционални аспекти на системата, на база на получените
от нейното практическо тестване и коригирани функционалности резултати.
8) Създаване на електронно ръководство за потребителите на екселската версия на системата
с описание на нейния интерфейс и начина на ползване на нейните функционалности.
9) Публично представяне на екселската версия на системата на национално и международно
ниво, чрез представяне на системата на научни семинари, конференции и конгреси с постер,
с научно съобщение или с доклад.
10) Практическо внедряване на системата в образователни и бизнес - институции – училища,
университети, бизнес-компании и фирми.
11) Официално представяне на екселската версия на системата и на нейните функционални
възможности за автоматизирана оценка на знания и на нива на знания, чрез научна
публикация в специализирано списание и/или научни поредици с импакт-фактор (IF) и/или
импакт-ранг (SJR).
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Работен пакет 2.2. Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро
образование
Ръководител на работен пакет: доц. д-р Геннадий Агре (БАН-ИИКТ)
Научна задача 2.2.2. Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен интелект
Ръководител на научна задача: проф. д-р Милена Лазарова (ТУС)
Изпълнение на задачата за отчетния период
Подзадача 2.2.2.1: Интегриране в учебното съдържание на обработка на естествен език,
машинно самообучение, семантични технологии, извличане на данни и други, в това число в
контекста на големи данни и съвременни изчисления.
Изпълнението на подзадачата от екипа от ТУ–София през отчетния период е фокусирано върху
изследване, проектиране и разработване на методология за обработване на неструктурирани данни
на естествен език за целите на класификация на декларации за поверителност на потребителски
данни. Декларациите за поверителност на потребителски данни в Интернет представляват голям
масив от данни, чието изследване, анализ и класификация дава възможност за потребителска
информираност, а от там и предпазливост при използване на уеб услуги. Обработването на
неструктурирани данни на естествен език е много добре изследвана област от компютърните науки,
но декларациите за поверителност са сравнително нова концепция, чиято важност се очертава през
последните години и води до реална необходимост от техния анализ, за реализацията, на което е
необходимо изграждането на масиви от данни със свободен достъп. За анализ и класификация на
декларации за поверителност с помощта на методи и алгоритми за обработване на текстове на
естествен език и машинно обучение се изискват обучаващи входни данни с висока точност на
анотираното съдържание. Използването на невронни мрежи със специфични архитектури за
обработка на декларации за поверителност позволява постигане на висока точност при анализа и
класификацията. За постигане на висока точност при използване на методи и алгоритми за
обработване на текстове на естествен език и машинно обучение при класификацията на декларации
за поверителност се изисква специфично проектиране и конфигуриране на параметрите на
моделите. Разработваната методология за обработване на неструктурирани данни на естествен
език за целите на анализ на декларации за поверителност се състои от три последователни етапа:
предварителна подготовка на данните; анотиране на данните; класификация на данните. Целта на
етапа на предварителна подготовка е неструктурираните данни да се трансформират в еднакъв вид
без значение на източника им, който да позволява последващата им обработка. За оптимизация на
процеса на анотиране на документи на естествен език е предложен метод, базиран на полуконтролирано обучение за създаване на множество от данни с етикети, които се използват за
обучение на класификатор. обучение на класификатор. Етапът на обучение на класификатор се
базира на използване на невронни мрежа. Използването на дълбоки невронни мрежи със
специфични архитектури за обработка на декларации за поверителност позволява постигане на
висока точност при анализа и класификацията, но изисква специфично проектиране и
конфигуриране на параметрите на моделите за машинно обучение.
Подзадача 2.2.2.2: Обновяване на съдържание на текущи курсове, така че да отразяват новите
постижения в области, свързани с обработка на естествен език, машинно самообучение,
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семантични технологии, извличане на знания от данни и други, в това число в контекста на
големи данни.
През отчетния период в ФМИ на СУ “Св. Климент Охридски“ продължи воденето на курсовете с
елементи на ИИ представени в предишните отчети. Съдържанието им дава основни знания и
умения, както и отразява съвременните достижения на съответната област. Също така студентите в
тези курсове и дипломантите в това направление се мотивират да се включване в научно
изследователски и проекти.
Защитени дипломни работи: „Извличане на информация от медицински текстове на български
език”, Дипломант: Гергана Тодорова, Научни ръководители проф. д-р Иван Койчев и доц. д-р Светла
Бойчева.
Статии с участие на студенти: Б. Величков, К. Иванова, В. Христов, И. Борисов, А. Пейчев, И.
Койчев, С. Бойчева. Приложение на подходи от изкуствения интелект за автоматично генериране на
синтетични записи на пациенти. "Българско списание за инженерно проектиране". Брой 42,
ноември 2020, стр. 148-153. Машиностроителен факултет при Технически университет-София. ISSN
1313-7530 (Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно
рецензиране) Достъпна е на: http://bjed.tu-sofia.bg/items/BJED-0042(2020).pdf
Подзадача 2.2.2.3: Интегриране в учебното съдържание на: машинно самообучение и
семантични технологии.
В резултат на проведен голям обем научни изследвания в рамките на проекта беше подготвена
теоретичната основа и комплектувани експериментални и симулационни данни за разрабоване на
инструменти за учебния процес. На пилотно ниво са разработени следните учебни инструменти:
▪

Мониторинг на процеси при пречистване на отпадъчни води – презентация (теория + казус);

▪

Диагностика на микробиологична горивна клетка с невронни мрежи – презентация (казус);

▪

Диагностика на повреди в металургична кофа с невронни мрежи – презентация (теория +
казус);

▪

Методът на прецедентите за медицинска диагностика и лечение – презентация (теория +
казус);

▪

Разработване на невронни мрежи за медицинска диагностика – презентация (казус);

▪

Емпиричен математичен модел много входове – много изходи на биологично пречистване
на отпадъчни води (казус).

Следните две разработки са апробирани със студенти:
▪

Методът на прецедентите за медицинска диагностика и лечение – презентация (теория +
казус);

▪

Разработване на невронни мрежи за медицинска диагностика – презентация (казус).
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Продължено е разработването на индивидуален стенд за провеждане на упражнения по
Изкуствен Интелект.
Подзадача 2.2.2.4: Актуализиране, разширяване и интегриране на учебно съдържание по
отношение на съвременни технологии и актуални тематики в областта на машинното
самообучение.
В публикацията “Automatic Sentiment Analysis on HotelReviews in Bulgarian - Basic Approaches and
Results” се представя изследване за подходите и алгоритми за автоматизиран анализ на мнения и в
частност тези на хотелски коментарии на български език. Отчита се актуалността на тази област
поради все по-голямо внимание на уеб документите (впечатленията на хората от даден продукт или
услуга, блогове и коментари на новини), като нов източник на опит и мненията на хората и
необходимостта от развиване автоматизираното извличане и анализ на мнения от онлайн
документи. Изследвани са различните методи за автоматизиран анализ на мнения в оценки за
хотели на български език. Представени са целта и мотивацията за подобни изследвания, както и
унифициран подход от високо ниво за автоматизиран анализ на мнения на български език.
Разгледани са най-често използваните алгоритми за машинно обучение, които могат да се използват
върху коментари на български език. Представени са създаването на собствена база данни от
коментари и оценки за хотели на български
В разработката „Software approach for calculation of stress and elongation in pre-insulated pipe systems
for heat supply taking into account change in diameters“ се представя софтуерен подход за
оразмеряване на топлопроводи, базиран на Софтуерни шаблони за проектиране (СШП). Подходът е
предназначен за изчисляване на напрежения и удължения в предварително изолирани тръбни
системи (ПИТС) за топлопреносни мрежи, като се отчита промяната в диаметрите в разглеждания
участък. Статията се състои от четири части: въведение, кратко описание на ПИТС и методика за
оразмеряване на тръбопроводи, имплементиране на софтуерния подход в информационна система
(ИС) за ПИТС базиран на СШП и заключение. За реализране на ИС са използвани Abstract Factory (AF)
за визуализиране на изображения и графики; Fluent Interface Design Pattern (FIDP) за дефиниране на
полета и изчисляване; Singleton Design Patterns (SDP) за връзка с БД; Data Mapper Design Patterns
(DMDP) за въвеждане и обработка на информация в реално време. Заключението обобщава
предимствата от разработката на подобен подход за автоматизиране процеса по изчисляване и
обработка на данни свързани с ПИТС и намаляване на усилията при проектиране.
Използване на разработеният в предишен период онлайн курс: Разработеният в предишен период
онлайн курс материали с отворен достъп и виртуална среда за обучение в областите на машинното
обучение и изкуствения интелект бе използван през отчитания период по дисциплината „Машинно
обучение” за студенти специалност „Софтуерно инженерство“ в ОКС „Магистър“, ТУ-Варна. За
отчитания период разработената за курса виртуалната среда се използва за обучение на нови 27
студента. Курсът се публикува в уеб пространството и неговите материали са общодостъпни чрез
свободен достъп.
Защита на една докторска дисертация: Проектът допринесе за защита на една докторска
дисертация в областта на машинното обучение
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▪

