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

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.
Подзадача 1.1.1.5: Изследване на нови генератори от експоненциален тип за стабилност и
устойчивост по отношение на: апроксимационни свойства и възможност за апроксимиране на
специфични данни. Оптимизиране на алгоритми за намиране на „modular multiplicative inverse“ за
дълги числа.
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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
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
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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.
Подзадача 1.1.1.5. Разгледана е нова ”mean value function” с ”Polynomial Variable Transfer”.
Използването на новия модел с много свободни параметри го прави полезен за анализ и
апроксимиране на конкретни данни от „Анализа на растежа на софтуерната надеждност“ и
„Теорията за дебъгване и тестване“. Дадени са някои апроксимационни проблеми, свързани с
„наситеността“ в смисъл на Хаусдорф. Конструирано е семейство от рекурентно генерируеми
сигмоидални функции, базирани на логистичната функция на Verhulst с трансфер на полиномна
променлива. Доказани са оценки за Хаусдорфовото апроксимиране на Heaviside step функция с
помощта на това семейство. Представени са числени примери, илюстриращи получените резултати.
Изследвани са свойствата на някои обърнати кумулативни функции на разпределение (CDF). Поточно, доказани са оценки за „насищането“ – d за метриката на Хаусдорф с помощта на
двупараметърна обобщена обърната експоненциална c.d.f. Използваната техника може успешно да
се приложи към други често използвани CDF на практика. Разгледани са и модифицирани семейства
от адаптивни функции с трансфер на полиномна променлива с приложения към антено-фидерен
анализ. Изучени са някои общи класове тригонометрични кумулативни функции на разпределение
с обратна експоненциална базова линия (cdf). Предложен е подход и е разработен алгоритъм за
автоматично съпоставяне на групи от близки пръстени над крайни циклични групи към вече
съществуващи теореми. Допълнителни части на разработения софтуерен модул филтрират вече
описаните близки пръстени и групират останалите в партиди от елементи с подобни или еднакви
зависимости между елементите вътре в тях. Последната стъпка е извеждането на тези групи в четим
от човека формат, който помага на математиците да изследват нови теореми и хипотези.
Разпространение и популяризиране на резултатите
1. Участие на членовете на Българската общност в организацията RDA (RDA – възел в България) в
международната конференция: Building Consistency for Open Science in Europe: Rhetoric and Practice.
2. Участие на 18 март 2021 в уебинар: Connecting Data, Institutions and People: FAIR Digital Objects,
RDA outputs and the design of the DiSSCo Research Infrastructure
3. Участие във финалната дискусия на 9 април 2021 на финалния документ на рботната група: The
RDA Data Usage Metrics Working Group.
4. Създаденият национален план за развитие на инициативите свързани с отворената наука беше
обсъден в рамките на два последователни уебинара – януари и февруари 2021.
5. С финансовата подкрепа на ИКТвНОС е организирана международна юбилейна конференция:
Anniversary International Scientific Conference “Research and Education in Mathematics, Informatics and
Their Applications” (REMIA’2021), 22–24 October, 2021, Plovdiv, Bulgaria.
6. Организиран е семинар в рамките на международната конференция: Юбилейна международна
научна конференция „Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово,
България.
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.
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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 работния 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.
Разработване на класификационни модели на базата на хемометричен подход при оценка на
замърсяването с устойчиви органични замърсители (УОЗ).
Разработване на модел за предсказване на инхибиращата способност на природни компоненти
с молекулна динамика, докинг и машинно (само)обучение.

Изпълнение на задачата за отчетния период
Бяха теоретично и експериментално сравнени две различни дефиниции на дробен оператор на
Лаплас върху крайна област с подходящи гранични условия, гарантиращи съществуване на решение.
Първата е „спектралната“, където собствените функции на дробния оператор съвпадат с тези на
стандартния Лаплас, а собствените стойности са взети на съответната дробна степен. Втората е
„потенциалната“, където действието на дробния оператор се описва чрез интегралното
представяне на потенциала на Риц. Бе показано, че двете дефиниции не са еквивалентни и
решенията на съответните задачи при еднакви дясна част и гранични условия се различават. Един
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от основните резултати е получаването на решение в аналитичен вид при дясна част Дирак делта
фунцкията в интервала [-1,1], както и извеждането на асимптотична оценка за стръмнината на
граничните слоеве на решението при константна дясна част.
Бяха числено изследвани методи за решаване на задача за еластодинамична среда с кухини или
твърди тела. Разглеждано е използването на няколко различни солвъра базирани на гаусова
елиминация от софтуерните пакети. За CPU се разглеждат Intel’s Math Kernel Library (MKL) и Parallel
Linear Algebra Software for Multicore Architectures (PLASMA). За ускорителите MIC се разглеждат MKL
и Matrix Algebra on GPU and Multicore Architectures MIC (MAGMA MIC). Изследвани са и методи за
решаване на задачи за аномална дифузия. Използван е дробен оператор на Лаплас за моделиране
на задачата. Сравнени са два солвъра за решаване на системата линейни алгебрични уравнения –
директен солвър, базиран на гаусова елиминация от софтуерният пакет Intel’s Math Kernel Library
(MKL) и йерархичен солвър, базиран на йерархична полусепарабелна компресия и ULV-подобна
компресия от софтуерния пакет STRUctured Matrix PACKage (STRUMPACK).
Бе разработен математичен модел на динамиката на разпространение на COVID-19 на
територията на Република България. Моделът е базиран на зависещ-по-времето обратен SEIR
модел, при който инкубационния период се счита за константен, докато коефициента на заразяване
и оздравяване е функция на времето и се мени ден за ден. Моделът позволява предсказване на
динамиката на разпространение до две седмици напред, като грешките са малки при строги мерки
и по-големи при отслабени мерки.
Бе разработена методология за пресмятане на свободната енергия на преминаване на
антимикробни пептиди (АМП) през моделна клетъчна мембрана въз основата на метадинамични
симулации. АМП са амфифилни къси полипептидни вериги, които участват във вродения имунитет
на всички еукариотни организми. Те осъществяват антимикробното си действие, като атакуват
прицени бактериални мембрани. Взаимодействието на АМП с липидни двойни слоеве е все още
недостатъчно изяснен процес. По тази причина започнахме да използваме методи за ускорено
обхождане на фазовото пространство, а именно метадинамични симулации. Изследвахме
преминаването на АМП през моделна мембрана с помощта на метадинамични симулации.
Изпробвахме няколко различни КП, както и симулационни протоколи. Установихме, че в
конкретната задача, най-подходящо е да се раздели молекулата на АМП на три сегмента и за КП да
се използват разстоянията между цетровете на масите на всеки сегмент и липидния бислой.
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
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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 най-специфичните дескриптори (по отношение на по-високи, наймалки 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 по-широка 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 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 9 излезли и 4 приети за печат статии в престижни
списания с импакт фактор/импакт ранг. Изнесени са и 3 тематични доклада на международни
научни форуми.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Освен чрез публикуваните статии, резултатите са представени и чрез 3 доклада на
конференции.
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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
Поставени цели и задачи
Освен по основните задачи от началото на програмата, през третата година бяха добавени три
нови направления:
•
•
•
•
•
•

изследване на възможностите за интеграция на стохастични евристични алгоритми с
детерминирани методи, специфични за решаваната задача, които ще се ползват за локална
оптимизация.
комбиниране на различни типове методи, например приближен и точен метод на
различни етапи. Тогава можем да говорим за двуетапни подходи за оптимизация на
наноструктури.
оптимизации на решението на Ричард Файнман в квантовата механика. Включени са
оптимизация на изчисленията на Вигнеровото ядро и на програмната реализация; с
оптимизиран атомистичен подход за нано-структури.
Изясняване на връзката между спектрални характеристики на силанолни групи в
наночастици на зеолит
Използване на стохастични методи, както и съвременни подходи в моделирането на
наноматериалите.
Пресмятания в областта на квантовата информация

Изпълнение на задачата за отчетния период:
Работа по усъвършенстване и софтуерно реализиране на двуетапен метод, за намиране на
оптимални конфигурации в биметални наноструктури. Изследвано е влиянието на някои
параметри на метод на симулираното закаляване за оптимизация на метални наноструктури.
Разработен и експериментиран е метод на обобщен рояк частици с приложения за
оптимизация на моно- и биметални наноструктури. Разработен е оптимизиран адаптивен
подход с по-висока точност при запазена изчислителна сложност за по-точно представяне на
позицията на частиците в ядрото на Вигнер.
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.
Доказателствени материали:
Публикации, бази данни от направени изчисления, методи, софтуерни програми, тестови примери.
Отчетен научен доклад
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Най-важни постигнати резултати с практическо приложение:
Двуетапният метод за намиране на оптимални конфигурации в биметални наноструктури
позволява компютърно симулиране на реални биметални наноструктури. Беше получено, че той
дава по-добри решения отколкото прилагането на двата подхода поотделно. Беше направено
калибриране на някои негови параметри. С негова помощ бяха изследвани тримерни би-метални
наноструктури с размери до няколко хиляди атома.
Подобреният адаптивен алгоритъм за оценка на ядрото на Вигнер в квантовата механика, даде
отговор на въпрос, поставен 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 повисока степен до познаването на квантовите системи и до проправянето на пътя към
практическото използване на квантовите компютри.
Намерена е 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.
Разпространение и популяризиране на резултатите:
Изнесени 3 доклада на межд. конференции, публикувани 7 статии, от които 6 със SJR и 1 статия,
видима в Scopus, на напреднал етап е статия, която ще бъде подадена за публикуване в списание
през 2022 г.
Сътрудничество и интеграция на научните екипи:
Съвместни научни изследвания с Държавен университет на гр. Твер, Русия и Държавен Технически
Университет – Новосибирск, Русия. Работата по някои от изследователските проблеми е в
сътрудничество с Университета в Каен, Франция.

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.
Постигнати индикатори за отчетния период:
Публикувани: 6 статии с SJR, 1 статия, реферирана в Scopus, представени 3 доклада на межд.
конференции, в екипа участва 1 млад учен.
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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 научната задача: проф. д-р Нели Димитрова
Поставени цели и задачи
През отчетния период е работено върху следните подзадачи:
Подзадача 1.2.3.1. Разработване и изследване на математически модели с приложения в
екологията, биотехнологиите, биомедицината, инженерните и другите науки
Подзадача 1.2.3.2. Разработване на нови високоефективни числени алгоритми на базата на
апроксимационни техники и нови математически методи за решаване на задачи в условия на
неопределеност
Подзадача 1.2.3.3. Моделиране на потоци в мрежови канали на основата на диференциални и
диференчни уравнения
Тези три подзадачи са тясно свързани помежду си поради интердисциплинарния характер на
научната задача. Подзадача 1.2.3.2 по-скоро е теоретично ориентирана, въпреки че значителна
част от изследванията са мотивирани от приложни задачи и резултатите намират приложение в
тяхното решаване.
Работено е и по следните цели:
• Изследване на алгоритми за обработка на пулсарни сигнали с цел откриване на летящи
обекти
• Изследване на предавателната функция в изкуствените неврони мрежи (Artificial Neural
Network Models), използвани за решаване на задачи свързани с класификацията на данни
• Оптимизация на алгоритмите за класификация на BrainWave сигнали
• Моделиране производителността и ефективността на информационии системи
Изпълнение на научната задача за отчетния период
Подзадача 1.2.3.1. Разработване и изследване на математически модели с приложения в
екологията, биотехнологиите, биомедицината, инженерните и другите науки
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.
Отчетен научен доклад
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Изучено е разсейване на хармонини 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. Същият модел е модифициран чрез въвеждане на дискретно
закъснение по времето, включено в диференциалното уравнение, описващо развитието на
биомасата (микроорганизмите). Математическият анализ на двата модела включва
съществуване и единственот на равномерно ограничени положителни решениия, пресмятане
на стационарните (равновесни) точки и изследване на тяхната локална и глобална
асимптотична усточивост. При модела със закъснение допълнително е доказано съществуване
на бифуркации на Хопф за конкретни стойности на закъснението. 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 микрооганизими 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, 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. 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 вирусни щама. Сравнено е и
поведението на модела с това на редуциран модел, при който динамиката на преносителя е в
квазистационарно състояние.
Отчетен научен доклад
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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.
Доказано е, че тази процедура води до 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 стегоканала, независимо от въздействието на социалните мрежи. Предложеният метод е подходящ
за предаване на крипто и стего ключове.
Изследвано е движението на вискозно-еластични полимери в безкрайна тръба,
удовлетворяващи модела на Каро–Ясуда и са доказани априорни оценки за решението и
неговия градиент, които зависят експлицитно от числата на Каро, Уомърсли и другите
параметри на модела.
Разработен, верифициран и приложен е нехиперсингулярен метод на граничните интегрални
уравнения за решаване на гранични задачи, описващи хармонично по времето разсейване на
SH-вълни от две непроницаеми нано-пукнатини в експоненциално функционално подредена
пиезоелектрична равнина. Задачата за поведението на нано-пукнатините се основава на
модела на повърхностната еластичност на Гуртин и Митворх, както и на линейната механика на
разрушенията.
Изследвано е движението на Ненютонов флуид в безкрайна тръба в тримерното пространство
под въздействието на градиента на налягането, който е произволна гладка непериодична
функция на времето. Разгледан е несвиваем, нестационарен ламинарен поток с вискозитет,
който е степенна нелинейна функция на градиента на скоростта. Изучаваният модел на Каро на
Ненютоновия флуид описва много физиологични, химически, биологични и инженерни
процеси.
Описан е и е изследван процесът на конструиране на математически модели, базирани на
реакционни мрежи чрез закона за действие на масите. Това е илюстрирано на няколко известни
примера като експоненциален (радиоактивен) разпад, логистичния модел и модела на
Гомперц.
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Разгледани са няколко познати динамични системи, индуцирани от реакционни мрежи,
използвани за моделиране и симулиране на епидемиологични вълни. Формулирани са някои
математически свойства за решението на тези динамични системи и са визуализирани техните
решения. Представена е една изчислителна схема за оценяване на системи от ОДУ, индуцирани
от реакционни мрежи.
Поредица от няколко статии е посветена на изследване на екологичен модел за замърсяване
на въздуха с голяма размерност. По-конкретно, проведен е анализ на чувствителност на
изходните резултати на модела към вариация или естествена несигурност на входните
параметри на модела. За целта са приложени ефективни квази Монте Карло алгоритми,
базирани на редицата на ван дер Корпут и нейни модификации, на редиците на Собол, Фор и
специални решетки, на оптимално изместени редици на Собол, решетъчни последователности
на базата на Фибоначи и оптимална решетка; чрез множество от интеграли с висока
размерност, пресметнати посредством подобрен стохастичен подход, базиран на извадката
латински хиперкуб. Извършено е сравнително проучване относно ефективността на различните
подходи за разглеждания мащабен модел.
Маневровите локомотиви изпълняват специфични функции, характеризиращи се с кратък
пробег, променливо тегло на натоварването и висока скорост на празен ход. Батерийната
технология, базирана на сцеплението, е много подходящо решение за маневрени локомотиви
поради възможността за акумулиране на кинетична енергия в електрозахранването. Проучени
са оптимизацията на енергийната ефективност на регенеративното спиране и възможностите
за ефективно маневриране.
Конструиран е оптимизиран алгоритъм, базиран на принципа за запазване на енергията, за
моделиране на токозахранващи устройства. Проведените числени експерименти показват
значително предимство на оптимизирания алгоритъм спрямо изходния.
Напоследък стохастичните методи се превръщат в много важен инструмент за
високопроизводителни изчисления на задачи с много големи размерности в изчислителните
финанси. В поредица от статии са предложени и сравнени различни методи от тип Монте Карло
за оценка на eвропейски опции, като: квази-Монте Карло методи, базирани на точкови
множества от тип решетка за числено пресмятане на многомерни интеграли с размерност до
50; квази-Монте Карло и Монте Карло методи въз основа на разбъркване на редицата на Собол,
за пресмятане на многомерни интеграли от експоненциална функция върху единичния куб;
квази-Монте Карло алгоритми за многомерно интегриране, базирани на различни генериращи
вектори, включително и точково множество с генериращ вектор обобщената редица на
Фибоначи. За първи път са изчислени многомерни интеграли с размерност до 100 с
високоефективни решетки с подобрена скорост на сходимост.
Проучени са възможностите за използване на нано-мрежи от слънчева енергия за захранване
на малки критични натоварвания. Въз основа на проучвания за възобновяеми енергийни
източници се посочва, че фотоволтаичните преобразуватели са най-подходящи за
дребномащабно поколение в градски условия в конкретен географски регион. Напрежението
от типични светофари показва, че те са относително постоянни, което ги прави много
подходящи за микро- или нано-мрежи.
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Представени са два нови подхода за локализиране на повредите на греди в строителни
конструкции. Подходите се основават на сравнение на времевите реакции на непокътнати и
повредени греди. Разглеждат се два вида повреди: а) дефекти, моделирани като намалена
дебелина на гредата в определен участък и б) дефекти, моделирани с намалена коравина на
гредата в определен участък. Резултатите са от съществено значение за ранното откриване и
локализиране на повредите, за оптимална работа и ефективност и за щателна поддръжка на
строителните конструкции.
Решена е двумерна динамична задача за поведението на анизотропен материал с нано-отвори,
подложен на импулсен (нехармоничен във времето) товар. Предложеният модел съчетава
принципите на континуума с теорията на Гуртин и Мърдок, отчитаща появата на повърхностни
напрежения по интерфейса на наноотворите. Разработена е методология, базирана на метод
на гранични интегрални уравнения и интегрални преобразования на Фурие за решаване на
проблема. Направено е изследване за сходимост и точност на решението. Представено е
параметрично изследване за влиянието на размера на нано-отвора, динамичното
взаимодействие между отворите, анизотропията на материала и вида на динамичния товар
върху полетата на концентрация на напрежение в материала.
Решена е тримерна еластодинамична задача за сеизмичното поведение на сложна ограничена
слоиста среда с два фундамента в повърхностния слой, която среда е локализирана в еластично
изотропно полупространство с точков сеизмичен източник. Разработени са модел и свързан с
него софтуер, базирани на метод на граничните елементи (МГЕ) за разпространение на вълни в
тримерна еластична среда. Високата точност и ефективност на разработения софтуер е
доказана чрез сравнения на получените резултати с точни аналитични решения, както и с
числени решения с налични програмни пакети, изградени на базата на МКЕ. Разработената
програма по МГЕ се свързва с комерсиалния софтуерен пакет, работещ по МКЕ, в общ хибриден
модел, посредством използването на МАКРО крайни елементи.
Изследван е екзоскелет на горната част на ръката, предназначен за подпомагане и
рехабилитация. Предложено е решение за проектиране и задвижване на екзоскелета, което
гарантира прозрачност и естествена безопасност, достатъчна сила и производителност.
Създаден е алгоритъм за управление, при който пневматичното задвижване се грижи за
първоначалната реакция на силата, а електрическото задвижване допълва пневматичното
задвижване. Симулирано е хармонично движение с нарастваща честота във втората става.
Изследвана е нова конструкция на екзоскелет на горните крайници с хибридно задвижване.
Представена е механичната структура и задвижване на екзоскелета с хибридно задвижване,
включително пневматични цилиндри и електрически двигатели. Изграден е модел на силата на
взаимодействие между пациента и рамото на екзоскелета в пасивен режим. Проведени са
експерименти и симулации за оценка на силата на взаимодействие между пациента и
екзоскелета вследствие на механичния импеданс на устройството. Резултатите са
демонстрирани графично и са направени заключения за поведението на екзоскелета в
пасивния режим на взаимодействие.
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Подзадача 1.2.3.2. Разработване на нови високоефективни числени алгоритми на базата на
апроксимационни техники и нови математически методи за решаване на задачи в условия на
неопределеност
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 +k x2 y2 = z2 е определено за кои цели числа k уравнението
има решение в положителни цели числа (x, y, z). След подходяща 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.
Изследвана 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.
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
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сцепление на дисипативни и антидисипативни оператори с абсолютно непрекъснати реални
спектри. Решен е проблемът с граничната задача за частни диференциални уравнения
(матричните вълнови решения).
Разгледана е инверсна задача за едномерното уравнение на дифузията с обобщена
конволюционна производна по времето и некласически гранични условия. Посредством
развитие по отношение на биортогонална двойка базиси се доказва съществуване и
единственост на решението, както и устойчивост в пространства на Соболев.
Изследвана е орбиталната устойчивост на солитонните вълни на двойно-дисперсното
уравнение с комбинирана степенна нелинейност. Методът за анализ е базиран на абстрактната
теория на Grillakis, Shatah и Strauss и изпъкналостта на специална функция, свързана с
инварианти на задачата. Получени са нови резултати и е изучена зависимостта на орбиталната
устойчивост от дисперсните параметри и параметрите в нелинейността. За единична кубична
нелинейност са обобщени известните до момента резултати.
Изследвани са глобалното съществуване и избухване за крайно време на слабите решения на
сингулярни параболични уравнения с особеност в нулата и по границата на дадена област.
Разглежданите задачи са мотивирани от модели в квантовата космология, молекулярната
физика и други.
Изследвана е орбиталната устойчивост на солитонните вълни на двойно-дисперсното
уравнение при специален, неизследван досега избор на дисперните параметри и параметрите
в квадратично-кубичната нелинейност. По този начин се завършва окончателно серията от
изследвания на устойчивостта на всички възможни солитонни вълни със скорост по-малка от
единица. Предложените примери не само илюстрират теоретичните резултати, но разкриват и
влиянието на дисперсните параметри и параметрите в нелинейността върху устойчивостта на
съответната солитонна вълна.
Изучен е строгият принцип за максимума за вискозните решения на напълно нелинейни
системи от частни диференциални уравнения от втори ред. Разгледани са слабо свързани
кооперативни, израждащи се елиптични системи. За полунепрекъснатите долни вискозни
решения на системата при условие за нейната квазимонотонност е доказан строг вътрешен и
граничн принцип за максимума.
Изследвано е движението на вискозно-еластични полимери в безкрайна тръба,
удовлетворяващи модела на Каро-Ясуда и са доказани априорни оценки за решението и
неговия градиент, които зависят експлицитно от числата на Каро, Уомърсли и другите
параметри на модела.
Фундаментален проблем в Бейсовската статистика е точното пресмятане на многомерни
интеграли от два вида, описани за пръв път от Shaowei Lin през 2011 и незадоволително
оценени с помощта на детерминистични методи. Предложен е подобрен квази-Монте Карло
метод, базиран на квазислучайната редица на Собол с побитово отместване и разбъркване по
метода на Матусек (scrambling). Числените есперименти, проведени за 30-мерен интеграл,
показват съществено предимство на разбърканата редица спрямо стандартната рецица на
Собол.
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Направено е сравнение на оптималния метод Монте Карло с точкови множества тип решетка с
генериращ вектор обобщената редица на Фибоначи от съответната размерност, извадка
латински хиперкуб и адаптивен подход, приложени за решаване на многомерни интеграли.
Числените експерименти потвърждават теоретичните резултати, че оптималният алгоритъм
постига най-висока точност за ниски размерности на интеграла.
Предложени са усъвършенствани стохастични методи за решаване на специфични многомерни
проблеми – интеграли с размерност до 100, свързани с невронните мрежи. Приложена е
специална високоефективна решетка с оптимален генериращ вектор, получен по метода на
бързата конструкция.
За решаване на многомерни интеграли в Бейсовската статистика с размерност до 100 са
приложени точково множество тип решетка с генериращ вектор обобщената редица на
Фибоначи и суперсходяща решетка с оптимален генериращ вектор. Числените ескперименти
показват съществено предимство на оптималната решетка по отношение на по-малка
относителна грешка с увеличаване на разменростта на задачата.
Разгледан е адаптивен алгоритъм Монте Карло за функции с изчислителни особености.
Методът не използва никаква предварителна информация за гладкостта на подинтегралната
функция. Подходът се основава на рекурсивно разделяне на областта, използвайки
апостериорна информация за грешката при текущото разделяне. Доказано е, че алгоритъма
има линейна изчислителна сложност, като броят на операциите при рекурсивното разделяне
на подобласти е сравнен с този на обикновения Монте Карло метод. Направнени са сравнения
с точковото множество тип решетка с генериращ вектор обобщената редица на Фибоначи.
Новият подход е приложен за приближено решаване на тестовите функции на Генц.
Изучени са предимствата и недостатъците на различни квази-Монте Карло алгоритми за
многомерно интегриране, базирани на различни генериращи вектори, включително и
точковото множество с генериращ вектор обобщената редица на Фибоначи. Алгоритмите са
приложими за оценка на Европейски опции.
Предложени са два подхода за решаване на уравнения на Волтера чрез алгоритъма на
Фредхолм. Първият се базира на смяна на променливите на всяка стъпка във верига на Марков.
Вторият използва индикаторна функция за трансформиране на уравнението на Волтера в
подходяща форма.
Разработен е нов метод за подобряване на решението на обикновени линейни дробни
диференциални уравнения с постоянни коефициенти, в които се използват дробните полиноми
на Тейлър. Предложеният метод подобрява точността на числовите решения на обикновени и
частни
линейни
дробни
диференциални
уравнения
с
особености.
Разработен е нов метод Монте Карло за интегрални уравнения, базиран на балансиране на
систематичната и стохастичната грешка. Решена е задачата за намиране на оптимално
съотношение между броя на реализациите на случайната величина и средния брой стъпки в
една случайна траектория във веригата на Марков. Получени са долни граници за броя на
реализациите и броя на итерациите във веригата на Марков. Новият метод е приложен върху
няколко интегрални уравнения на Фредхолм от втори род с приложен характер.
Предложени са и са анализираме различни стохастични методи за решаване на интегрални
уравнения на Фредхолм от втори род. Сравнени са различни подходи за изчисляване на
линейни функционали от решенията. Почти оптимален алгоритъм Монте Карло за интегрални
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уравнения в комбинация с балансиране на грешката е приложен към различни интегрални
уравнения с приложен характер.
Изследван е специален клас на комбинаторни задачи, т. нар. задача на Прухе-Тари Ескот, чието
решение се реализира чрез конструиране на крайни последователности от ±1. Резултатът
остава валиден и за крайни аритметични прогресии от комплексни числа.
Представени са необходими и достатъчни условия за регулярност на интервални параметрични
матрици, съдържащи общи линейни зависимости между интервални параметри. Началната nмерна задача, съдържаща К интервални параметъра, се заменя от множество задачи,
съдържащи 1 ≤ t ≤ min{n−1, K} интервални параметъра, като броят на новите задачи е най-малък
при t = 1. Обсъдени са преимуществата на предложената методология и нейни приложения.
Представената методология е валидна за класове интервални матрици, които не съдържат
сингулярности в центъра на никой от интервалите.
Изследван е специален случай на линейно-пертурбираното дискретно алгебрично уравнение
на Рикати. Дадени са някои достатъчни условия за съществуване на положително определено
решение. Предложен е метод на последователни приближения и една негова модификация
без необходимост от пресмятане на обратна матрица за намиране на положително определено
решение. При подходящ избор на началното приближение в метода е доказана сходимостта му
към максималното решение. Теоретичните резултати са илюстрирани с числени примери.
Предложен е алгоритъм за криптиране на аудио файлове, базиран на математическата функция
от теорията на хаоса Ikeda. Предоставен е подробен експериментален и теоретичен анализ на
алгоритъма чрез хистограми, като се използват различни измервания, съотношението
сигнал/шум, пиковото съотношение сигнал/шум, скорост и коефициент на корелация.
Представените резултати показват, че новият алгоритъм е изключително сигурен срещу
различни видове атаки.
Обсъден е методът на простите уравнения (SEsM) за получаване на точни решения на
нелинейни частни диференциални уравнения. Показано е, че конкретен случай на SEsM може
да се използва за възпроизвеждане на методологията на метода на обратната задача на
разсейването. Дадени са примери за уравненията на Бюргерс и на Кортевег–де Фриз. Показано
е, че методът на Хирота е частен случай на SEsM за специфична форма на функцията от стъпката.
Методологията е илюстрирана за получаване на трисолитонно решение на уравнението на
Кортевег–де Фриз, двусолитоно решение на нелинейното уравнение на Шрьодингер и
солитонно решение на уравнението на Ишимори за спиновата динамика на феромагнитните
материали. Конкретен случай на SEsM може да се използва за възпроизвеждане на
методологията на метода на обратното трансформиране на разсейване за случая на
уравнението на Бюргерс и уравнението на Кортевег–де Фриз. Показано е също, че много други
използвани методи като методът на хомогенен баланс, на разширен хомогенен баланс, на
помощно уравнение, на разширение на елиптична функция на Якоби, на F-разширението, на
модифицираното просто уравнение, на пробната функция и на първия интеграл са свързани с
конкретни случаи на SEsM.
Методът на простите уравнения (SEsM) е приложен за изследване на решения от тип бягащи
вълни, които моделират кръвния поток, пулсациите и нелинейното движение на стените на
големите артерии в човешкото тяло.
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Подзадача 1.2.3.3. Моделиране на потоци в мрежови канали на основата на диференнциални
и диференчни уравнения
Изследван е модел на поток на вещество в канал на мрежа и взаимодействието на това
вещество с други видове вещества във възлите на канала. Моделът на взаимодействие може
да се основава на диференциални или диференциални уравнения. Илюстрирани са различни
видове динамично поведение в съответните фазови пространства.
Предложен е модел, описващ връзката между теорията на движението на веществото в канал
и теорията за растежа на големи произволни мрежи. Каналът съдържа свързани възли и връзки
между тях, а веществото се намира във възлите на канала и може да се движи между възли на
канала през ръбовете, свързващи възлите. Разглеждани са два сценария за стационарно
поведение на веществото в канала. Резултатите от първия сценарий са свързани с теорията за
степенните разпределения на възлите на произволна мрежа, растяща в присъствие на
преференциална привързаност (като конкретен случай е получено и степенното разпределение
за случая Барабаши-Алберт). Резултатите от втория сценарий също могат да бъдат свързани с
теорията за нарастващите произволни мрежи като в този случай видът на привързаност може
да бъде класифициран като отрицателна преференциална привързаност или преференциална
привързаност с предпочитание за прикрепване към възли с по-малка степен.
По останалите поставени цели са получени следните резултати. Предложен е и е изследван
алгоритъм на обработка на пулсарен сигнал с цел откриване на летящи обекти, в частност
самолети. Използвани са методи и изчислителни техники, базирани на принципа на радар с
пряко разпространение на сигнала за оценка на скоростта на летящите обекти. Обработката на
сигнала включва компенсация на силния директен сигнал от пулсар и откриване на пряко
разпространения сигнал от самолет. Предложеният алгоритъм за обработка на сигнала е
оценен чрез компютърна обработка на реален пулсарен сигнал.
Изследвано е и е анализирано влиянието на предавателната функция и скоростта на обучение
на многослойна невронна мрежа при процес на класификация. Изследването на
предавателната функция в изкуствените неврони мрежи (Artificial Neural Network Models)
използвани за решаване на задачи свързани с класификацията на данни, ще открие нови
възможности за клъстеризация и прогнозиране. Невронната мрежа е реализирана с езика за
програмиране Java. Невроните комуникират помежду си с помощта на сигнали като всеки
неврон променя стойността на сигнала чрез активационна функция (предавателна функция).
Изследването и анализирането на влиянието на предавателната функция е от съществено
значение за правилното функциониране на алгоритъма за класификация.
Изследвани и анализирани са въпроси, свързани с класификацията на получените от BrainComputer Interface (BCI) сигнали. Проучване е фокусирано върху увеличаване на скоростта на
класификация на данните, получени от Brain Computer Interface (BCI), без съществено влияние
върху точността на обработката и класификацията. Нашият изследователски екип се фокусира
върху възможностите за намаляване на броя на каналите като един от потенциалните фактори
за увеличаване на скоростта на класификация на входящите данни. Експериментални данни са
получени чрез използване на Emotiv Epoc 14+.
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Изследвани и анализирани са въпроси, свързани с нализа на ефективността на Бизнес
Информационни Системи