Тема: „Mетоди на машинното обучение за анализ на данни в областта на онкологичните
заболявания”, докторант Мая Петрова Тодорова

и е в подкрепа на нова докторскa разработкa на друга дисертация в тази област.
▪ Тема: „Използване на семантични технологии в един клас софтуерни приложения,
докторант Даниела Иванова Петрова,

Фигура 15. Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Цялостно реновиране и изграждане на учебна лаборатория по Киберфизически системи и изкуствен
интелект, която ще бъде използвана за нуждите на провеждане на практически и теоретични
занятия по изкуствен интелект. Продължава работата по изготвяне на алгоритмичното и
програмното обезпечение на пасивните агенти.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Лабораторията по Киберфизически системи и изкуствен интелект е представена в рамките на дните
за кариерно развитие в ХТМУ и е посетена от представители на индустрията, като: Неохим АД,
Димитровград и Рефран ЕООД, Елин Пелин.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Установени са сътрудничества и съвместни участия в проекти на ЕС с публични институции като:
▪

Община - Варна (Участие в три проектни предложения по програма HORIZONT 2020)

▪

Частна професионална гимназия по инженеринг технологии и компютърни науки
(Разработените 3D принтирани модели, невидими за човешкото око ще бъдат използвани в
часовете по химия и физика за огледеняване).

▪

Установено е сътрудничество между бизнес партньор Стоматологична клиника Дентапрайм
и Технически Университет Варна както за обучение в докторска степен, така и за приложения
на 3D технологиите в тяхната практика.
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Работен пакет 2.3. Съвременни средства за цифровизация в образованието и работата с
млади таланти
Ръководител на работен пакет: акад. Петър Кендеров (БАН-ИМИ)
Научна задача 2.3.1. Добавена виртуална реалност в обучението
Ръководител на научна задача: акад. Петър Кендеров (БАН-ИМИ)
Изпълнение на задачата за отчетния период
Продължава работата по разработване на единно приложение с добавена реалност за
подобряване на физическа активност на деца, комбиниращо разработените три отделни модула
с различни функционалности, функциониращи самостоятелно, а имено:
▪

Модул „Приложение с добавена реалност с виртуален треньор“
https://drive.google.com/drive/folders/1aSDANv8-DHqzg3x7PYk7IK8BJGLtTXeE?usp=sharing

▪

Модул „Разпознаване на активности в реално време“
https://drive.google.com/file/d/109mx4SkQO8BlgDTvZuR1qK1n62er_K91/view?usp=sharing

▪

Модул „Разпознаване и преброяване на репетитивни движения по време на тренировки в
реално време“
https://drive.google.com/drive/folders/1s1vQKjAge_ZMRU4QnTC0r1Nqlw62L0aq

▪

Разработена е дипломна работа на тема: „Използване на добавена реалност в оперативното
управление на дейностите по поддръжка“ на дипломанта инж. Лиляна Ангелова под
ръководството на гл.ас. П. Василев.

▪

Анализирани са принципите при проектиране на нова многофункционална операционна
станция (MOS), използваща технологията на добавената реалност (AR) (MOSAR). AR базираното
проектиране позволява по-ергономично дистанционно управление на инструмента в реално
време за разлика от класическите интерфейси, ориентирани към инструмента. Друго
предимство е неговата йерархична софтуерна структура, включваща множество интерпретатори
на програмиране. Подходът на MOSAR е илюстриран с отдалечена хирургическа операционна
станция, която управлява интелигентни хирургически инструменти. Имплементацията на
операционната станция (MOS) се основава на многоплатформената библиотека с отворен код
Tcl / Tk, като на платформата Unity е разработено разширение с AR, използващо Vuforia SDK.
Реализиран е подход за проектиране и изграждане на мултиплатформена операторска станция,
базирана на скриптов език на високо ниво Tcl / Tk и добавена реалност. Специфичната област на
приложение е управлението на инструментите в хирургията и по-точно лапароскопията.
Специфичните за областта системни изисквания включват възможност за проследяване на
силата на взаимодействие инструмент - тъкан, измерване сила на взаимодействие и сравняване
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на резултатите с получената по-рано информация. Като цяло е предизвикателство да се
проектират системи за управление като MOS. Както всички други инструменти, използвани за
мониторинг и управление на технологични процеси, MOS е сложна система, интегрираща
разнообразие от подсистеми, които взаимодействат помежду си и с външните информационни
ресурси. За да се опрости работата на разработчика, е предложена имплементация, базирана
на общи и доказани технологии като технологията с отворен код Tcl / Tk и нейния богат набор от
вградени библиотеки и игрални машини, предоставящи възможност за виртуална реалност,
написана с версии на езика C. Tcl / Tk позволява възможността за смесване на C код с Tcl код,
добавяне и работа с предварително компилирани Tcl пакети за разширения, вградени методи
за защита на данните на приложението (Safe Tcl), мулти-интерпретатор и многопоточни
механизми, вградени мрежова свързаност и мултиплатформена поддръжка. Това прави Tcl / Tk
мощен инструмент, подходящ за проектиране на сложни динамични обекти като MOS.
▪

П. Василев, Н. Перчемлиев, Проектиране и разработване на приложения за добавена реалност
за целите на обучението (Фигура 16), Първи образователен онлайн форум "Дигитализация и
иновации в образованието и науката", 08-10 юни, 2021 г., https://edfor.varna.bg/participants