Доказателствени материали
През третата година от изпълнението на проекта са подготвени общо 80 научни статии, от които
63 публикации са в списания с IF/SJR, вкл. 1 статия в топ 10% и 17 статии в други издания.
Разпределение на публикациите по подзадачи:
Подзадача 1.2.3.1. 35 статии, в т. ч. 29 статии в списания с IF/SJR, вкл. 1 статия в топ 10%, 6
статии в други издания
Подзадача 1.2.3.2. 35 статии, в т. ч. 29 статии в списания с IF/SJR, 6 статии в други издания
Подзадача 1.2.3.3. 2 статии в списания с SJR
Разпределение на публикациите по партньори:
Институт по математика и информатика (БАН) – общо 51 публикации, в т. ч. 42 статии в
списания с IF/SJR
Институт по механика (БАН) – общо 16 публикации (4 статии са в съавторство между ИМИ и
ИМех), в т. ч. 13 статии в списания с IF/SJR, вкл. 1 статия в топ 10%
Шуменски университет – общо 9 публикации в списания с IF/SJR
Унибит – общо 8 публикации, в т.ч. 3 статии в списания с IF/SJR
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
1. Предложени са нови подхода за локализиране на повредите на греди в строителни
конструкции. Подходите се основават на сравнение на времевите реакции на непокътнати
и повредени греди. Резултатите са от съществено значение за ранното откриване и
локализиране на повредите, за оптимална работа и ефективност и за щателна поддръжка
на строителните конструкции. Публикуваната статия е в топ 10% на списание с импакт
фактор.
2. Предложени са нови математически модели (без и със закъснение във времето) на
биологично разграждане на смес от органични химически замърсители фенол и 4метилфенол в непрекъснат биореактор. Иновативната идея в моделите е в избора на
специфичната скорост на растеж на микроорганизмите от тип SKIP (Sum Kinetics with
Interaction Parameters) с инхибиращ ефект, което е новост в специализираната литература
по тази тема. Резултатите от теоретичния анализ и компютърните симулации могат да дадат
ценни насоки на специалистите при конструиране и управление на физическия прототип на
системата.
3. Разработени са и са приложени ефективни методи от тип Монте Карло за изследване на
мащабен екологичен модел за замърсяване на въздуха. Проведен е анализ на
чувствителност на изходните резултати на модела към вариация или естествена
несигурност на входните параметри на модела.
4. Изучено е разсейване на хармонини 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 резултати разкриват
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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.
5. Резултатите от изследването в Унибит могат да се използват за разработване на оптимални
алгоритми за класификация на входящите BCI сигнали.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Резултатите от научните и научноприложни изследвания са популяризирани чрез
– големия брой публикувани статии в международни издания,
– участия с доклади в научни форми: изнесени са общо 48 доклада на 14 международни
научни форуми в страната и в чужбина.
– Публикувана е статията
Н. Димитрова, П. Бойваленков, П. Динева, Ц. Рангелов, П. Рашков, В. 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, Бургас, 1–5 септември 2021, 356–372.
Представено е кратко описание на Националната научна програма ,,Информационни и
комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и
сигурността“. 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 научната задача. Изнесен е доклад на конференцията,
http://www.math.bas.bg/smb/2021_PK/
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
Научните екипи от двата института на БАН работят в тясно сътрудничество по тематиката на
научната задача. През отчетния период това сътрудничество намери израз в:
– подготовката и публикуването на 4 научни статии със съавтори от ИМИ и ИМех в списания с
IF/SJR;
– съвместно подготвено и подадено проектно предложение по европейска научна програма.
Работата по задачата в Унибит се извършва в тясно сътрудничество с Hamburg University of
Technology, Técnico Lisboa - Universidade de Lisboa, Taras Shevchenko National University of Kyiv, High
School of Business Blace, Serbia, University of Bielsko-Biala, Институт по Информационни и
Комуникационни Технологии – БАН, Факултет по математика и информатика – Софийски
Университет, Институтът по роботика (ИР) "Св. Ап. и Ев. Матей" при БАН, Университет за
национално и световно стопанство, Икономически университет – Варна.
Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
Подготвен е и е подаден проект по програмата MARIE SKŁODOWSKA-CURIE ACTIONS, Doctoral
Networks (DN), Horizon-MSCA-DN-2021 на тема „VIBEN: Въздействие на вибрациите, върху градския
живот, сгради и индустриални предприятия, дължащо се на увеличеното използване на вятърна
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енергия“. Участниците са от 12 научни организации и лаборатории от 9 страни. Водеща
организация е от Университетът в Кийл, Германия, от България участват 3 института на БАН:
Институт по механика, Институт по математика и информатика и Институт по информационни и
комуникационни технологии.
Основна цел на проекта е систематичното изучаване на разпространението на вълни и
пораждането на вибрации вследствие на системи за вятърна енергия, както и създаване на нови
експертни системи за идентификация и разработване на приложения за разнообразни категории с
инфраструктурно значение. Очакваните резултати са в областта на:
- приложната математика, структурната механика, динамика и геотехника;
- приложения в инжинерните науки за идентификация на вибрации и контрол;
- обучение и ръководство на докторанти.
Проектът е подаден на 16 ноември 2021 г.
През 2020 г. Веселина Вучева защити успешно дисертация за ОНС „доктор“ на тема „Теоретичен
и числен анализ на диференчни схеми за уравнение на Бусинеск“ с научен ръководител проф.
Наталия Кольковска. През 2020 г. успешно се проведе предзащита на дисертация на Галина
Люцканова за ОНС „доктор“ на тема „Диференциални уравнения от втори и четвърти ред с
приложения във физикохимията и биологията“, научен съ-ръководител доц. Иван Бажлеков.
Двамата научни ръководители са членове на изследователския екип, а темите на дисертациите
имат пряка връзка с научната задача 1.2.3.
Обучението на младите учени и докторантите в рамките на програмата става чрез участието им в
изследванията и писането на публикациите. Младите учени и докторантите са съавтори на 4
публикации през 2021 г. във връзка с изследванията. Допълнителен пример е и публикацията от
2020 г.
S. I. Popov, V. M. Vassilev, D. M. Dantchev. Symmetries and conservation laws of a system of
Timoshenko beam type with smooth coefficients. Pp 242 – 250 in I. M. Mladenov, V. Pulov, A. Yoshioka
(Eds.) Proceedings of the 21st International Conference on Geometry, Integrability and Quantization,
June 3–8, 2019, Varna, Bulgaria
Под ръководството на проф. д.н. Борислав Стоянов всички студенти - Мирослав Чолаков,
Хюдяим Ахмед и Тонислав Троев получиха теми, свързани с научната задача 1.2.3. Студентите
развиха темите си и изнесоха самостоятелни доклади на международната конференция AMEFSS
2021 – Applied Modeling in Economics, Finance and Social Sciences, 28 юни – 2 юли 2021 г, Созопол,
България. http://dataconferences.org
Проф. д.н. Борислав Стоянов съвместно с докторант Цветелина Иванова разработиха тема по
научната задача 1.2.3. и публикуваха резултатите в научното списание Applied Sciences, IF 2.679
(2020), SJR 0.435 (2020), https://www.mdpi.com/2076-3417/11/21/10190
Доц. д-р Христо Параскевов съвместно с докторант Александър Стефанов публикуваха в
изданието
AIP
Conference
Proceedings,
SJR
0.177
(2020),
https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0041938
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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
Поставени цели и задачи
Научният колектив си постави три основни задачи, по които работи през отчетния период:
- 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;
- Разработване на методология за приложение на семантични технологии при създаване на
интелигентни софтуерни системи, подпомагащи вземането на решения в здравеопазването.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Осъществени са изследвания с цел проверка на хипотезата за наличието 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. Изследването на научния колектив е фокусирано върху откриване
на връзки и възможни зависимости между бактериофагите и антимикробната резистентност въз
основа на данни, събрани в различни градски среди. Използваните данни представляват големи
масиви секвенционна информация за микроорганизми в различни точки на света, включително и в
гр. София, събирани главно в транпортните системи на съответните градове или агломерации и поспециално в метрото като достатъчно представителна извадка на бактериалното биоразнообразие,
както и заради определената консервативност на взаимодействието на този вид транспорт с
околната среда.
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 на изследването 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 статия, която предстои да бъде
публикувана в сп. Frontiers in Microbiology (IF 5.64, Q1), и са представени на 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 „Св. Климент Охридски“.
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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, отпечатана в том 12744 на Springer LNCS от
2021 г., и са представени на Международната конференция по научни пресмятания ICCS 2021
(International
Conference
on
Computational
Science
ICCS
2021,
https://www.iccsmeeting.org/iccs2021/). Участници в изследването са проф. д-р Мария Нишева, доц. д-р Димитър
Василев, Илиян Михайлов и Стоян Хаджийски от СУ „Св. Климент Охридски“.
Доказателствени материали
Изпратена за публикуване версия на статията: Maya Zhelyazkova, Roumyana Yordanova, Iliyan
Mihaylov, Miroslav Zoric, Stefan Kirov, Stefan Tsonev, David Danko, Christopher Mason, Dimitar Vassilev,
Discovering relationship between bacteriophages and antimicrobial resistance. Frontiers in Microbiology,
ISSN 1664-302X (in print).
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 откриваме на региони и клъстери с повишен риск от
антимикробна резистентност, които може да са от значение за общественото здраве.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Получените резултати са представени на две авторитетни международни научни конференции:
ICCS 2021 (https://www.iccs-meeting.org/iccs2021/) и CAMDA 2021 (http://www.camda.info/).
Основни проблеми при изпълнение на задачата
Не са срещнати съществени проблеми при изпълнението на задачата.
Постигнати индикатори за отчетния период
- Брой научни публикации в специализирани списания и/или научни поредици с импакт-фактор (IF)
и/или импакт-ранг (SJR): 2;
- Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения: 2;
- Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата: 2.

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)
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Поставени цели и задачи
ИМИ-БАН:
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.
ПУПХ:
• Изграждане на системи за извличане, трансформация, съхранение и визуализация на данни
чрез облачни технологии.
• Продължаване на изследванията върху нови динамични модели с „полиномиален
трансфер“ за анализ и апроксимация на данни – „Corona Virus“ (заболели, смъртност и др.).
Изпълнение на задачата за отчетния период
За екипа на ИМИ-БАН: научни публикации 18 броя.
За екипа на ПУПХ: научни публикации 6 броя и една монография
Доказателствени материали
За екипа на ИМИ-БАН
1. Andonov V., Poryazov S., Saranova E. (2021) Generalized Net Model of Overall Telecommunication
System with Queuing. In: Atanassov K.T. et al. (eds) Advances and New Developments in Fuzzy
Logic and Technology. IWIFSGN 2019 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol
1308. Springer, Cham.
2. Andonov, V., Poryazov, S., Saranova, E. Analytical model of a queuing system in a
telecommunication network. International Journal “Information Models and Analyses”, ITHEA
Publishing House, Vol. 9, No. 3, 2020, 259-270.
3. Poryazov, S., Andonov, V., Saranova, E. (2021). Methods for Modelling of Overall
Telecommunication Systems. Research in Computer Science in the Bulgarian Academy of Sciences,
Studies in Computational Intelligence, 934, Springer, 2021
4. Poryazov, S., Andonov, V., Saranova, E. An overview of some conceptual models of queuing
systems in service networks. International Journal “Information Models and Analyses”, ITHEA
Publishing House, Vol. 9, No. 3, 2020, 271-299.
5. Andonov, V., Poryazov, S., Saranova, E. (2022). On the conceptual optimization of generalized net
models. In: Fidanova S. (eds) Recent Advances in Computational Optimization. Studies in
Computational Intelligence, Springer, Heidelberg (accepted).
6. Poryazov, S., Andonov, V., Saranova, E., Intuitionistic Fuzzy Representation of Uncertainty in
Biomedical Operations. Proc. of BioInfoMed'2020 – First Intern. Symp. on bioinformatics and
biomedicine, October 8-10, 2020, Burgas, Bulgaria (in press).
7. V. Todorov, I. Dimov, S. Poryazov. Improved Stochastic Approaches for Evaluation of the Wigner
Kernel. Studies in Computational Intelligence, Springer, приета за печат: 2021.
8. Tzvetan Ostromsky, Venelin Todorov, Ivan Dimov, Rayna Georgieva, Zahari Zlatev, Stoyan
Poryazov. Sensitivity Study of Large-Scale Air Pollution Model Based on Modifications of the Latin
Hypercube Sampling Method, accepted 2021, Large-Scale Scientific Computing. LSSC 2021.
Lecture Notes in Computer Science.
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9. V. Todorov, I. Dimov, S. Poryazov, D. Todorov. Highly Efficient Stochastic Techniques for Evaluation
of Multiple Integrals Related to Neural Networks. Proceedings of International Conference on Data
Science and Applications, in press, 2021.
10. Venelin Todorov, Stefka Fidanova, Ivan Dimov and Stoyan Poryazov. An Optimized Technique for
Wigner Kernel Estimation. 2021, IEEE.
11. 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 Comput. Intell., Springer, in press 2021.
12. V. Todorov, I. Dimov, S. Fidanova, S. Poryazov. Optimized lattice rule and adaptive approach for
multidimensional integrals with applications. Communication Papers of the 2021 Federated
Conference on Computer Science and Information Systems, Polish Information Processing Society,
2021.
13. V. Todorov, V. Dzhurov, Y. Dimitrov, I. Tzvetkov. Advanced stochastic methods for
multidimensional integrals and applications. Journal Scientific and applied research, Vol. 20, 2021.
14. V. Todorov, S. Fidanova, I. Dimov, S. Poryazov. A New Optimized Adaptive Approach for Estimation
of the Wigner Kernel, Proc. 2020 Federated Conference on Computer Science and Information
Systems, M. Ganzha, L. Maciaszek, M. Paprzycki (eds). ACSIS, Vol. 21, 341–344 (2020).
15. Naydenova I., Kovacheva Zl., Kaloyanova K., Data Quality: Enterprise Initiatives’ Issues and WSN
Challenges. Sensors & Transducers Journal, 251, 4, IFSA Publishing S.L. (Barcelona, Spain), 2021.
16. Naydenova, I., Kovacheva Zl., Kaloyanova, K., Important Data Quality Accents for Data Analytics
and Decision Making. Proceedings of the 1st IFSA Winter Conference on Automation, Robotics &
Communications for Industry 4.0 (ARCI’ 2021), International Frequency Sensor Association (IFSA)
Publishing, S. L., 2021, 90-95.
17. Covacheva Zl., Covachev, V., Periodic Solution to the Discrete-Time Counterpart of a Neutral-Type
Cellular Neural Network with Time-Varying Delays and Impulses. Proceedings of the International
Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME
2021), Lect. Notes in Networks, Syst., Vol. 334, Atulya K Nagar et al: INTELLIGENT SUSTAINABLE
SYSTEMS, приета за печат: 2021
18. Naydenova, I., Kovacheva Zl., Kaloyanova K., Two-phase data quality approach in Data
Warehousing Systems, AIP Conference Proceedings of ICNAAM 2021, Rhodes, 20-26 September
2021, приета за печат: 2021.
В [1] Е предложен нов, обобщено-мрежов, модел на цялостна телекомуникационна система,
съдържаща опашкова система с ограничен капацитет и включващ както техническите
характеристики, така и поведението на потребителите.
В [2] е представен аналитичен модел на на цялостна телекомуникационна система, съдържаща
опашкова система с ограничен капацитет и включващ както техническите характеристики, така
и поведението на потребителите. Получени са аналитични изрази за очакваната дължина на
опашката и средното време на чакане на заявките.
В [3] са разгледани и обобщени методите за създаване на концептуалните и аналитични модели
на цялостна телекомуникационна система, разработвани в ИМИ-БАН. Показани са решения на
задачите за предсказване на качеството, както и за неговото гарантиране, посредством
резервация на ресурси.
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В статията [4] 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 [5] 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.
В [6] 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 [7] и [14] 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. 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 [8] Важен въпрос, когато се използват мащабни математически модели в подкрепа на
вземащите решения, е тяхната надеждност. Анализът на чувствителността на модела към
вариация или естествена несигурност на входните параметри на модела е много важен за
подобряване на надеждността на тези модели. Направено е цялостно експериментално
изследване на алгоритъм Монте Карло, базирано на извадка латински хиперкуб за многомерно
числено интегриране. Представено е сравнение извадка латински хиперкуб с използване на
точка по ръба на многомерния единичен хиперкуб. Такова сравнение е направено за първи път
и това мотивира настоящото изследване. Стойностите на концентрацията са генерирани от
специализираната модификация SA-DEM на Унифицирания датски Ойлеров модел. Неговата
паралелна ефективност и мащабируемост са демонстрирани чрез експерименти върху някои от
най-мощните суперкомпютри в Европа. Алгоритмите са успешно приложени за изчисляване на
глобални индекси за чувствителност на Sobol, съответстващи на влиянието на шест скорости на
химични реакции и четири различни групи замърсители върху концентрациите на важни
замърсители на въздуха.
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В [9] Фундаментален проблем в Бейсовската статистика е точното пресмятане нa многомерни
интеграли от два вида, описани за пръв път от Shaowei Lin през 2011 и незадоволително оценени
с помощта на детерминистични методи. Разглежда се подобрен квази-Монте Карло метод
базиран на квазислучайната редица на Собол с побитово отместване и разбъркване по метода
на Матусек (scrambling). Числените есперименти са проведени за 30-мерен интеграл и показват
съществено предимство на разбърканата редица спрямо стандартната рецица на Собол.
В [11]: Разработен е нов метод за подобряване на решението на обикновенилинейни 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 [12] Направнени са сравнения с точковото множество тип решетка с генериращ вектор
обобщената редица на Фибоначи. Разглеждаме задачата за приближено решаване на тестовите
функции на Генц. Избраното множество от функции има единствен локален максимм в близост
до върховете на мнгомерния единичен хиперкуб подобно на някои моделни функции описващи
изменението на концентрации на замърсители в атмосферата. В статията е показано, че
адаптивният подход е именно подходящ за такива функции с изчислителни особености в
локална подобласт на областта на интегриране
В [13] 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 помалка относителна грешка от редицата на Фор.
В [15] са изследвани основните въпросите свързани с качеството на данните получавени от
безжични сензорни мрежи. Разгледани са основните предизвикателства.
В [16] Разгледани са важните фактори, определящи качеството на данните, необходими за
управление на бизнес-процесите в различни индустриални сектори. Представени са изпробвани
методи за подобряване на качеството.
В [17] са разгледани периодични решения за клетъчни невронни мрежи, със зависими от
времето забавяния и импулси.
В [18] са разгледани два метода за подобряване на качеството на данните, в две фази на тяхната
обработка. Обсъдени са предложените подходи.

За екипа на ПУПХ
1. 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.
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2. Kyurkchiev, N., A note on the Burr-Hatke-exponential model. Some applications, Comptes rendus de
I’Acade'mie Bulgare des Sciences, Mathematics, Vol 74(4), 488-495, 2021.
3. Kyurkchiev, N., V. Kyurkchiev, A. Iliev, A. Rahnev, A look at the Modified SIRD Models with
”Intervention Polynomial Factor”. Methodological Aspects. II. International Journal of Differential
Equations and Applications, Volume 20(1), 2021, 31-41.
4. Vasileva, М., A. Malinova, O. Rahneva, E. Angelova, New properties of the odd Weibull Inverse ToppLeone cumulative distribution function, International Journal of Diﬀerential Equations and
Applications, 2021, Vol. 20(2), 263–272.
5. Pavlov, N., Efficient Matrix Multiplication Using Hardware Intrinsics and Parallelism with C#,
International Journal of Diﬀerential Equations and Applications, 2021, Vol. 20(2), 217–223.
6. Naneva, V., K. Stefanova, Implementation of a Custom Visual in BI Tools, International Journal of
Diﬀerential Equations and Applications, 2021, Vol. 20(2), 225–234.
H. Bakouch разглежда G-семейство от разширена кумулативна функция на разпределение (cdf).
В [1] намираме Extended–Bakouch Half–Logistic cdf (EBHL-cdf). Подобно на предишни наши
проучвания дефинираме и анализираме подробно новото семейство. Наричаме това семейство
“Extended–Bakouch Half-Logistic cdf с трансфер на полиномна променлива“ (EBHLPVT – cdf). Нашите
резултати илюстрираме чрез нафитване в CAS MATHEMATICA на следните набори от данни: ”Data BG
Total Cases COVID – 19“; ”Data BG Total Deaths COVID – 19”.
Burr-Hatke-exponential model е надежден модел по отношение на нафитване на данни от
областта на Software Reliability Analysis. В [2] се разглежда модификация с ''polynomial variable
transfer''. Новият модел притежава много свободни параметри, което го прави атрактивен за анализ
и апроксимации на данни от Biostatistics, Growth theory, Debugging and Test Theory and Computer
viruses propagation. Разгледани са и апроксимационни резултати по отношение на характеристиката
''saturation in Hausdorff sense”. Показано е, че генераторът на Burr предоставя възможност за
генериране на фамилии, които могат да се причислят към групата на ''reaction-kinetic models''.
Проведените експерименти с CAS Mathematica върху следните данни: А) “data collected by Musa for
the cumulative number of faults”; Б) ''neck cumulative cancer data'' – Hemeda; В) data ''Influenza A(H1N1)
(also known as Swine influenza)'' показват много доброто апроксимиране с предложения нов модел.
Работата [3] е естествено продължение на предишни резултати в апроксимирането на
специфични данни със строго експоненциален характер (напр. COVID-19 в България, Куба, Китай,
Южна Корея и т.н.), използвайки модифицирана логистика и други модели, при които типичнате
константите бяха заменени с „„полиномиален трансфер“ и показаха добри резултати при
извършване на регресионния анализ. Предвижда се надграждане на разпределената платформа за
електронно обучение – DisPeL, включващ специализиран модул за симулация на химическа
кинетика, модул за решаване на нелинейни диференциални уравнения и верификация на баланса
на масовите действия, и модул за симулация чрез въведеното ново число за възпроизвеждане.
През 2021 г. Almetwally представи нова дистрибуция, наречена the odd Weibull inverted ToppLeone (OWITL) дистрибуция. В [4] изучаваме една от важните характеристики „насищане“
(“saturation”) на тази нова кумулативна функция към хоризонталната асимптота по отношение на
метриката на Хаусдорф, като доказваме някои оценки. Като допълнение разглеждаме нов
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адаптивен модел с “polynomial variable transfer”. Приложимостта на модела е доказана в
симулационно изследване към „данни за COVID-19“. Представени са някои числови примери и
софтуерни модули в програмната среда CAS MATHEMATICA.
В [5] подобряваме ефективността на обикновения алгоритъм за умножение на матрици,
използвайки паралелизъм и хардуерни характеристики със C# и .Net Task Parallel Library. Ние
демонстрираме как допълнителната обработка може да доведе до по-кратко време за изпълнение.
Представяме алгоритъм в C#, който постига до пет пъти подобрение на производителността на
хардуер от среден клас, използвайки една-инструкция-множество –данни инструкции и
небезопасен код за директен достъп до паметта, където други техники не са възможни в
управляваната от .Net среда.
Всеки краен продукт на Business Intelligence (BI) представлява комбинация от подходящ
изграден модел на данни, добре структурирани полета от данни и информативна визуализация [6].
От гледна точка на съществуващите BI инструменти за създаване на интерактивни отчети, има
различни компоненти, които могат да се използват за анализиране на минали, настоящи или
бъдещи фактори на предприятието. Дори ако вече има такива решения, трябва да се вземат
предвид възможностите за разработване на персонализирани визуални елементи. В тази статия се
акцентира на възможността персонализираната визуализация на Scatter да бъде интегрирана в
популярни BI инструменти като напр. Power BI и Tableau. Ще бъдат подчертани основните разлики в
изпълнението.
Монография: Kyurkchiev, N. Some Intrinsic Properties of Adaptive Functions to Piecewise Smooth
Data, 2021, Publisher: Plovdiv University Press, p. 200.
Целта на монографията е да се дефинират семейства от адаптивни функции, които могат да се
използват в различни клонове на научното познание, по-специално при апроксимацията на
редица класически импулсни сигнали и др. В тази книга разглеждаме само някои аспекти,
свързани с разкриването на присъщите свойства на някои от предложените семейства адаптивни
функции в чисто методологически аспект. Изучаваме някои свойства на експоненциално
оптимален филтър, предложен от Tadmor и Tanner. По-точно, разглеждаме задачата за
апроксимиране на функцията от правоъгълен тип с класа на експоненциалните функции за
метриката на Хаусдорф. Дефинирани са нови функции за активиране и "полуактивиране".
Разглеждаме също така модифицирани семейства от функции с „трансфер на полиномни
променливи“. Даден е и анализ на типичните диаграмни функции с ограничения.

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение:
•

•

Разработени са методи и средства за концептуално, математическо и информатично
моделиране на човеко-кибер-физически системи, за информационно обслужване, които
позволяват да се предсказва качеството на обслужване. Резултатите позволяват по-лесно и
по-прецизно проектиране и управление на такива системи;
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. Това ни
приближава до познаването на квантовите системи и към проправяне на пътя към
практическото използване на квантовите компютри.
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Подготовка на млади учени:
През отчетния срок:
• Младите учени д-р Велин Андонов и д-р Венелин Тодоров се хабилитираха;
• Велин Андонов е ръководител на проектно предложение за фундаментални научни
изследвания, финансирано от ФНИ. Той е езбран за научен секретар на ВНЗ
„Информационно моделиране“ в ИМИ-БАН;
• Венелин Тодоров получи голямата награда „Джон Атанасов“ за 2021 година на Президента
на България и е носител на Голямата награда „Питагор“ за млад учен за 2021 г. на
министъра на образованието и науката.
Разпространение и популяризиране на резултатите

Организирани и проведени научни мероприятия
•
•
•
•

яXI-th International Conference "Mathematics of Informational Modeling"”, 1-2 July 2021,
organized by the Institute of Mathematics and Informatics, BAS, Bulgaria;
Семинар (уебинар) „Информационно моделиране“, 02.12.2021 г., София, ИМИ-БАН.
Anniversary International Scientific Conference “Research and Education in Mathematics,
Informatics and Their Applications” (REMIA’2021), 22–24 October, 2021, Plovdiv, Bulgaria.
Юбилейна международна научна конференция „Компютърни технологии и
приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България.