Фигура 16. GUI на Tcl / Tk операторска станция за лапароскопски инструменти

▪

Разработен е 3D модел на етаж с учебни зали (етаж 4, сгр. В, ХТМУ) с приложение по
дисциплините „Компютърни мрежи и комуникации“ и „Проектиране на Интернет приложения“
в магистърския курс „Информационни технологии“.
Цифров модел на БРОНЗОВАТА ГЛАВА НА СЕВТ III
( BRONZE HEAD OF SEUTHES III )
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През есента на 2004 г. в могилата Голяма Косматка е открита гробницата на тракиския цар Севт III.
Построена е през втората половина на V в. Пр. Хр. В нея са открити златният венец на владетеля,
златна чаша за вино, наколенници и шлем, апликации за конска амуниция и др., които са
представени в Историческия музей в град Казанлък. Една от най-забележителните находки в тази
гробница е ритуално погребаната пред фасадата бронзова глава от статуята на Севт III, която е стояла
на пиедестал в столицата Севтополис, която днес е покрита от водите на яз. „Копринка” край
Казанлък ( bulgariatravel.org ). Бронзовата глава е открита от археолога Георги Китов и понастоящем
е изложена в Националния археологически музей ( София, България ) в съкровищницата. Моделът
е получен от реплика на оригиналната бронзова глава.
Представеният цифров модел е на паметник с относително малък размер. За изграждането му беше
приложен модифициран вариант на фотограметричния подход чрез адаптиране на използваната
методика ( Stoyanov B., Stoyanov E., PASB, 2016:5-14 ) към конкретната задача. Наложените промени
бяха в метода на заснемане и в пост- обработката на получените изображения непосредствено
преди изчисленията.
Етапът на заснемане беше реализиран с помощта на цифрова камера, притежаваща следните
характеристики: Sensor 1’’ CMOS, 20 Mpix effective; Lens FOV 84° 8.8 mm/24 mm (35 mm format
equivalent) f/2.8 - f/11 auto focus at 1 m - ∞; Resolution 4:3 Aspect Ratio: 4864 × 3648 pix.
За намирането на елементите на взаимно ориентиране първоначално бяха разпознати 10 241
свързващи точки ( в зоните на двойното и тройно застъпване ). От тях беше изграден първоначалният
облак от триизмерни точки. След драстичното му сгъстяване се получи модел от 2 284 292 напълно
определени пространствени точки. От тези точки беше създаден векторен повърхнинен модел – TIN
( Triangulated Irregular Network ), притежаващ общо 456 928 неприпокриващи се триъгълници.
Текстурирането на модела беше направено в мозаечен вид с размер на тескстурния файл 8 192 х 8
192 pix, 4 bands, uint8. Окончателният цифров модел беше получен за общо изчислително време - 5
часа.

Позиции и ориентации на камерата при
заснемане на бронзовата глава
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Общ изглед от векторния TIN модел

Оригиналът на бронзовата глава на
Общ изглед на резултатния 3D – цифров модел
тракийския владетел Севт III
(Снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Севт_III)
Фигура 17. Етапи по създаване на цифров модел

Източници: 1. Гробница на цар Севт III „Голямата Косматка” [https://bulgariatravel.org/гробница-нацар-севт-iii-голямата-косма/ ]; 2. Севт III, Wikipedia, [available https://bg.wikipedia.org/wiki/Севт_III ];
3. B. Stoyanov, E. Stoyanov, “The usage of new technologies for collecting spatial data and ways of
application in Archeoastronomy”, [http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf ]
Цифров модел на Южната порта на вътрешната крепостна стена във Велики Преслав
България има много богата история и притежава изключително разнообразно културноисторическо наследство. Много от запазените крепости и църкви са истински архитектурни
шедьоври и тяхното опазване, възстановяване и съхраняване за поколенията след нас трябва да е
първостепенна задача не само на държавата, но и на цялото общество. Една от мерките, които
могат да се приложат, е тяхното дигитализиране. Бързото разпространение на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) е неудържима сила, проникваща буквално във всяка сфера на
съвременния живот [1], от икономика до общество, култура и образование. Дигиталната
технология има огромен потенциал да разшири обхвата и да подобри качеството на
образованието. Дигиталните модели са особено подходящи за подпомагане на обучението на
деца и студенти, тъй като онагледяват разглеждания учебен материал, като същевременно
предоставят възможности за провеждане на разнообразни измервания и анализи, и не на

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.

54/90

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

последно място са лесни за 3D-принтиране. Авторите са избрали да моделират южната порта на
крепосната стена на Вътрешния град на Велики Преслав от IX-X век.
Кратки исторически данни
По времето на цар Симеон Велики Преслав става втората българска столица. Градът е разделен на
две части, оградени с крепостни стени - вътрешна, наречена Вътрешен град, и външна – Външен
град.

Фигура 19. Схема на вътрешния град на Велики Преслав
(източник: https://bg.izzi.digital/DOS/33798/34773.html)

Фигура 18. Въздушна снимка на Южната порта на вътрешния град на Велики Преслав.

1) Царски дворец; 2) Източна порта; 3) Южна порта; 4) Патриаршески дворец; 5) Златната църква
(южно от стените на вътрешния град).
Вътрешният град е разположен на висока тераса в подножието на хълма Зъбуите. Простира се на
територия от четвърт кв. км, приблизително в средата на Външното укрепление. Има неправилен Гобразен план, предвид разширението на север и образувалата се от изток т. нар. чупка. На този етап
от проучванията са разкрити южното, източно и северно трасе на стената. Ширината на основата е
3,20 м. Във височина се е извисявала на 10 м, изградена от едри варовикови квадри, като при
разширението от север вътрешността на стената била от ломени камъни, споени обилно с бял
хоросан. Дебелината на стената е била 2,80 м. По северната и източна стена на разширението са
били изградени и правоъгълни кули т. нар. бастиони, с цел по-добра отбрана. Тука са и найзапазените участъци, до 10 м, от крепостните стени. Дължината на южната крепостна стена е 148 м,
на източната 701 м, а северната се простирала на 558 м [2].
Създаване на 3D модел
За създаването на прецизен 3D модел е приложен фотограметричен способ, като е извършено
фотограметрично заснемане на избрания обект с помощта на безпилотно летателно средство. В
резултат от заснемането бяха получени и обработени 105 наземни и въздушни снимки (всяка с по
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20 Mpix), от които 104 бяха използвани и подравнени. Процесите по заснемане и обработка са
направени по методика, подробно описана в (Stoyanov B., Stoyanov E., PASB, 2016:5-14). Като
резултат е получен 3D модел със следните характеристики: Общо време на изчислителната
обработка (Processing time): 5 часа и 27 мин; Общ брой на върховете (Vertices): 2 686 990; Общ брой
на триъгълниците (Faces) в меша: 5 370 824; Пространствена разделителна способност (Ground
resolution): 7.09 mm/pix; Средно хоризонтално отклонение: 3.69 mm; Средно вертикално
отклонение: 1.54 mm

Общ изглед на получения 3D – модел. Поглед от Общ изглед на получения 3D – модел. Поглед от
северната страна.
южната
Фигура 20. 3D модел

Информативност и прецизност на построения модел
Високата точност на използваната технология оказва влияние върху прецизността, с която са
представени дори и малките детайли. Фотограметричния подход успешно пресъздава сложни
обекти, като вито стълбище и арки. Понеже класическата фотограметрия използва само вертикални
снимки, те не биха били достатъчни за да се „пробие“ портата върху модела (т.е. да стане
проходима). За това авторите са приложили комбиниран подход, базиран на вертикални и
перспективни снимки.

Изглед – 1 Реконструирани детайли върху
модела.
Точкова структура на модела в областта на
стълбището.
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Изглед – 2 Реконструирани детайли върху
модела.
Регулярна мрежа от триъгълници (меш) в
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Изглед – 3 Реконструирани детайли върху
модела. Текстуриран модел в областта на
стълбището.

Изглед - 4 Реконструирани детайли върху
модела.
Точково представяне на арката на портата.

Изглед - 5 Реконструирани детайли върху
модела.
Представяне на арката на портата с
регулярна мрежа от триъгълници.

Изглед - 6 Реконструирани детайли върху
модела.
Текстуриран модел в областта на арката на
портата.

Фигура 21. Реконструирани детайли върху модела

Измервания и анализи върху построения модел
Едно от най-големите предимства на фотограметричния подход се заключава в това, че върху
създадените модели могат да се извършват високоточни измервания. Създадения модел е напълно
измерим с максимална грешка от 3.6мм. Върху него могат да се правят и „срезове“ за анализиране
на профила в дадена зона.