Подготвени проектни предложения
•

•

Проект „Перспективни методи за предвиждане на качеството в умни мрежи за
информатично обслужване от следващо поколение”, финансиран от българския ФНИ.
Ръководител: доц. д-р Велин Андонов, Базова организация: ИМИ-БАН. Подготвен и
представен на Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021.
ОИЯИ
В Агенцията по ядрено регулиране е представен за финансиране проекта „Перспективни
модели на качеството на информационните услуги“, с ръководител доц. Велин Антонов, в
рамките на сътрудничеството между Р България и ОИЯИ-Дубна, Русия.

Научна задача 1.2.6. Конструиране, класификация и анализ на комбинаторни структури
Ръководител: проф. дмн Цонка Байчева
Цели
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
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системи параметри както и да се изведат нови граници за основни параметри на вече известни
такива.
Задачи
1.2.6.1. Получаване на нови граници за обем и енергия на кодове с прилагане на линейно
програмиране.
1.2.6.2. Конструиране и класификация на комбинаторни обекти използвани в шумозащитното
кодиране.
1.2.6.3. Разработване на компютърни методи за конструиране и класификация на оптимални
оптични ортогонални кодове и на кодове избягващи конфликти.
1.2.6.4. Използване на компютърни методи за класификация на резолюции на геометрични
дизайни.
6. Разработване на паралелна имплементация на някои от алгоритмите за класификация на
линейни кодове над крайно поле, на подобни алгоритми за нелинейни кодове от различни класове
и за криптографски примитиви.
Резултати от изпълнението на планираните задачи
Задача 1.2.6.1 Получени са нови граници за радиуса на покритие на сферични дизайни, като е
използвана комбинация от линейно програмиране и геометрични аргументи. 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.
Задача 1.2.6.2 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. 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 3-те най-добри кода, но нито един от тях не е най-добър за целия интервал от дължини,
на които се предвижда да се използват.
Задача 1.2.6.3. Анализирани са съществуващите компютърни методи за конструиране на
софтуерни архитектури и въз основа на тях е предложена процедура за декомпозиция. Показани са
предимствата ѝ чрез ясно дефинирани стадии, които позволяват многократно изпълнение при
различни условия. Определянето на събитията за асинхронна комуникация дава предимство при
декомпозицията на базите данни, защото могат да бъдат използвани като средство на
синхронизиране между услугите.
Задача 1.2.6.4. 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. Класифицирани са
паралелизми на PG(3,4), чиято група от автоморфизми е елементарна абелева от ред 4. С това
проблемът за класификация на паралелизмите на PG(3,4) остава отворен единствено за
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паралелизми с пълна група от автоморфизми специфична група от ред 2 и паралелизми с тривиален
автоморфизъм.
Задача 1.2.6.5. Разгледани са DLT (Distributed Ledger Technology) с различни характеристики и е
изследвана тяхната пригодност за решаване на текущи проблеми в областта на управлението на
жизнения цикъл на софтуера.
Подготвени проектни предложения:
Постдокторантски проект по Marie Skłodowska-Curie Actions - Postdoctoral Fellowships (HE MSCA
PF) – подаден на 12.10.2021.

Работен пакет 1.3. Хранилища за отворени научни резултати
Ръководител на работния 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
• Продължаване разширяването на структурата на отворено хранилище за данни,
продължаване запълването с данни на хранилището
• Поддържане на устойчив канал за обмен на данни между локалното хранилище в УниБИТ и
Централната База Данни в ФМИ, Софийски университет
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.
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• 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
• Постоянно се разширява структурата на хранилището в УниБИТ, импортирани са
допълнителни количества данни, създадени са нови потребители
• Работи се по създаване на услуги за въвеждане на публикации, доклади, препринтове и
резултати в специално отделени колекции в хранилището на УниБИТ

Работен пакет 1.4. Съхранение и анализ на големи обеми данни и технологии за
приложение на изкуствен интелект.
Ръководител на работния пакет: проф. дфзн Леандър Литов

Научна задача 1.4.1 Развитие на център за Grid и облачни технологии
Ръководител на работния пакет: проф. дфзн Леандър Литов
Поставени цели и задачи
1.4.1.1. Развитие на центъра за Grid и облачни технологии на СУ „Св. Климент Охридски“,
Инсталиране на нови мощности и интегрирането им в световната Grid мрежа.
1.4.1.2. Съхранение на големи обеми от данни получени в експерименти провеждани в ЦЕРН и
тяхната обработка.
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1.4.1.3. 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.
1.4.1.4. 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 1.4.1.1
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Подновен софтуер на няколко сервизни сървъра;
Преинсталиран DNS Сървър;
Допълване на документацията по процедурите на създаване на нови инстанции на
файлови системи в lustre;
Подготовка на сървър за разпространение на всички версии на модулите нужни за
инсталиране на клиентите на lustre файловата система;
Инсталация на минималния брой клиенти на lustre файловата система за да може да
се продължи с останалите дейносто по сертифициране;
Инсталиране на услугите нужни за стартиране на Grid дисков масив (SE - Storage
Element).
Подробно тестване и отстраняване на минимални проблеми по новия компютинг
елемент (CE);
Стартиране на процеса на ресертификация на клъстера в световната Grid мрежа;
Стартиране на всички тестови задачи от Регионалния доставчик на ресурси.;
Работа по повишаване на надеждността на регистрираните за мониторинг услуги в
Grid.;
Възстановяване на статуса на клъстера като функциониращ в Grid мрежата;
Стартиране на процеса на възстановяване на регистрацията на клъстера като част от
мрежата с ресурси на CMS;
Регистриране на нашия дисков масив в новата система за трансфер на данни в CMS
Rucio;
Добавен нов OST (Object Storage Target) сървър към дистрибутираната файлова
система;
Автоматизирано e зареждането на дистрибутираната файлова система при
възстановяване след аварии.

Задача 1.4.1.2
o
o

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.
Анализ на данни набрани от детектора CMS и получаване на физически резултати.
Проведен е анализ на данни с цел изследване на свойствата на мезони съдържащи
b-кварки и измервания свързани с регистрация на лептони в крайното състояние.
Получените резултати са публикувани в шест статии във водещи в света списания
(виж приложения списък).

Задача 1.4.1.3 Разработване на система за мониториране на качеството на тока на камерите със
съпротивителна плоскост на CMS в реално време
Отчетен научен доклад
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През отчетния период беше разработена подобрена версия на модела за предсказване на тока
консумиран от камери със съпротивителна плоскост (RPC) на детектора CMS. Това включва замяната
на време зависимия член с такъв отразяващ покачването на тока поради интегрираната светимост
и добавянето на допълнителен член, който отразява спадането на тока в следствие на работата на
камерата в условия при които в точката на взаимодействие няма сблъсъци. Бяха разработени база
данни и софтуерен пакет състоящ се от три модула: за oбучение на модели за машинно обучение,
предсказване на тока с използването на вече подготвените модели и модул, откриващ аномалии в
поведението на тока през камерите със съпротивителна плоскост.
Като следваща стъпка беше разработен модел за машинно обучение с архитектура позната
като автошифратор (Анг. Autoencoder), позволяващ отчитането на корелации в поведението на
токовете на RPC на детекторната система CMS. Разработените до сега обобщени линейни модели
отчитат налягането, и средните температура и влажност в експерименталната зала на CMS, но не се
отчитат локалните параметри на средата около всяка камера със съпротивителна плоскост. Това
може да бъде оценено чрез отчитане на корелации в поведението на камерите със съпротивителна
плоскост в даден момент. Разработения автошифратор (Анг. Autoencoder) получава на входовете си
токовете на всички камери със съпротивителна плоскост, а на изходите се получава оценка за
същите. Използваният алгоритъм позволява откриването на аномално поведение на RPC токовете,
при сравняването на входните и изходните данни при предварително зададен толеранс на
разликата между измерения и предсказания ток за всеки високоволтов канал, захранващ камера
със съпротивителна плоскост. Проведени са тестове на качеството на работата, чрез обучение в
краткосрочен план (1 месец). Получените резултати са докладвани на шест работни съвещания на
колаборацията CMS.
Задача 1.4.1.4
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., Phys. Rev. Lett..
126 (2021) 25, 252003 (Feb 8, 2021), DOI: 10.1103/PhysRevLett.126.252003
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]
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4. Measurement of the CP-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]
5. Measurements of production cross sections of the Higgs boson in the four-lepton final state in
proton–proton collisions at s=13TeV, CMS collaboration, Eur.Phys.J.C 81 (2021) 488, 2021,
https://doi.org/10.17182/hepdata.102525
6. Precision luminosity measurement in proton-proton collisions at \sqrt{s} =s= 13 TeV in 2015 and
2016 at CMS, CMS Collaboration (A.M Sirunyan et al, Published in: Eur.Phys.J.C 81 (2021) 9, 800,
e-Print: 2104.01927 [hep-ex]
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Разработеният метод за контрол на 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 6 статии в списание с импакт фактор, които са цитирани 15
пъти.
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 с 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.
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Основни получени резултати и изпълнени индикатори в Компонент 1.
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 1. Основни 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)

Общо

Брой заявени/регистрирани полезни модели
Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения

0
53

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

4

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

34
0
0

Брой браншови и други организации, привлечени за изпълнение на програмата

6

104

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 работния пакет: проф. д-р Тони Чехларова

Научна задача 2.1.1 Създаване на общодостъпни образователни ресурси
Ръководител на научната задача: проф. д-р Тони Чехларова
Поставени цели и задачи
Партньор: ТУС
Създаване на образователна мрежа с два водещи европейски университета за разработване на
съвместни магистърски учебни програми в областта на иновативните комуникационни и
информационни технологии.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Партньор: ТУС
През отчетния период продължи работата по разработването на съвместна магистърска
програма с Университета Орхус, Дания и Университет на Малага, Испания.
Въпреки създалата се обстановка в следствие CIVID-19 и невъзможността за провеждане на
някои от планираните командировки и работни срещи, е разработена съвместна Магистърска
Програма по „Digital Technology for Business Transformation“.
Магистърската програма е разработена, следвайки OBE (Outcome-Based Education) рамката,
както и международните стандарти за качество, с добре дефинирани мисия, визия, цели на
програмата за обучение (PEOs - Program Educational Objectives), резултати от програмата за обучение
(PLOs - Program Learning Outcomes) и резултати от обучението (CLOs - Course Learning Outcomes) от
всеки курс.
Магистърската програма е с продължителност 2 години, общо 4 семестъра и общо 90 кредита. В
първите 3 семестъра студентите изучават по 5 курса, като 4 са задължителни и 1 е избираем, което
формира общо 15 курса. Въвеждането на избираеми курсове предоставя гъвкавост на магистърската
програма, както и възможността обучаемите да следват интересите си. Последният 4-ти

семестър е за специализиращ (преддипломен) стаж и разработване на дипломната работа.
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Заложено е 30% от обучението по магистърската програма да бъде offline и 70% от обучението
да е online, използвайки система за управление на обучението (LMS - Learning Management System),
чрез която ще се улесни мониторинга на напредъка на обучаемите, както от страна на
преподавателите, така и от страна на самите обучаеми, свързан с изпълнението на различни
дейности (проекти, задачи и др.), заложени във всеки курс за обучение.
Доказателствени материали

Партньор: ТУС
Разработена Магистърска Програма по „Digital Technology for Business Transformation“
(Фигура 1) съвместно с Университета Орхус, Дания и Университет на Малага, Испания.
Semester 1
Course Code

Semester 2

Course

Course Code

Programme Core-1 (BT)
DTBT1101

DTBT1102

DTBT1103

DTBT1104

DTBT1105
(E)

Credits

Research Methodology

Semester 3

Course

DTBT1201

Human Centric Design
Programme Core-2 (BT)

Entrepreneurship
Development

Product Design and
Development

DTBT1202

Programme Core-3 (BT)

Programme Core-3 (BT)

Digital Marketing

DTBT1203

Next Generation Business
Modelling and Innovation

Programme Core-4 (DT)

Programme Core-4 (DT)

Next Generation Business

DTBT1204

Website and Application
Development

Program Elective-I (DT)

Program Elective-2 (DT)

Introduction to Industrial
Automation

Internet of Things and solution
Design

25

DTBT1205
(E)

Green Technologies

Semester 4

Course

Programme Core-1 (BT)

Programme Core-2 (BT)

U-Space Future of
Airborne Cycle

Course Code

Course Code

Course

Programme Core-1 (BT)
DTBT2101

Crowd Sourcing
Programme Core-2 (BT)

DTBT2102

Supply Chain Management
Programme Core-3 (BT)

DTBT2103

Finance Management
Programme Core-4 (DT)

DTBT2104

*e-Commerce/Unity
Program Elective-2 (DT)

DTBT2105
(E)

Block Chain
Cyber Security

DTBT2106

Business Case Study

DTBT2201

Industrial Internship

DTBT2107

Dissertation Phase-1

DTBT2202

Dissertation Phase-2

DTBT2203

Dissertation VivaVoce

25

25

15

Фигура 1. Магистърска Програма по „Digital Technology for Business Transformation“
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение

Въпреки създалата се обстановка в следствие CIVID-19 и невъзможността за провеждане
на някои от планираните командировки и работни срещи, е разработена Магистърска
Програма по „Digital Technology for Business Transformation“ съвместно с Университета
Орхус, Дания и Университет на Малага, Испания.
Заложено е 30% от обучението по магистърската програма да бъде offline и 70% от
обучението да е online, което ще позволи провеждане на обучението по отделните курсове,
независимо от географското местоположение, както на преподавателите, така и на
обучаемите. Заложено е и използването на система за управление на обучението (LMS Отчетен научен доклад
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Learning Management System), чрез която ще се улесни мониторинга на напредъка на
обучаемите, както от страна на преподавателите, така и от страна на самите обучаеми,
свързан с изпълнението на различни дейности (проекти, задачи и др.), заложени във всеки
курс за обучение.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Развитие на сътрудничество с „Клъстер за Цифрова Трансформация и Иновации“. Участие в
съвместни проекти.
Основни проблеми при изпълнение на задачата
През отчетния период имаше леки проблеми, поради създалата се обстановка в следствие CIVID19 и невъзможността за провеждане на някои от планираните командировки и работни срещи, но
въпреки това задачата е изпълнена успешно.
Постигнати индикатори за отчетния период
Брой създадени образователни мрежи 1

Научна задача 2.1.2 Отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване
Ръководител на научната задача: акад. Петър Кендеров
Поставени цели и задачи
През третата година ще бъдат завършени останалите три модула (от общо 5) от курс за учители
за подготовка за състезание „Математика с компютър“ .
Научни изследвания и 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.
Подготвяне на материал за свободно ползване, достъпни он-лайн (на сайта на Лабораторията)
за свободно ползване на тема: „Кражба на самоличност чрез Фишинг (Phishing)“
Публикуване на статии, представяне на разработки пред публика и медии, реализация на
курсове за студенти.
Разработване на онлайн образователни курсове в областта на: цифрова обработка на сигнали;
основни принципи на криптографията; основи на изкуствения интелект; цифрови филтри.
Предвижда се образователните курсове да включват модули за самоподготовка и проверка на
знанията. 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.
Целта по работния пакет с научна задача отворени онлайн образователни курсове за свободно
ползване е създаване на нови образователни ресурси. Въз основа на анализа от проведената
Отчетен научен доклад
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дискусия с учителите от региона, екипът се насочи към разработване на образователни ресурси в
следните тематични направления (стартиран е процесът 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
онагледяванет 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;

Целта на Партньора ХТМУ е създаване, управление и разширяване на платформата за ползване
на отворени онлайн курсове за свободно ползване от студенти на ХТМУ.