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.

57/90

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

Измерване - 1 Измерване височината на арката Анализ - 1 Вертикален „срез“ в областта на
на портата. Отчетена стойност 4.86м.
жълтата линия. Горе вдясно се вижда профила
на „среза“ при стълбището.

Измерване - 2 Измерване ширината на
портата. Отчетена стойност 4.00м.

Анализ - 2 Вертикален „срез“ в областта на
жълтата линия.
Долу вдясно се вижда профила на „среза“.

Измерване - 3 Измерване височината на
стената. Отчетена стойност 7.48м.
Фигура 22. Измервания

Източници: 1. Unicef for every child - Състояние на децата по света през 2017[online, available
https://www.unicef.org/bulgaria/media/426/file, accessed: 26.05.2021г.]; 2. Велики Преслав –
вътрешният град | руини на крепост, археологически разкопки, средновековен, музей на открито,
интересно място, историческа забележителност, 100 национални туристически обекта [online,
available
http://wikimapia.org/14236436/bg/Велики-Преслав-–-вътрешниятград,
accessed:
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27.05.2021г.]; 3. Stoyanov B., Stoyanov E., 2016 ТHE USAGE OF NEW TECHNOLOGIES FOR COLLECTING
SPATIAL DATA AND WAYS OF APPLICATION IN ARCHEOASTRONOMY, Publications of the Astronomical
Society
of
Bulgaria
(PASB),
2016.
,
available
at:
http://astro.shubg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf, retrieved on 01.12.2016
Научна задача 2.3.2. Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание
Ръководител на научна задача: проф. д-р Асен Рахнев (ПУПХ)

Изпълнение на задачата за отчетния период
Разработена тема „Четириъгълна антипризма с равни ръбове“ с динамични конструкции.
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=336

Фигура 23. Четириъгълна антипризма с равни ръбове

▪

72 създадени за 3D принтиране модела на антипризми:
Таблица 3. Данни за 72 създадени за 3D принтиране модела на антипризми

Права
a<b
брой основи
брой основи
2
1
0
2
1
0
3
+
+
+
+
+
+
4
+
+
+
+
+
+
5
+
+
+
+
+
+
6
+
+
+
+
+
+
7
+
+
+
+
+
+
8
+
+
+
+
+
+
10
+
+
+
+
+
+
16
+
+
+
+
+
+
14 броя 3D принтирани модели на антипризми:
n

▪
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Права
b<a
брой основи
2
1
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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+
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+
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+
+
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Таблица 4. Данни за 14 броя 3D принтирани модели на антипризми

n основа
3
4
5
6
7
8
10
16

С равни ръбове без основи
+
+
+
+
+
+
+
+

С равни ръбове с 1 основа
+
+
+
+
+
+

Партньор: СУ
Започната е работата по визуален симулатор на КОВИД-19 (вкл. и на други заразни болести), който
е със специфична образователна насоченост. В текущата реализация се създават следните 3D
виртуални обекти – град с квартали, улици, булеварди, пешеходни зебри, паркове, площади,
фамилни къщи, жилищни блокове, офис сгради. Създадени са виртуални хора (агенти), които се
движат из града, следвайки определени правила на поведение и заразяване.
▪

Работата по този симулатор е представена за първи път на български език в публичната
академична лекция на проф. П. Бойчев (19 май 2021), обявена тук: https://www.fmi.unisofia.bg/bg/publichna-lekciya-na-prof-d-r-pavel-boychev-29102020

▪

Статия със заглавие „Visual Educational Simulator of Pandemic: Work in Progress“ е приета на
международната конференция ICIST 2021, която ще се проведе през октомври 2021, а томът
на конференцията ще бъде публикуван в Springer. Статията и докладът ще бъдат отчетени,
след конференцията и публикацията.

▪

Текущата версия на симулатора е с отворен достъп и е налична на публичен GitHub адрес
https://github.com/boytchev/COVID-19-SIM

▪

Работата по симулатора е съпроводена с редовни съобщения в Twitter – публикувани са 96
съобщения в профила https://twitter.com/PavelBoytchev, всяко от които включва илюстрация
от софтуера или кратък видеоклип от неговата работа.

В окончателния си вариант, вероятно след приключване на ИКТвНОС, образователният симулатор
ще бъде използван за целите на курс за графично представяне на симулации чрез
високопроизводителни системи. Курсът ще е включен в нова магистърска програма. Тримерните
модели ще онагледяват отделни аспекти от (изграждането на) симулацията.
Закупен е Мултимедиен проектор за 3D, Acer Projector. Поради забрана за присъствено обучение
на студенти обучението в 3D Лабораторията е отложено за есента.
За целите на проекта е направена заявка за следната техника:
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Таблица 5. Заявка за техника

№

Вид апаратура

1

Очила за 3D,
съвместими с
проектор Аcer

брой Технически характеристики

14

Celexon DLP 3D Link очила G1000
Време за реакция: 2 ms, Контраст 1000: 1
90° ъгъл на гледане, Акумулаторни батерии
USB конектор, Честота: 96 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144 Hz.

VR очила за
2
HTC Vive Cosmos 2880х1700 комбинирана резолюция
виртуална реалност
Поради извънредното положение всички обществени поръчки са отложени.
2

В научната задача участват 3 докторанти.
В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас е отпечатан тримерен модел на счупване на тазово
дъно. Моделът е проектиран на база предоставено изследване от проведен ядрено-магнитен
резонанс на 72 годишна жена. Моделът ще се използва за онагледяване на учебното съдържание
по дисциплината „Ортопедия, травматология и ортотика“ на студентите от специалност
„Рехабилитатор“ в Медицински колеж и специалност „Лекарски асистент“ във Факултет по
обществено здраве и здравни грижи.

Фигура 24. Тримерен модел на счупване на тазово дъно

В периода от Декември 2020 - Май 2021, по покана на ръководството на музеи от Браила, Слобозия
и Кълъраш са извършени процеси по създаване на 20 3D модели на артефакти със значително
значение за културата на Дунавския регион.
В разработката представена в доклада: „Information and communication technology application in
healthcare with computer-aided design of immediate partial dentures” са включени:
-

Разработване на тримерни конструкции (дигитални и реални) на временни частични
зъбни протези по реален клиничен случай, чрез приложение на съвременни технологии
в дизайна;

-

Оптимизиране на методика за изработване на частични дентални протези включваща:
1. Запознаване на пациента/тите с начина на работа в лекуващата клиника. Вземане на
информирано решение от страна на пациентите дали са съгласни или не да започне
лечение, като предоставят необходимите здравни данни свързани с алергии,
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непоносимост към определени обезболяващи вещества, както и непоносимост към
определени метали и/или метални сплави и други.
2. База данни на пациентите от лекуващата клиника и вътрешен обмен на
информационни данни чрез ICT
3. Заснемане на челюстта на пациента със 3D скенер и дигитализиране, както и
дообработка в компютърна CAD среда на 3D модела ако е необходима корекция
4. 3D принтиране на частичните протези (плакова част - основа за протези) и зъби.
5. Асемблиране на 3D принтираните частични протези със зъбите
6. Вграждане на асемблираните частични протези в челюстта на човека
7. Корекции на тримерната геометрия на частичните протези и зъбите
8. Краен вариант.
Разработени са нови учебни програми на водещи учебни дисциплини включващи ИКТ,
конвенционален дизайн, обща медицина (дентална), ергономия и човешки фактори обединени в
единна концепция (представяне на реални разработки и приложения) за нуждите на
здравеопазването. Съвременното здравеопазване изисква иновативни методи и подходи за да
бъде ефективно.
Разработени са специфични дентални конструкции като Immediate Partial Dentures:
▪

Създаване на тримерна геометрия на частични дентални протези (дигитално и реално).

▪

Разработване на 3D протезна конструкция, която е съобразена с индивидуалните клинични
особености.

▪

Снимане на отпечатък, дигитализиране и изграждане на правилна геометрия на завършения
модел. Представените данни са подходящи за широк кръг специалисти работещи в
здравеопазването, в частност денталната биомедицина, инженерите, медицинските лица
както и потребителите.

Разработени са 10бр. 3D принтирани модели, като процеса за получаване на част от тях са
публикувани в YouTube:
▪

Тримерни конструкции (дигитални и реални) на временни частични зъбни протези по
реален клиничен случай, чрез приложение на съвременни технологии в дизайна;

▪

Разработен е 3D модел на дигитална и реална циркониева ситерована и глазирана коронка
по клиничен случай. Моделът е завършен и приложен в практиката.

▪

Кристални структури на Платината (Pt 78) и Златото (Au 79) (Face Centered Cubic - FCC) Видео
процес на тримерно принтиране в реално време на златото е представен в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=x00Oe09ZKrA
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Дигитални частични протези в подготовка за 3D Дигитални модели наМатериализирани
печат.
зъби (долни и горни) всглобени
частични
подготовка за 3D печат протези и зъби чрез 3D
печат
Фигура 25. Процес по създаване на частични протези и зъби чрез 3D печат

Клиничен случай и задаване на задача за възстановяване на 36-ти зъб, чрез циркониева коронка
върху имплант (Материал Ti; Tri-TV70-07 (Dental Software 3Shape).

Фигура 26. Задаване на задача за възстановяване на 36-ти зъб, чрез циркониева коронка върху
имплант (Материал Ti; Tri-TV70-07 (Dental Software 3Shape)

CAD процес (Фигура 27). От ляво на дясно: дигитален отпечатък на горна и долна челюст (захапка);
посоки; избор на анатомична форма на зъб от библиотеката на софтуер 3Shape

Фигура 27. CAD процес

От ляво на дясно: дефиниране позицията; анатомичен дизайн; напречен разрез (Фигура 28).
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Фигура 28. Дефиниране позицията, анатомичен дизайн; напречен разрез

CAM процес (Millbox software) (Фигура 29). От ляво на дясно: заготовка (на диск от цирконий); 3D
геометрия на коронката с кухините; прецизиране на работната зона.

Фигура 29. CAM процес - Millbox software

Лабораторен процес. От ляво на дясно: изработване на коронката чрез CNC машина; 3D pаботни
модели в процес на работа (уточнение: челюстта е 3D принтирана); завършен процес + готов модел
на циркониева ситерована и глазирана коронка.

Фигура 30. Лабораторен процес

Изображения на принтираните модели. От ляво на дясно на кристална структура на златото,
кристална структура на платината, Фрактални модели на Кох - 4бр. (Фигура 31).
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Фигура 31. Изображения на принтираните модели

Създадената лаборатория „Компютърна графика и визуализация” започна да работи като научноприложен център за интелигентно програмиране и проектиране, фотограметрични измервания,
дигитализиране и материализация на 3D обекти. Тя консолидира съвременните технологични
средства работейки на компютърна основа. Лабораторията работи в тясна връзка с бизнеса. Ползва
се от специалисти, оторизирани лица занимаващи се и работещи във визираните научни области,
преподават или се обучават по учебни дисциплините, включващи характерните съвременни
технологични системи. Отчитайки интереса сред студентите, който пораждат възможностите на
лабораторията са разработени на нови учебни програми и дисциплини в областта на съвременните
цифрови интелигентни системи. Лабораторията послужи за разработка на научен проект заедно с
медицинска бизнес организация „Стоматологична клиника Дентапрайм“ и Технически Университет
Варна както за обучение в докторска степен, така и за приложения на 3D технологиите в тяхната
практика.
Доказателствени материали
Тема „Четириъгълна антипризма с равни ръбове“.
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=336

Фигура 32. Отпечатани антипризми с равни ръбове

Снимки от процеса по сканиране и обработка на моделите от музеите в Браила, Слобозия и
Кълъраш:
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Фигура 33. Процес по сканиране и обработка на моделите от музеите в Браила, Слобозия и Кълъраш

Създадените виртуални конструкции могат да се използват навсякъде в учебния процес. 3Dпринтираните обекти могат да се използват при обучение на всички учащи се. Особено подходящи
са за деца със зрителни увреждания.
Извършени са процеси по дигитализация на обекти и обработка на 3D модели. Публикувани са 3
научни доклада с подкрепата на ННП ИКТвНОС и с изказване на благодарности към програмата.
Осъществено е сътрудничество с Община Русе, Фондация Русе – град на свободния дух и Авто-мото
клуб „Русчукъ“.
Поради извънредното положение не са организирани научни форуми. Направени са следните
публикации в YouTube:
▪

Публикации в YouTube с позоваване на програмата на разработените м- кристална структура
на Диаманта; - Нанотърба/и; - Графен/и; Фулерен C60; - Метан / химично съединение с
химична формула CH4
Видео презентация: 3D Animation of Carbon Structures and Compounds
https://www.youtube.com/watch?v=5d_awWsr-jg

▪

Публикация на новоразработени и изготвени 3D принтирани модели (Face Centered Cubic FCC) Кристални структури на Платината (Pt 78) и Златото (Au 79) .
Видео процес на тримерно принтиране в реално време на златото е представен в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=x00Oe09ZKrA

▪

Публикация на новоразработени и изготвени 3D принтирани модели 4 фрактални модела на
Кох . Видео процес на тримерно принтиране на моделите в реално време на фракталите на
Кох е представен в YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=-MtGpnZ5HE4

▪

Публикация на новоразработени и изготвени 3D принтирани модели фрактални природни
модела (снежинки). Видео процес на тримерно принтиране на моделите в реално време на
фракталите на Кох е представен в YouTube:
Design and 3D printing of fractal snowflakes
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https://www.youtube.com/watch?v=vBiisQhp1qg&t=2s
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Сътрудничество със Съюза на математиците в България
По молба на Община Русе, Фондация Русе – град на свободния дух и Авто-мото клуб „Русчукъ“,
екипа на РУАК прие да разработи и реализира 3D модел и 3D физически модели на наградите за
Парад на ретроавтомобилите 2021 в гр. Русе. За целта е използвано оборудването закупено по
ННП ИКТвНОС.

Фигура 34. 3D физически модели на наградите за Парад на ретроавтомобилите 2021 в гр. Русе

Установени са сътрудничества и съвместни участия в проекти на ЕС с публични институции като:
▪

Община - Варна (Участие в три проектни предложения по програма HORIZONT 2020)

▪

Частна професионална гимназия по инженеринг технологии и компютърни науки
(Разработените 3D принтирани модели, невидими за човешкото око ще бъдат използвани в
часовете по химия и физика за огледеняване).

▪

Установено е сътрудничество между бизнес партньор Стоматологична клиника Дентапрайм
и Технически Университет Варна както за обучение в докторска степен, така и за приложения
на 3D технологиите в тяхната практика.