Изпълнение на задачата за отчетния период
Разработени са три програми за квалификационни курсове за учители за подготовка за
състезание „Математика с компютър“ и учебните помагала:
•
•
•

Чехларова, Т., П. Кендеров. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 3.
4.
клас.
Тонедико.
32
с.
ISBN
978-619-91492-2-5
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Books/21_course_mathcomp_3-4.pdf
Кендеров. П., Т. Чехларова. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в 7.
–
8.
клас.
Тонедико.
32
с.
ISBN
978-619-91492-3-2
http://cabinet.bg/storage/21_course_mathcomp_7-8.pdf
Кендеров. П., Т. Чехларова. (2021). Подготовка за състезания по математика с компютър в
11.
12.
клас.
Тонедико.
32
с.
ISBN
978-619-91492-4-9
http://cabinet.bg/storage/21_course_mathcomp_11-12.pdf

Публикувани са статиите:
•

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
, WoS
https://azbuki.bg/wp-content/uploads/2021/02/Matematika_01_2021_Peter-Kenderov.pdf
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Chehlarova, T. Game With Center Of Central Symmetry In The Plane. Symmetry: Culture and
Science,
32,
2,
Symmetrion,
2021,
ISSN:0865-4824,
DOI:https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_277
WoS
&
Scopus
https://journal-scs.symmetry.hu/abstract/?pid=883

1. Платформата за предоставяне на разнообразие от пътища за достъп и споделяне на
образователни ресурси чрез цифрови технологии бе позиционирана на адрес https://npict.eu/
Добавен е нов курс по математическо моделиране в раздел „математическо оптимиране“.
Курсът е допълнен с обучителни материали. Добавена е и възможност за провеждане на тест.
Извършени са промени в потребителския интерфейс на сайта https://npict.eu с цел подобряване
на потребителското преживяване и ползваемостта. Добавена е възможност за разглеждане на
курсове от една категория в различни изгледи – Grid и List.
Към вече съществуващите курсове е добавен 1 нов курс, включващ текстово и графично
съдържание на български език с 21 нови учебни единици
Създадени и добавени са заглавни илюстративни изображения към 8 курса.
2. Разработен е прототип на образователна игра за запознаване с основните материали за
рециклиране. Разработва се образователна игра за определяне на съответствието между група
въпроси и изображения. Тези игри са предназначени за учащи до 4 клас. Планира се тези и подобни
образователни ресурси да бъдат предoставени чрез платформата за отворени онлайн
образователни курсове за свободно ползване в раздел „Образователни игри“.
Популяризиране на резултатите от изследвания чрез научни публикации.
Проведени са изследвания по теми:
•

•

Персонализация на образованието: Персонализиране на отворени онлайн образователни
ресурси. – Направено е научно изследване на възможностите за персонализиране на отворени
онлайн образователни ресурси в рамките на интелигентна учебна среда. Основната цел е
подпомагане на осъществяването на адаптивен и персонализиран учебен процес, което е от
съществено значение за постигане на по-ефективна учебна практика. Предложен е отворен
модел на знанията, базиран на мрежа от свързани онтологии, който служи за персонализиране
на учебния процес. Резултатите от изследването са представени на международната
конференция Data Science and Applications ICDSA 2021.
Разработване на онлайн образователни мини игри с отворен достъп: Разработена е концепция
на две онлайн образователни мини игри с интегрирано учебно съдържание. Мини-игрите са с
няколко нива на трудност и по този начин могат да се използват в адаптивно обучение според
познанията на учащите и поставените учебни цели. Целевата група на образователните ресурси
тип мини-игри са ученици от началния и прогимназиалния етап на обучение. Темата на една
мини-игра е рециклиране на различни видове отпадъци чрез сортирането им в определените
за целта кошчета. Другата мини-игра е като викторина от тип намиране на съответствие между
дадено изображение и въпрос/твърдение. Играта е прототип и се предвижда разработване на
ръководство за персонализиране на учебното съдържание за съответните учащи. В резултат ще
могат да се вграждат тестове съобразно учебния материал и използване на мини-играта като
учебен ресурс в различен контекст и за различни учебни цели. Игровите учебни ресурси са в
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•

•

процес на подготовка за публикуване в разработвания уеб-портал с отворен достъп.
Прилагане на нововъзникващи технологии в процеса на обучение: Проведено е научно
изследване относно използването на нововъзникващите технологиите в образователен контекст
в класната стая. Направен е преглед на различни технологично базирани методи на
преподаване и тяхното въздействие върху образователния процес. Целта е да се оценят и
очертаят тези нововъзникващи технологии, които биха могли да бъдат част от бъдещото
интелигентно образование. Разглеждана е и възможността за използване на технологично
подобрено преподаване в училищното образование чрез използването на отворени онлайн
образователни ресурси. На базата на анкетно проучване са направени констатации за контекста,
в който най-често се прилагат нововъзникващите технологии и отворени онлайн образователни
ресурси според учебните предмети и класове, както и честотата им на приложение. Получените
резултати могат да бъдат използвани от учителите, за да бъдат информирани относно
иновативните технологични инструменти и отворените онлайн образователни ресурси и тяхното
интегриране в процеса на преподаване, с цел да го направят по-ефективен, ангажиращ и
интелигентен.
Създаване на концептуален модел на система за предоставяне на интелигентно обучение:
Проведено е научно изследване относно начините за предоставяне на персонализирано
обучение с отворени онлайн образователни ресурси в условията на интелигентна система за
обучение. Целта е чрез интегриране на ИКТ средства и услуги в интелигентна система за
обучение, учащите и преподавателите активно да използват иновативни ресурси, като по този
начин се постигне повишена ефективност на учебния процес. Проучването прави преглед на
съществуващите изследвания и решения, свързани с подходите за интегриране на иновативни
технологии (и в частност технологиите за обработка на големи данни) в образователните
системи. Това е необходимо поради нарастващия обем на данните, генерирани, обработвани и
съхранявани по време на преподаване, осъществяване на разнообразни учебни дейности и
оценка на знанията на учащите в системите за управление на обучението (LMS) и други видове
онлайн образователни платформи. Разработеният концептуален модел за интелигентна
образователна система е в съответствие със съвременните тенденции в областта на
образованието, като се отчитат нуждите и изискванията на обучаемите от дигитално поколение.
Той представя изследователската гледна точка за иновативна учебна среда, като се базира на
разнообразна информация, свързана с процеса на обучение и технологии за големи данни, за
да осигури ефективно, интелигентно и персонализирано обучение.

Изследванията са публикувани в:
•

•

•

Terzieva V., Ivanova T., Todorova K. (2022) Toward Personalization in Intelligent Learning Systems. In:
Saraswat M., Roy S., Chowdhury C., Gandomi A.H. (eds) Proceedings of International Conference on
Data Science and Applications. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 287. Springer, Singapore.
https://doi.org/10.1007/978-981-16-5348-3_24
Terzieva, V., Paunova-Hubenova, E., Todorova K. Emerging Technologies in Smart Classroom Education
In: L. Borzemski et al. (Eds.) Advances in Systems Engineering - Proceedings of International
Conference on Systems Engineering 2021, LNNS 364, Chapter 9, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3030-92604-5_9
Terzieva V., Ivanova T., Todorova K. (2021) Conceptual Model for Intelligent Education System and the
Need of Big Data Analytics, The 7th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control
Systems Engineering” (BdKCSE’2021), IEEEXploreDatabase (Scopus, WoS) (Под печат)
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Проучване на ефекта от използването на AR приложения в обучението по изкуство:
Популярността на разширената реалност (AR) в училищата по целия свят непрекъснато нараства
през последните години. Много експерименти показват, че чрез AR учителите могат да подобрят
резултатите от обучението за учениците чрез повишена ангажираност и интерактивност.
Инструментите за AR се прилагат успешно в много предмети като наука, математика, история и
география. Въпреки това, има едно много специално място, където AR може да насърчи
любопитството, да вдъхнови критично мислене и интензивна креативност на учениците. Това място
е класната стая по изкуства. Настоящото изследване има за цел да изследва ефекта от използването
на AR приложения в обучението по изкуства. То беше проведено с три групи ученици от средно
училище в държавно училище в София, България. Изследването също има за цел да опише опита,
възможностите и предизвикателствата, срещани в учебния процес. Всяка група беше разделена на
две части с равен брой ученици – една контролна и една експериментална част. Имаше общо три
експериментални и три контролни групи. Натрупаният опит показва, че AR е чудесен начин за
персонализиране на учебния процес и насърчаване на приобщаващо, активно учене. В проучването
бяха изследвани два типа приложения – този, който позволява на учениците да изследват физически
пространства и произведения на изкуството, докато седят в класната стая; и другият, който
позволява на учениците да създават свой собствен AR, като добавят виртуално измерение към всяко
произведение на изкуството, включително създадено от тях самите, чрез анимации, видео и музика.
Изследването е публикувано:
•

Petrov, P., Atanasova, T., Kostadinov, G.. Enhancing Art education in school through augmented
reality. 7th SWS International Scientific Conference on Social Sciences - ISCSS 2020, 9-10 December,
2020, 7, 2, SGEM World Science (SWS) Society, Austria, 2020, ISBN:978-619-7603-15-6, ISSN:26829959, DOI:10.5593/sws.iscss.v2020.7.2/s13.12, 99-106 (Scopus)

Проведени са изследвания върху вероятностни характеристики на игрите на слот машини:
- Най-често срещаните хазартни игри са слот машини, при които виртуалните барабани се
въртят дори когато се показва екранът за спиране на барабаните с награди. Подреждането на
символите на барабаните определя дискретното разпределение на вероятностите на играта. Една
от важните характеристики на такива игри е съотношението между общата загуба и общия залог,
което определя възвръщаемостта на играча, измерена в проценти. Другата важна характеристика
на тези игри е тяхната нестабилност. Този индикатор показва доколко играта се отклонява от
средната тенденция. Поради важността на волатилността, в настоящата статия се обсъжда оценка,
базирана на апроксимация на виртуалните барабани със сегменти от оригиналните.
•

Balabanov, T.. Estimation of Volatility based on the Estimation of Segmentation. Problems of
Engineering Cybernetics and Robotics, 77, 2021, ISSN:2738-7356, DOI:10.7546/PECR.77.21.01, 3-10,
https://www.researchgate.net/publication/356471576_Estimation_of_Volatility_based_on_the_Esti
mation_of_Segmentation
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- Игрите на слот машини са най-популярните хазартни игри в световен мащаб. При този тип
хазарт виртуалните барабани със символи се въртят на екрана. На виртуалните барабани са
подредени символи, които се появяват с различна честота и участието в печеливша комбинация
носи печалби в различни размери. Подреждането на символите на барабаните е вид дискретно
разпределение на вероятностите. Средната стойност на загубените/спечелени пари се описва от
математическото очакване на играта. Точният термин е връщане към играч (RTP). Измерва се като
процент между спечелени и загубени пари. Второто най-важно свойство на играта е индексът на
волатилност. Индексът на волатилност е индикатор за това колко се отклонява играта от средната
стойност. В това проучване индексът на волатилност се оценява емпирично, без да се знаят точните
барабани на играта.
•

Balabanov, T.. Volatility Index Estimation by Reverse Engineering. Proceedings of International
Scientific Conference UNITECH 2021, 1, Университетско издателство “Васил Априлов” – Габрово,
2021,
ISSN:1313-230X,
229-234,
https://www.researchgate.net/publication/356536570_Volatility_Index_Estimation_by_Reverse_En
gineering
- Проведени са изследвания в областта на едно- и много-критериална оптимизация.
Проучени са възможностите на еднокритериалния LibreOffice Calc NLP Solver за генериране на
оптимални решения по Парето чрез адитивен модел, при който всяка цел получава коефициент на
тежест.
•

Balabanov, T.. Pareto Front Estimation with a Heuristic Single-Objective Solver. Proceedings of
International Scientific Conference UNITECH 2021, 1, Университетско издателство “Васил Априлов”
–
Габрово,
2021,
ISSN:1313-230X,
235-239,
https://www.researchgate.net/publication/356536805_Pareto_Front_Estimation_with_a_Heuristic_
Single-Objective_Solver
- и с фина настройка на параметрите на решателя решенията могат да бъдат възможно найблизки до фронта на Парето.
•

Първанов, Д., Томов, П., Балабанов, Т.. Fine Tuning of LibreOffice Calc NLP Solver for Multiobjective
Optimization. 29-ми Международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и
екологични системи”, Съюз по aвтоматика и информатика „Джон Атанасов”, 2021, ISSN:13132237,
61-64,
https://www.researchgate.net/publication/356528214_Fine_Tuning_of_LibreOffice_Calc_NLP_Solve
r_for_Multiobjective_Optimization

Подготвен е материал за самообучение 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)). Материалът се подготвя както в
PDF, така и за различни формати на е-книга.
Основните теми, включени в материали са:
•

Какво е Фишинг (Phishing)
- Как да познаем и-мейл, съдържащ Phishing
- Да се защитим от Phishing атаки
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•

- Измами, направени с помощта на Phishing
- Как да избегнем Phishing измами
Примери за Фишинг (Phishing)
- Класически електронни съобщения
- Заразени прикрепени файлове
- Свързани със социалните мрежи
- Измами от името на висшестоящите
Изготвени и публикувани са три статии, на които първи автор е млад учен от екипа на СУ:

•
•
•

Peltekova, E., Stefanova, E. (2021). The Virtual Reality Potential in Class, INTED2021 Proceedings, pp.
10247-10254. doi: 10.21125/inted.2021.2138. Proceedings Indexed in Web of Science
Пелтекова, Е., Стефанова, Е. (2021). Интегриране на виртуална реалност в учебния процес, Том с
доклади на Петдесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в
България, стр. 290-297
Пелтекова, E. (2020). XR Космос - Виртуална и добавена реалност в образованието, списание
"Наука", том:ХХХ, брой: 6, 2020, стр.: 29-30, ISSN (print): 0861 3362, ISSN (online): 2603-3623, INION
RAN, http://inion.ru/
Представяне на проекта и дейности по задача 2.1.2 са представени на пет събития:
•
•

•
•
•

Пелтекова, Е. (2021). Интегриране на виртуална реалност в учебния процес, Петдесетата
юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците в България, 1-5 септември
2021, Бургас, България
Пелтекова, Е. (2021). Организиране и провеждане на научно събитие във виртуална среда,
Научна кръгла маса на тема „Език и професионална комуникация 4 - Изследвания и практики
на учене, преподаване и оценяване на чужди езици за общи и професионални цели“, 18 юни
2021, онлайн
Пелтекова, Е. (2021). Възприемане на учители и ученици на технологията виртуална
реалност, Пролетна научна сесия на ФМИ (ПНС на ФМИ) 2021, 27 март 2021, онлайн
Peltekova, E. (2021). The Virtual Reality Potential in Class, 15th annual International Technology,
Education and Development Conference (INTED2021), 8th of March 2021, Velencia, Spain
XR Космос – Виртуална и добавена реалност в образованието (2020). Представяне на
платформа за XR приложения с образователна цел. Представяне XR курс (за ученици и
студенти). Участници: докт. Елица Пелтекова, проф. Павел Бойчев, докт. Стоян Апостолов,
Александър Касъров, Даниел Каменов, връзка към програмата за Европейската нощ на
учените 2020, от която е част и събитието XR Космос: https://nauka.bg/sunosht2020/#1605702077349-a57174eb-43af

Разработените през предходни години 3D модели бяха популяризирани в публичната
академична лекция: Бойчев, П. (2021) „Уабисаби, кинцуги и ма: Изкуството да не си перфектен (от
гледна точка на математиката и информатиката)“, публична лекция, 13 май 2021,
https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/publichna-lekciya-na-prof-d-r-pavel-boychev-29102020
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Разработеният курс „Виртуална, добавена и разширена реалност“ е включен в списъка с
избираеми дисциплини, предлагани за всички бакалавърски специалности от ФМИ, СУ.
•

От 02.2021 започна първото провеждане на курса с 30 официално записани студента и няколко
извънредно, включително от магистърска програма Компютърна Графика на ФМИ.
• Материалите от курса (лекции и упражнения) са преработени в процеса на провеждането му.
Новата версия е актуализирана и налична в учебния Мудъл на ФМИ, достъпът до която е през
ФМИ профил. Първоначалната версия на курса е публично достъпна, без нуждата от профил.
• 22 кратки демонстрационни клипа от материалите в курса са качени в YouTube.
• Курсът е представен в Twitter с два кратки видеоклипа и пано с изображения от разработените
материали.
Докторант от екипа е участвал в менторската програма EURAXESS“Shape the future of a Researcher
coming to Europe”.
През отчетния период продължи 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). Също така се стартира работата по разработването
на нов онлайн образователен курс на тема „Цифрови филтри“.
В края на отчетния период материалите за всички курсове са разработени и са успешно
имплементирани в платформата за електронно обучение на Технически Университет – София (LMS
- Moodle) като са представени във вид на ресурси и дейности.
През предходния отчетен период са отчетени 1.6 разработени онлайн образователни курсове.
През отчетния период два от тези онлайн образователни курсове се доразработиха, а при другия се
преконвертира вече създаденото съдържание. През отчетния период се разработи и изцяло нов
курс. През отчетния период има общо 2.4 разработени онлайн образователни курсове, а тяхната
бройка от гледна точка на целия период на изпълнение на Програмата възлиза на 4.
•

Онлайн образователен курс по „Цифрова обработка на сигнали“: Лекционните модули, осем на
брой, бяха разработени под формата на Power Point Presentation (pptx) слайдове и придружаващ
ги текст още през 2020 г. След това лекционният материал, лекционните слайдове (pptx), бяха
конвертирани във формат Power Point Show (ppsx). През отчетния период лекционният материал
се презаписа в MPEG-4 Video (mp4) формат.
През отчетния период практическите упражнения (4 на брой, разработени и представени чрез
pdf файл), са реорганизирани във вид на дейност „Урок“ в платформа Moodle. Записаните в MPEG4
формат видео клипчета (предоставени в папки към съответните практически упражнения) са
добавени като хипервръзки към разглежданите примери. Където е възможно и подходящо в
уроците са добавени и тестови въпроси.
Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=188
Бележка: Курсът е отворен. За достъп до него се влиза като „Гост“. При първоначално посещение
системата ще зареди страницата за достъп (login). От нея се натиска бутона „Влизане като гост“. След
това ще се зареди страницата „Условия за ползване на сайта“ и трябва да се натисне бутона „Да“.
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•

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. Разработени са следните 4 теми: Шифър на Цезар; Шифър на Виженер;
Поточно шифриране със S-Box; Поточно шифриране с преместващ регистър.
Всяка от 4-те теми включва 4 компонента: кратка теоретична част, поднесена на достъпен,
разбираем, но и технически издържан език; интерактивен пример за визуално обяснение на
съответния процес за шифриране/ дешифриране; online симулатор за шифриране/ дешифриране на
въведен от обучаемия текст; тестване на придобитите знания и умения от обучаемия чрез въпроси
от затворен тип. Всички online симулатори са разработени, използвайки HTML5, CSS3, JavaScript и
JSON. При online симулаторите за шифър на Цезар и шифър на Виженер има възможност за избор
между три азбуки: английска, българска и руска. Възможно е значително лесно добавянето и на
други азбуки като френска, немска, испанска и други представители на латинската азбука, както и
добавянето на гръцката азбука.
С цел плавното преминаване от шифриране на текст към поточно шифриране се разработи
допълнителна тема, озаглавена „Въведение в поточното шифриране“, засягаща някои от основните
понятия и побитовите операции. С цел проверка на придобитите знания и умения от обучаемия са
разработени въпроси от затворен тип.
Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=189
Бележка: Курсът е отворен. За достъп до него се влиза като „Гост“. При първоначално посещение
системата ще зареди страницата за достъп (login). От нея се натиска бутона „Влизане като гост“. След
това ще се зареди страницата „Условия за ползване на сайта“ и трябва да се натисне бутона „Да“.

•

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. Разработени са общо 4 модула – два модула за ниво „ученици“ и два
модула за ниво „студенти“.
Всяка лекция (общо 5+5+8+10 = 28 броя) е под формата на урок, като обучаемия има възможност
със свой собствен ритъм да се самообучава, преминавайки напред или назад през материала. Към
всеки модул има разработен тест за оценка на придобитите знания, който се точкува автоматично
след приключването му.
Разработени са и 3 практически упражнения с насоки към всяко от тях, като допълнително е
предоставен и кода към всяко упражнение. Разработените теми са следните: Загадката на Айнщайн;
Какво е Класификация, като тук обучаемият има избор между различни класификатори
(Перцептрон, Многослоен перцептрон, Дърво на решенията, Случайни гори). Има възможност за
промяна на параметри, визуализация на резултати, запазване на моделите (резултатите), работа с
примерни файлове или собствени; Чатбот.
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Като допълнително упражнение е разработено приложение за визуализация на невронна мрежа
(Фигура 2) с обратно разпространение на грешката за разпознаване на ръкописни цифри.
Приложението е направено на Unity3D и е на разположение на всеки обучаем с инструкции как да
инсталира и пусне на собствена машина. На разположение на обучаемите е и кратка видео
демонстрация на задачата:

Фигура 2. Приложение за визуализация на невронна мрежа

Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=190
Бележка: Курсът е отворен. За достъп до него се влиза като „Гост“. При първоначално посещение
системата ще зареди страницата за достъп (login). От нея се натиска бутона „Влизане като гост“. След
това ще се зареди страницата „Условия за ползване на сайта“ и трябва да се натисне бутона „Да“.

•

Онлайн образователен курс по „Цифрови филтри“. През отчетния период се стартира работата
по този нов онлайн образователен курс. Целта на курса е да дефинира основни понятия и да
даде базисни знания относно проектирането и реализацията на цифровите филтри. Всяка една
от темите може да се доразвие и разработи допълнително, което би било полезно конкретно за
специалистите, които се нуждаят от по-нататъшно задълбочаване на знанията си в широката
област на цифровата филтрация.
Лекционни модули: Предложени са и са разработени 8 теми, за които са изготвени Power Point
слайдове с придружаващ текст. Всички теми са записани като видео-лекции в mp4 формат. Осемте
теми, всяка с големина 16 слайда, са разделени в два модула всеки с по четири теми - модул A.
Проектиране на цифрови филтри и модул B. Реализация на цифрови филтри. По първата тема с
наименование „Цифрова филтрация – основни понятия“ е разгледана същността на цифровата
филтрация. Направено е сравнение на аналоговите и цифровите филтри. Дефинирани са етапите на
процеса на проектиране на цифровите филтри и изисквания към честотните характеристики,
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наречени габарити. Втората тема „Проектиране на нерекурсивни цифрови филтри“ представя найчесто прилаганите методи за проектиране на нерекурсивни филтри. Разглежданията включат
използваните в практиката нерекурсивни цифрови филтри с линейна ФЧХ. Третата тема
„Проектиране на рекурсивни цифрови филтри“ запознава с най-използваните методи за синтез,
базирани на аналого-цифровото преобразуване. Разгледани са методът с билинейно Zпреобразуване и метода с инвариантна импулсна характеристика. Въведени са и спектралните
трансформации на Константинидес. Последната от модул А тема разглежда един нестандартен
подход за апроксимация на рекурсивни цифрови филтри, основаващ се на разполагането на
полюсите и нулите на конкретни места в z комплексната равнина. Посредством прилагането на тази
аналитична техника са синтезирани нискочестотни и високочестотни билинейни и лентови и
режекторни биквадратни рекурсивни филтри. Вторият модул представя четири теми, свързани с
практическата реализация на цифровите филтри и проблемите, които възникват известни под
наименованието паразитни ефекти. Първата тема от модул В е озаглавена „Реализация на цифрови
филтри – общи понятия и проблеми“ и разглежда реализациите с фиксирана запетая, кодирането
им с прав, обратен и допълнителен код, както и квантуването им чрез отсичане и със закръгление.
Изяснена е природата на грешката от квантуване и начините за оценяването й. Направено е
обобщение на ефектите от крайната дължина на двоичната дума при цифровите филтри с фиксирана
запетая. Втората тема от модул В изяснява въпросите за чувствителността на цифровите реализации
с фиксирана запетая към квантуване на коефициентите на умножение. Оценени са ефектите от
квантуване на умножителите в цифровите реализации и начините за намаляване на негативното им
влияние. Тези въпроси са разгледани за рекурсивни и за нерекурсивни цифрови филтри.
Възникването на препълвания при реализацията на цифрови филтри е един от сериозните
паразитни ефекти, който е разгледан в третата тема на модул В. Наложилият се в практиката начин
за справяне с препълванията, т. нар. мащабиране е представен както за нерекурсивни, така и за
рекурсивни цифрови филтри. Дискутирани са граничните цикли от препълване и подходите за
преодоляването им. В последната тема се дискутират въпроси по оценяването на шума на изхода
на цифров филтър, който се явява следствие от квантуването на произведенията. Представени са
подходи за редуцирането на този шум, както и за възникващите в този случай гранични цикли с
ниски нива. Представеният материал във всичките осем теми в курса е придружен с конкретни
числени примери с цел по-лесното му възприемане от обучаемите.
Практически упражнения: Разработени са 4 практически упражнения, базирани на лекционния
материал. Като среда за разработване е използван програмен продукт GNU Octave, като същите
команди и примери могат да се използват и в програмен продукт MATLAB. Дадени са разяснения за
използване на потребителски дефинирани функции и информация за свалянето им. Всяко
упражнение съдържа обяснение на използваните команди, както и особеностите им на приложение
в двата програмни продукта. Разгледани са голям брой примери, чиито решения са представени
чрез видео клипове в MPEG4 формат, където стъпка по стъпка е разяснено решението. С цел
прилагане на придобитите знания от практическите упражнения към всяко практическо упражнение
са предложени задачи за самостоятелна подготовка, Четирите практически упражнения са
организирани в дейност „Урок“ в платформа Moodle, където обучаващия може свободно да
навигира и да следва собствено темпо при напредването в урока. Практическо упражнение 1
„Апроксимиране на нерекурсивни цифрови филтри чрез OCTAVE (MATLAB)“ разглежда основните
команди и методи за апроксимация на нерекурсивни цифрови филтри. Разяснени са разликите
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между използваните команди в двата програмни продукта. Въведени са и най-често използваните
прозоречни функции (8 на брой) и са дадени примери за използването им. Практическо упражнение
2 „Апроксимиране на рекурсивни цифрови филтри чрез OCTAVE (MATLAB)“ въвежда командите за
аналого-цифрово преобразуване и за апроксимация на аналогови и цифрови филтри. Процесът на
апроксимация, както и особеностите, които трябва да бъдат съобразени в зависимост от типа на
филтъра са илюстрирани в 6 примера. Практическо упражнение 3 „Изследване на чувствителността
към квантуване на коефициентите на умножение на различни цифрови схемни реализации чрез
OCTAVE (MATLAB)“ разглежда три различни реализации на цифрови филтри – директна реализация,
каскадна реализация и структура с паралелни фазови звена. Всяка една реализация е
имплементирана в среда с ограничена дължина на кодовата дума и е изследвана нейната
чувствителност към квантуване на коефициентите на умножение. Използвани са различна дължина
на кодовата дума и квантуване чрез закръгление и чрез отсичане. Описани са всички стъпки и
команди, необходими за изпълнението на изследването. Практическо упражнение 4 „Мащабиране
на каскадна реализация и изследване на гранични цикли чрез OCTAVE (MATLAB)“ е посветено на
изчисляването на l2 нормата на мащабирана каскадна реализация. Описани са стъпките за
изчисляване и процеса на реализирането в разглежданите програмни продукти, като същите са
детайлно обяснени в приложените видео клипове. Разгледани са чрез подходящи примери
условията за поява на гранични цикли с малък и голям мащаб.
Онлайн курсът е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=202
Бележка: Курсът е отворен. За достъп до него се влиза като „Гост“. При първоначално посещение
системата ще зареди страницата за достъп (login). От нея се натиска бутона „Влизане като гост“. След
това ще се зареди страницата „Условия за ползване на сайта“ и трябва да се натисне бутона „Да“.