Научна задача 2.3.3. Разпространение на разработените иновативни приложения
Ръководител на научна задача: проф. д-р Димитър Карастоянов (БАН-ИИКТ)
Изпълнение на задачата за отчетния период
Осъществена е връзка с Организация за хора в неравностойно положение (с увредено зрение) – „БГ
асист“. Коментирани са възможностите за съвместна работа с Организацията, обсъдени са
възможности за подобряване качеството на тактилни 3Д картини за незрящи. Направен е Планграфик за съвместна работа, включващ 10 незрящи потребителя.
На 21 април 2021 г. в ИИКТ-БАН беше проведен курс за обучение на докторанти и млади учени за
работа с модерни 3Д уреди: 3Д цветен принтер, 3Д скенер и 3D EDEM Software за моделиране.
Обучени бяха Ава Чикуртева, редовен докторант в ИИКТ и гл. ас. д-р Венета Христова от ИИКТ.
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3D създадени и принтирани модели (12 броя):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наклонена пресечена пирамида с основа правилен петоъгълник
Спирала 1
Спирала 2
Златно сечение и пентаграм 1
Златно сечение и пентаграм 2
Конструкция от 4 кубчета за илюстриране на еднаквост от 2 род в пространството
Лице на многоъгълник в квадратна мрежа
Лабиринт 1
Лабиринт 2
Вписан и централен ъгъл 2
Синусоида 1
Ротационна симетрия 1

На 18 май 2021 г. в Комплексен онкологичен център Бургас е проведено събитие за достъп на
обучаеми до апаратура за томографски изследвания и специализирана апаратура на брахитерапия,
на което присъстваха членове на екипа, преподаватели и студенти. Обучението включваше
представяне на следните специализирани апарати:
▪

ПЕТ/КТ - позитронно емисионен томограф с компютърен томограф Siemens модел Biograph
Horizon - последно поколение апарат за хибридна образна диагностика на онкологични и
неонкологични заболявания за последователно провеждане на позитронно-емисионна
томография и компютърна томография на един апарат, в който са интегрирани позитронно
емисионен томограф и компютърен томограф.

▪

СПЕКТ/КТ - еднофотонен емисионен компютърен томограф Siemens Symbia Intevo Excel Нискодозова компютърна томография за прецизна диагностика на онкологични
заболявания, като едновременно с локализирането на тумора се получава и информация за
близките и далечни метастази.

▪

Автоматизирана и роботизирана апаратура за брахитерапия (вид лъчелечение) - с висока
мощност на дозата в туморa и максимално щадене на околните тъкани и органи.

Събитието е заснето, а създаденият видеоклип е публикуван на специализирания сайт по проекта
http://aiedu.eu/ikt-v-nos.html и в http://www.youtube.com.
В периода Декември 2020 – Май 2021 са проведени пет обучения с ученици в градовете Горна
Оряховица, Плевен, Русе и Силистра. Обученията са били на теми „Дигитални решения с използване
на изкуствен интелект и смарт технологии“ и „Технологии за 3D сканиране, моделиране и създаване
на приложения с виртуална и добавена реалност“. В събитията вземат участие повече от 250
ученици и учители.
Подготвени и издадени са три научни публикации с благодарности към ННП ИКТвНОС.
Доказателствени материали
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Фигура 35. 3Д принтирани модели

Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Горна Оряховица събитие:
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Фигура 36. Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Горна Оряховица събитие

Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Плевен събитие:
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Фигура 37. Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Плевен събитие

Присъствени списъци и снимки от проведените в гр. Силистра събития (2 бр. събития):
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Фигура 38. Присъствени списъци и снимки от проведените в гр. Силистра събития
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Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Русе събитие:

Фигура 39. Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Русе събитие

Индикатори, специфични за Компонент 2
Работен пакет/Задача
Индикатор

РП 2.1

РП 2.2

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

Брой приложения за откриване на
знания и намиране на зависимости

Отчетен научен доклад

РП 2.3

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.

6

1

Общо

1

8
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Брой създадени образователни мрежи
Брой образователни курсове с отворен
достъп

2

Брой приложения за обучение

2
6

1

7

Брой принтирани тримерни модели

43

12

55

Брой създадени 3D принтирани модели
за ученици с увредено зрение

84

12

96

Обобщена информация за основните получени резултати и изпълнени индикатори в
Компонент 2

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

Общо
6
49
21
13
19
0
4
3

Показатели специфични за Компонент 2
Брой приложения за откриване на знания и намиране на зависимости
Брой създадени образователни мрежи
Брой образователни курсове с отворен достъп
Брой приложения за обучение
Брой принтирани тримерни модели
Брой създадени 3D принтирани модели за ученици с увредено зрение
Брой приложения за откриване на знания и намиране на зависимости

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.

8
0
2
7
55
96
0
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Компонент 3: Информационна сигурност
•
•
•

Този компонент включва три работни пакета:
3.1 Мониторинг, превенция и реакция при инциденти
3.2 Обучение и образование по информационна сигурност на ученици, студенти,
граждани и администрация
3.3 Разработване и одитиране на сигурен софтуер и киберсигурност

Работен пакет 3.1. Мониторинг, превенция и реакция при инциденти
Ръководител на работен пакет: доц. д-р Милен Петров (СУ)
Научна задача 3.1.1. Годишен актуализиран анализ на десетте най-опасни заплахи за
информационната сигурност с профилиране към отворените данни, академичната общност,
училищата, гражданското общество и държавната администрация
Ръководители на научна задача: доц. д-р Милен Петров (СУ), доц. д-р Димитрина
Полимирова (НЛКВ-БАН)
Поставени цели и задачи
1. Разработка на бюлетин за десетте най-опасни заплахи за киберсигурността и
публикуването му. Актуализация при възникване на изменение на ситуацията с
киберсигурността.
2. Разработка на политики по информационна сигурност с профилиране към университети,
научни институти, училища, държавна администрация.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Лабораторията НЛКВ-БАН, по първата задача, издава ежемесечен бюлетин с анализ на най-честите
атаки към академичното звено и свързаната с тях информация. Бюлетинът е достъпен онлайн на
адрес https://nlcv.bas.bg/bg/bulletins-111 и се предоставя в отпечатан вид на заинтересовани
организации.
Събираната информация за осъществените атаки от мониторинговата система на Лабораторията се
визуализира онлайн и е публично достъпна (съобразно GDPR изискванията). Елементи на
визуализацията (Фиг. 1) са:
•
•
•

Географска карта на света, показваща броя атаки срещу хънипота, идващи от всяка държава.
Таблица на 15-те страни, от които идват най-много атаки, сортирана в низходящ ред по броя
на атаките.
Таблица на 15-те IP адреса, от които идват най-много атаки, сортирани в низходящ ред по
броя на атаките. Последната група цифри от всеки адрес е анонимизирана, в съответствие с
Европейската директива за защита на персоналната информация (GDPR).

Фиг. 1 Екранна снимка от мониторинговата система в реално време за наблюдение на атаките,
реализирани към Лабораторията (към 4 юни 2021 г., 16:06.) (https://pandora.nlcv.bas.bg/grafana)
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пълният брой опити за логване за избрания период от време, с фонова хистограма,
илюстрираща активността (брой логвания в минута).
Пълният брой уникални IP адреси, от които идват атаките за избрания период от време.
Пълният брой качвани файлове за избрания период от време, с фонова хистограма,
илюстрираща активността (брой качвани файлове в минута).
Пълният брой различни файлове, качени от нападателите през избрания период от време.
Пълният брой линкове (URLs), от които се взимат качваните файлове.
Почасова хистограма на броя логвания в час.
Кръгова диаграма, илюстрираща процентното отношение на атаките по всеки от двата
комуникационни протокола (SSH и Telnet).
Петте най-често използвани линка за качване на файлове, сортирани по намаляващ брой
на качванията.
Таблица с подробна информация за 20-те най-често атакуващи IP адреса: анонимизиран IP
адрес, държава и град, в които той се намира, както и притежаващата го организация.
Таблица на 20-те организации, чиито IP адреси атакуват най-често, сортирани в низходящ
ред според броя на атаките, идващи от тях.
Таблица на 20-те най-често използвани от нападателите пароли.

Доказателствени материали
Архив на ежемесечните бюлетини, издадени до момента, може да намерите онлайн на страницата
на Лабораторията в меню ИНФОЛАБ → БЮЛЕТИНИ.
URL: https://nlcv.bas.bg/bg/bulletins-111
Публичен онлайн достъп до информацията може да се види на адрес:
https://pandora.nlcv.bas.bg/grafana/
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.
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Информацията на сайта се актуализира на момента.
Данни за посещенията до мониторинговата система на Лабораторията са показани в Таблица 1.
Данни са взети от лога на системата и обхващат периода 01 октомври 2020 г. до 31 май 2021 г. В
таблицата не са включени IP адреси, принадлежащи на Лабораторията и нейните служители.
Резултатите от таблицата (съдържаща пълна информация за IP, Държава, Град, Организация) се
съхраняват и като отделни логове по месеци.
Уникални IP-та, които са достъпили системата в т.ч.:
• United States
• Bulgaria
• United Kingdom
• Mexico
• Germany
• France
• Netherlands
• Indonesia
• Turkey
• Sweden
• Slovakia
• Russia
• Malta
• Canada

83
34
21
5
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
1

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Получените през системата данни служат на оторизираните органи за проследяване на атаки и
борба с извършителите. Данните съдържат чувствителни данни и се предоставят при спазване на
изискванията на ОРЗД (GDPR). За момента данните се предоставят само до държавни организации
(Институт по отбрана към Министерство на отбраната, „Информационно обслужване“ АД, ДАНС).
Разработваните политики могат да бъдат основа за системно внедряване на рамката за
киберсигурност в целевите организации по проекта.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Системата е достъпна със свободен достъп като данните в този случай са анонимизирани.
Предстои публикуване на адаптираните политики на SANS в Уеб пространството и на хартиен
носител.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Частично постигната на виртуалните работни срещи в рамките на конференции.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
Няма известни към момента.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Ограничено сътрудничество.
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.
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Основни проблеми при изпълнение на задачите
Сътрудничеството и интеграцията на научните екипи, с бизнеса и обществените организации е
затруднен в условията на пандемията.
Липсват отчети от някои партньорски организации.
Причини за неизпълнение на задачата
Задачата се изпълнява.

Научна задача 3.1.2. Разработка на политики по информационна сигурност с профилиране към
университети, научни институти, училища, държавна администрация
Ръководител на научна задача: доц. д-р Милен Петров (СУ)
Поставени цели и задачи
1. Разработка на политики по информационна сигурност с профилиране към университети,
научни институти, училища, държавна администрация.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Колективът към ФМИ при СУ подготвя превод и адаптация на политиките на SANS за поддръжка на
рамката за киберсигурност на NIST. Политиките са приложими в качеството си на целеви профил за
видовете организации обект на изследването. Определящото, в случая е нивото на зрялост на
текущия профил на изследваните организации, което в случая е приблизително еднакво – Частично
(Ниво 1). Това предполага изграждането на управленска политика в отделните организации за
формирането на целеви профил.
Политиките трябва да са на български поради управленския си характер и са съобразени с
информативните източници налични в страната. Технологичните информативни източници могат да
бъдат използвани от технологичните лица в оригинал.
Работи се по припознаване на политиките от SANS и публикуването им в Уеб и на хартиен носител.
Представен е доклад „Adapted SANS Cybersecurity Policies for NIST Cybersecurity Framework“ от
колектива на международна конференция ISGT’2021 и предстои публикуването му.
Проведена е работна среща в рамките на ISGT’2021 – „3-rd Workshop Information Security - ISec2021“,
на която е изнесен посоченият по-горе доклад.
Доказателствени материали
Програмата на конференцията ISGT’2021 и на работната среща са достъпни на адрес
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/documents/ISGT2021_Program.pdf.
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Разработваните политики могат да бъдат основа за системно внедряване на рамката за
киберсигурност в целевите организации по проекта.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Предстои публикуване на адаптираните политики на SANS в Уеб пространството и на хартиен
носител.
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.
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Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Сътрудничество с екипа по задача 3.2.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
Няма информация.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Основни проблеми при изпълнение на задачите
Сътрудничеството и интеграцията на научните екипи, с бизнеса и обществените организации е
затруднен в условията на пандемията.
Липсват отчети от някои партньорски организации.

Причини за неизпълнение на задачата
Задачата е в процес на изпълнение.

Научна задача 3.1.3. Предоставяне на консултации по проблемите на киберсигурността на
субекти от университети, научни институти, училища, държавна администрация.
Ръководител на научна задача: доц. д-р Милен Петров (СУ)
Основни проблеми при изпълнение на задачите
Липсват отчети от някои организации партньори.
Причини за неизпълнение на задачата
В условията на пандемия и неприсъствено обучение даването на консултации по задачата е
изключително неадекватно.

Работен пакет 3.2. Обучение и образование по информационна сигурност на ученици,
студенти, граждани и администрация
Ръководител на работен пакет: проф. д-р Калинка Калоянова (СУ)
Поставени цели и задачи
1. Анализ и разработка на учебни програми за обучение и по информационна сигурност на
ученици, студенти, граждани и администрация.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Приемането на рамката за киберсигурност на NIST в изследванията по проекта насочи научния
колектив към представянето на политиките свързани с нея по задача 3.1.2 в учебните програми за
целево обучение.
Анализ на проблемите с обучението по киберсигурността е представена в доклад „Adapted SANS
Cybersecurity Policies for NIST Cybersecurity Framework“ от колектива на международна конференция
ISGT’2021 и предстои публикуването му.
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.
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За целите на обучението е разработена онтология на платформите по CPE. Последната е докладвана
„CPE Ontology“ на международна конференция ISGT’2021 и предстои публикуването му.
Проведени са изследвания за цялостно представяне на онтология за слабости, уязвимости и атаки.
Резултатите са представени в доклада „Building an Ontology for CWE from the Point Of View of an
Architectural Concept“ на международна конференция ISGT’2021 и предстои публикуването му.
Проведена е работна среща в рамките на ISGT’2021 – „3-rd Workshop Information Security - ISec2021“,
на която са изнесени посочените по-горе доклади.
Доказателствени материали
Програмата на конференцията ISGT’2021 и на работната среща са достъпни на адрес
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/documents/ISGT2021_Program.pdf.
Онтологията е достъпна на адрес https://github.com/VladimirDimitrov1957/CPE-ontology-generator.
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Като най-важен резултат може да се посочи разработката на единна онтология на слабости,
уязвимости и атаки, която открива възможности за реализацията на знания по тематиката при
търсене и изследване на заплахите към киберсигурността.
Този резултат има пряко отношение към целите на обучението в киберсигурността.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Предстои публикуване на получените резултати.
Научна задача 3.2.2. Провеждане на обучение по разработените програми, предоставяне на
консултации по внедряването им.
Ръководител на научна задача: доц. д-р Велизар Шаламанов (БАН-ИИКТ)

Основни проблеми при изпълнение на задачите
Ограничените комуникации между екипите и целевите потребители в условията на пандемията.

Работен пакет 3.3. Разработване и одитиране на сигурен софтуер и киберсигурност
Ръководител на работен пакет: доц. д-р Александър Димов (СУ)
Поставени цели и задачи
1. Разработка на препоръки и предоставяне на консултации за разработка на сигурен софтуер

Изпълнение на задачата за отчетния период
Анализирани са редица достъпни за свободно ползване инструменти за различните фази от
жизнения цикъл разработката на сигурен софтуер. Специално внимание е отделено на тестването
на киберсигурността на готовия софтуер, което е основното средство за анализ в целевите
организации по проекта.

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 31.05.2021 г.
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Получените резултати са докладвани в „Classification of Software Security Tools“ на международна
конференция ISGT’2021 и предстои публикуването му.
Разработено е програмно средство за генериране на CPE онтологии от текущото съдържание на
речника CPE Dictionary на NIST. Средството е свободно достъпно.
Проведена е работна среща в рамките на ISGT’2021 – „3-rd Workshop Information Security ISec2021“, на която са изнесени посочените по-горе доклади.
Доказателствени материали
Програмата на конференцията ISGT’2021 и на работната среща са достъпни на адрес
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg/documents/ISGT2021_Program.pdf.
Онтологията е достъпна на адрес https://github.com/VladimirDimitrov1957/CPE-ontology-generator.
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Разработени са препоръки за използване на свободно достъпен софтуер за целия жизнен цикъл от
разработката на сигурен софтуер.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Предстои публикуване на резултатите.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Относително независима работа на екипа спрямо другите поради тематиката.

Научна задача 3.3.2. Разработка на препоръки и предоставяне на консултации за разработка на
сигурен софтуер
Ръководители на научна задача: доц. д-р Румен Трифонов – ТУС, доц. д-р Александър
Димов– ФМИ-СУ
Научна задача 3.3.3. Разработка на средства за одитиране на софтуер.
Ръководител на научна задача: доц. д-р Румен Трифонов – ТУС
Основни проблеми при изпълнение на задачите
Задачата до голяма степен се припокрива с предната. Не беше идентифицирана нужда от
специфично одитиране на софтуера освен на базата на разработката.
Дейности по разпространение на резултатите в Компонент 3

Обобщена информация за основните получени резултати и изпълнени индикатори в
Компонент 3
Постигнати индикатори (общи за програмата)
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Компонент 3: Информационна сигурност

Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с
импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и предложени тримерни модели
Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения
Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати (конференции,
семинари, кръгли маси, информационни дни)
Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата
Брой изградени международни научни мрежи
Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата
Брой браншови и др. организации, привлечени за изпълнение на програмата

0
0
5
0
7
0
0
3

Показатели специфични за Компонент 3
Брой документирани потребителски задачи от системата за мониторинг с детайлна
информация за ползваните ресурси
Брой издадени бюлетини
Брой разработени политики за информационна сигурност
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Заключение

Заключение
Продължава успешната работа и все по-задълбочаващото се сътрудничество между многобройните научни колективи от различни
универитети и БАН, които работят съвместно по изпълнение на целите и задачите на програмата.
Бяха постигнати следните по-важни резултати с конкретно практическо приложение:
• Съвместно ИИКТ-БАН, СУ и УНСС работят по проекта EuroCC NCC, Х2020: EuroHPC-04-2019 Type of Action EuroHPC-RIA, който
стартира на 11 септември 2020 за 24 месеца.
• Установена е постоянна комуникацията с колегите, работещи в дирекция Наука, и НАЦИД във връзка с изграждане на
национално хранилище за публикации и данни, и по-активна интеграция на резултатите от Български учени в Европейския
облак за отворена наука.
• Предложен е нов математически модел на биологично разграждане на смес от химически замърсители фенол (phenol) и 4метилфенол (p-cresol) в непрекъснат биореактор.
• Проведено бе изследване върху множествената склероза (МС). Получените резултати и направеният анализ ще дадат
информация, необходима за препоръчване на адекватни стратегии за оценка и лечение при лица с МС.
• В процес на разработване е метод за предсказване на произхода на неизвестни проби от микроорганизми, имащи
отношение към общественото здраве. Разработва се метод за откриване на региони и клъстери с повишен риск от
антимикробна резистентност.
• Чувствително се увеличи наличието на подходящи материали на Български език за учители и ученици, с които се развива
алгоритмичното и изчислително мислене на младите хора.
• Допълни се и се адаптира съдържанието за образователен курс „Блоково програмиране на дронове“, който е фокусиран
върху приложното програмиране с използване на обучителни платформи. Проведен е обучителен курс с ученици и учители
от училище в Русе.
• Създадени са множество учебни игри с приложение в образованието, които са публично достъпни. Експериментално се
създават курсове в системата Coursera с цел да се експериментира дали тази система може да се използва за широко
разпространение на образователни ресурси както у нас, така и по света.
• Създадени са множество интересни тримерни модели за използване в образованието, които са публично достъпни.
• Създадени са множество нови учебни курсове и програми за използване в средното училище. Всички те са публично
достъпни.
• Получените данни през от мониторинговата система на Лабораторията НЛКВ-БАН служат на оторизираните органи за
проследяване на атаки и борба с извършителите. Данните съдържат чувствителни данни и се предоставят при спазване на
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изискванията на ОРЗД (GDPR). За момента данните се предоставят само до държавни организации (Институт по отбрана към
Министерство на отбраната, „Информационно обслужване“ АД, ДАНС).
Разработваните политики могат да бъдат основа за системно внедряване на рамката за киберсигурност в целевите
организации по проекта.
Колективът към ФМИ при СУ подготви превод и адаптация на политиките на SANS за поддръжка на рамката за
киберсигурност на NIST. Разработваните политики могат да бъдат основа за системно внедряване на рамката за
киберсигурност в целевите организации по проекта.
Разработена е единна онтология на слабости, уязвимости и атаки, която открива възможности за реализацията на знания по
тематиката при търсене и изследване на заплахите към киберсигурността. Този резултат има пряко отношение към целите
на обучението в киберсигурността.
Разработени са препоръки за използване на свободно достъпен софтуер за целия жизнен цикъл от разработката на сигурен
софтуер.

Партньорите участваха активно в проучване на Световната банка, целящо да изследва вфекта и значимостта на постигнатите резултати в
рамкита на научната програма.

Обобщена информация за основните получени резултати и изпълнени индикатори в Компонент1, 2, 3 и допълнителната задача
Постигнати индикатори (общи за програмата)
Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни
поредици с импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
Брой разработени и предложени тримерни модели
Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения
Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати
(конференции, семинари, кръгли маси, информационни дни)
Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата
Брой изградени международни научни мрежи
Брой бизнес партньори, привлечени в изпълнение на програмата
Брой браншови и др. организации, привлечени за изпълнение на
програмата
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К1
47
0
17
6
37
0
1
1

К2

К3

6

0

53

49
21
13

0
5
0

49
43
19

19
0
4
3

7
0
0
3

64
0
5
7
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ДЗ

Общо

Заключение

Показатели специфични за Компоненти 1, 2, 3 и допълнителна задача
Брой потребителски групи за ползване на е-инфраструктура
Брой подпомогнати успешни интердисциплинарни пилотни (до 3-6
месеца) проекти
Брой изградени и/или разширени хранилища за отворена наука
Брой създадени научни мрежи
Брой подадени съвместни научни проекти
Брой високотехнологични публикации в областта на програмата в
списания в ТОП 10% в класацията на Thompson-Reuters WoS
Брой обучени млади изследователи

К1

К2

К3

ДЗ

Общо

8
0

0
0

0
0

8
0

0
4
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
4
0
0

30

0

0

30

Брой приложения за откриване на знания и намиране на зависимости
Брой създадени образователни мрежи
Брой образователни курсове с отворен достъп
Брой приложения за обучение
Брой принтирани тримерни модели
Брой създадени 3D принтирани модели за ученици с увредено зрение

0
0
0
0
0
0

8
0
2
7
55
96

0
0
0
0
0
0

8
0
2
7
55
96

Брой документирани потребителски задачи от системата за мониторинг с
детайлна информация за ползваните ресурси

0

0

81

81

Брой издадени бюлетини

0

0

8

8

Брой разработени политики за информационна сигурност

0

0

56

56

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

…
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Приложения

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