В периода 24.11.2020 г. – 23.11.2021 г. 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 2020/2021г. и за учебната 2021/2022г., Русенският 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 за учебната 2020/2021 и за
четири групи за учебната 2021/2022.
В периода 24.11.2020 г. – 23.11.2021 г., обучението се е провеждало онлайн (заради COVID-19
епидемиологичната обстановка) и на територията на Университета (в началото на 2021 г.), като за
целта са осигурени специализирани лаборатории и компютърни зали. Създадени са нови
образователни материали по учебен предмет „Информационни технологии“ за модул:

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.

59/158

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

„Мултимедия“. Всички материали ще бъдат публикувани в рамките на онлайн образователната
платформа на екипа от РУАК: http://academy-bg.eu.
След проведената среща с представители на Община Русе и Центъра за ученическо, техническо
и научно творчество – Русе е извършена организация и са предприети действия по създаване на
материали и провеждане на STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit“. Провеждането на
обучението е стартирано на 6-ти Ноември 2021 година, а занятията са с продължителност от 3 часа
и се провеждат всяка календарна седмица в ден събота. Предвижда се обучението да продължи до
края на календарната 2021 година. Целите на курса са запознаване на преподаватели по
Информатика, Информационни технологии и Компютърно моделиране от основните и средните
училища със съвременните роботизирани системи за обучение и провеждане на практически
занятия по роботика и блоково базирано програмиране с платформата micro:bit на BBC.
Подготвена е научна статия за публикуване в списание с импакт-ранг 0.2.
Партньор: ХТМУ
Новоразработени и добавени материали към курса по Биомедицинска информатика
https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php?id=336
Новоразработени и добавени материали към курса по Бизнес информационни технологии
https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php?id=71:
Бележка: Достъп до курсовете става с потребителското име и парола по-долу
Username: tivanova
Password: TIvanova123!@#

•
•

•

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
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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)
Бележка: Достъп до курсовете става с потребителското име и парола по-долу
Username: tivanova
Password: TIvanova123!@#
Новоразработени и добавени материали към курса по „Информационно моделиране и
мениджмънт на данни“, който се преподава на магистри в специалностите „Информационни
технологии“ и „Автоматика и информационни технологии“. Материалите обхващат темата
моделиране на процеси като се използва основно Business Process Model and Notation (BPMN) и
средата Visual Paradigm.
Новоразработени теми на курс по Вградени системи. В интегрираната среда за онлайн обучение
в Moodle е добавена и библиотека от въпроси за тестова проверка на знанията по посочената
дисциплина.
Lilyana Koleva, Maria Todorova, Ventsislava Dimitrova, „Quality of the online education in Bulgaria
during a pandemic“, Теоретичен семинар „Човекът – мярка за всички неща? Предизвикателствата на
постиндустриалното информационно общество“, ТУ-София, БИЦ, 20 – 21. 10. 2021 г.
Подготвен е лекционен курс за Обобщени мрежи и е публикуван в раздел „Образователни
курсове“ на сайта на проект ИКТвНОС за Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас:
http://aiedu.eu/ikt-v-nos.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
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
Чрез метода на интеркритериалния анализ е направено изследване на класацията на
университетите в развиваща се Европа и Централна Азия, за да се определят възможните
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тенденции, зависимости или връзки между избраните индокатори и университети. Потвърдена е
независимостта на индикаторите. Повечето двойки университети са в дисонанс. Малък избор от
университети има подобно поведение. Малка част от университетите са определили
противоположни тенденции. (Bureva V. (2021) InterCriteria Analysis Applied to Emerging Europe and
Central Asia University Rankings. In: Kahraman C., Cevik Onar S., Oztaysi B., Sari I., Cebi S., Tolga A. (eds)
Intelligent and Fuzzy Techniques: Smart and Innovative Solutions. INFUS 2020. Advances in Intelligent
Systems and Computing, vol 1197. Springer, Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-03051156-2_78 (SJR 0.184)).

•

Каракашева, Л. (2021) Образователни технологии за стимулиране на познавателната активност
на учащите се в процеса на обучението по математика, Университетско издателство „Епископ
Константин Преславски“, МОНОГРАФИЯ, Ш., 143с., ISBN 978-619-201-525-1,
https://izdatelstvo.shu.bg/obrazovatelni-tehnologii-za-stimulirane-na-poznavatelnata-aktivnost-nauchashtite-se-v-procesa-na-obuchenieto-po-matematika/
В монографията са очертани предизвикателствата пред образованието, които налагат
безспорно педагогически иновации. Посочени са някои фактори, които способстват за развитие на
познавателната активност на учащите се. Откроени са някои групи задачи, които успешно могат да
се използват в обучението по математика за предизвикване на удивление у учениците, което
удивление събужда интерес и мотивация за успешна учебна дейност. Разгледани са някои
иновационни методи на обучение по математика, които допринасят за разнообразяване
организацията на класическите форми на обучение. Акцент е поставен върху използването на
игровия метод в средното училище с приложение на екипната работа. Представено е приложение
на метода „мозъчна атака“. Разкрита е същността на метода на мисловните карти. Представени са
методически насоки за съставяне на мисловни карти. Разгледан е методът на проектите като
възможност за приложение на синергетичен подход в обучението на студентите по дисциплини,
които формират методическата компетентност на бъдещите учители по математика.
•

Радостина Енчева, Дескриптивна геометрия с GeoGebra, https://radostina-s-school.thinkific.com/
Учебникът се състои от уводна част и три глави, които се отнасят до три метода за проектиране
в дескриптивната геометрия: Проекционен метод на Монж, Аксонометрия и Котирана проекция.
Всяка от главите е разделена на отделни теми, които включват теоретична част, където
необходимите теоретични знания са представени в четими в .pdf формат файлове, и задачи за
построение. На всяка от задачите за построение е дадено стереометрично решение и чертеж на
крайния вид на построението. Освен това, кликвайки върху чертежа на задачата се отваря прозорец
в облака на GeoGebra, където построението на задачата може да се проследи последователно
стъпка по стъпка. Тази интерактивност в голяма степен подпомага обучението на студентите по
Дескриптивна геометрия, тъй като по този начин студентите могат да се връщат и да повтарят
построенията на задачите.
Учебникът е предназначен за студенти от специалност Геодезия, за които дисциплината
Дескриптивна геометрия е задължителна дисциплина от учебния им план, и за студентите от
педагогическите специалности Икономика и математика и Информационни технологии,
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информатика и математика, за които дисциплината Дескриптивна геометрия е избираема
дисциплина от учебния им план.
•

Мирослав Христов, Задачи по Математически анализ II част, https://www.shu.bg/wpcontent/uploads/teachers/storage/51/56274946.pdf
Представени са задачи по Математически анализ II част. Обхванати са темите Неопределен
интеграл, Несобствени интеграли и Редове на Фурие. Към всяка от трите части са добавени задачи
за самоподготовка.
Доказателствени материали
Всички описани ресурси могат да се намерят на адрес https://npict.eu/. Ето един от изгледите:

Фигура 3. Изглед от отворени онлайн образователни курсове за свободно ползване, ИИКТ-БАН
Материали са качени и на сайта на НЛКВ – БАН в меню ОБУЧЕНИЕ –> БИБЛИОТЕКА
URL до материала: https://www.nlcv.bas.bg/bg/library-115/show-116(10)
▪

Онлайн образователен курс по „Цифрова обработка на сигнали“
Онлайн курсът в LMS Moodle на ТУ-София е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=188

▪

Онлайн образователен курс по „Основни принципи на криптографията“
Онлайн курсът в LMS Moodle на ТУ-София е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=189

▪

Онлайн образователен курс по „Основи на изкуствения интелект“
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Онлайн курсът в LMS Moodle на ТУ-София е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=190
▪

Онлайн образователен курс по „Цифрови филтри“
Онлайн курсът в LMS Moodle на ТУ-София е достъпен на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=202

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:

Фигура 4. Екрани от обучение „Блоково програмиране на дронове
Снимки от проведеното обучение на 26-ти Май 2021 с 26 ученика и 2 учителя от ОУ „Отец Паисий“
– гр. Русе:
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Фигура 5. Обучение на 26-ти май 2021 в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Русе:
За учебната 2020/2021г. и за учебната 2021/2022г., Русенският университет е осигурил и осигурява
обучение (профилирана подготовка ) по учебен предмет „Информационни технологии“ за модул:
„Мултимедия“ – с хорариум общо 72 часа/годишно, по 36 часа/срок, за четири групи. За целта се
работи по създаване на интерактивно учебно пособие по учебен предмет „Информационни
технологии“ за следния модул: „Мултимедия“, което ще бъде публикувано на
http://academy-bg.eu:
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Фигура 6. модул: „Мултимедия“
Материали от STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit“, който се провежда с учители от
основни и средни училища в Област Русе. Разработени са (до момента) 15 практически примера по
блоково-базирано програмиране и роботика:
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Фигура 7. Материали от STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit“
Снимки от провеждането на STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit“:

Фигура 8. STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit“
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В периода 24.11.2020 г. – 23.11.2021 г. e подготвена и предадена за рецензиране научна статия,
която предстои да бъде одобрена и публикувана в списание TEM JOURNAL - Technology, Education,
Management, Informatics (Q3 и 0.2 SJR за 2020). Публикацията е реализирана с подкрепата на ННП
ИКТвНОС и авторите изказват благодарност към програмата:
▪

Plamen Zahariev, Georgi Hristov, Diyana Kinaneva, Georgi Georgiev, Ivan Beloev, Rosen Daskalov,
Teaching geometry and trigonometry with drones – a STEAM-based approach, TEM Journal, 2021
(under press)

Доказателственият материал за изградената образователна мрежа, част на която са разработените
курсове по дисциплините „Биомедицинска информатика“ и „Бизнес информационни системи“
(фиг.10.1 и фиг.10.3) и тестовете за проверка на знанията по тях – фиг.10. 2 и фиг.10.4 включва
линковете към тези разработки.

Фиг.10.1: Избор на курс по „Биомедицинска
информатика“
https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php?id=336

Фиг.10.2: Тест по „Биомедицинска информатика“
https://mu.uctm.edu/elearn/mod/quiz/review.php?attempt=7132

Фиг.10.4: Тест по „Бизнес информационни технологии“
https://mu.uctm.edu/elearn/mod/quiz/review.php?attempt=1044
9
Фиг.10.3: Избор на курс по „Бизнес информационни
технологии“
https://mu.uctm.edu/elearn/course/view.php?id=71

Фигура 9. Курсове по „Биомедицинска информатика“ и „Бизнес информационни системи“
Публикувана статия с SJR:
Bureva V. (2021) InterCriteria Analysis Applied to Emerging Europe and Central Asia University Rankings.
In: Kahraman C., Cevik Onar S., Oztaysi B., Sari I., Cebi S., Tolga A. (eds) Intelligent and Fuzzy Techniques:
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Smart and Innovative Solutions. INFUS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1197.
Springer, Cham https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-51156-2_78 (SJR 0.184).

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Разработени са квалификационни курсове за учители, за подготовка за онлайн състезания по
математика с компютър.
Създадените учебни ресурси могат да се използват от студенти и ученици.
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.
Създадените учебни ресурси са много подходящи за обучение на студенти. Те са внедрени в
учебния процес във Факултета по математика и информатика на Софийския университет.
Имплементирайки разработените материали по отделните курсове в платформата за електронно
обучение на Технически Университет – София (LMS - Moodle), представяйки ги във вид на ресурси и
дейности от гледна точка на системата за електронно обучение, ще спомогне за по-добро усвояване
на съответния материал от обучаемите, изпълнявайки различни дейности, заложени в съответните
курсове, ще има възможност за следене на условените знания чрез контролни въпроси, ще се
минимизира нуждата от обучител и др.
В рамките на периода на този отчет e допълнено и адаптирано съдържанието за образователен курс
„Блоково програмиране на дронове“. Проведен е обучителен курс с ученици и учители от училище
в Русе.
За втора поредна година се провеждат занятия по учебен предмет „Информационни технологии“ с
модул: „Мултимедия“ за 4 групи ученици от АГ „Гео Милев“ – гр. Русе.
Подготвен е и се провежда STEAM обучителен курс „Роботика с micro:bit“, в който участват повече
от 20 учители от основни и средни училища в Област Русе.
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“.
Осигуряване на дистанционна форма на обучение и проверка на знанията по дисциплината
„Вградени системи“.
Подготвен е лекционен курс за Обобщени мрежи.
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Разпространение и популяризиране на резултатите
▪ 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:
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.
▪

Изнесен е доклад на
(https://festival.symmetry.hu/)

конференцията

Symmetry

Festival,

9-12

July

2021

Chehlarova, Toni. Game with center of central symmetry in the plane
▪

Изнесен е доклад на 50 Юбилейна Пролетна конференция на СМБ, 1-5 септември 2021, Бургас
Подготовка за онлайн състезание „VIVA Математика с компютър” акад. Петър Кендеров, Тони
Чехларова Георги Гачев, Младен Вълков
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/210902_PK_IKTVNOS_212.pdf

Фигура 10. доклад на 50 Юбилейна Пролетна конференция на СМБ
▪

Изнесен е доклад на Национален семинар по математическо образование, 26-27 ноември 2021
http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=22
Петър Кендеров, Тони Чехларова, Георги Гачев: Подготовка за състезание по математика с
компютър
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/211125_NSO_IKTVNOS_212.pdf
Разпространение на създадените ресурси чрез Виртуалния училищен кабинет по математика
http://cabinet.bg/index.php?status=pages&pageid=competitions, сайта на ИМИ-БАН и социални

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.

70/158

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

медии във връзка с информация за извънредното издание на състезание „Математика с
компютър“.

Фигура 11. Виртуалния училищен кабинет по математика
Чрез платформата https://npict.eu/ за предоставяне на образователни ресурси чрез цифрови
технологии и чрез участие в конференции.
Материалите публикувани на сайта на Лабораторията са със свободен достъп за всички
посетители.
Създадените учебни ресурси от екипа на СУ се използват в учебния процес във Факултета по
математика и информатика на Софийския университет.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
Много добро и ползотворно сътрудничество със Съюза на Математиците в България (СМБ)

Научна задача 2.1.3 Осигуряване на образователни услуги, дисково пространство и
софтуерни компоненти
Ръководител на научната задача: проф. 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“ продължи да администрира осигурените през миналия отчетен етап от проекта 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 базата на използване на
глобалната платформа за онлайн обучение Coursera, която предлага повсеместен и непрекъснат
достъп до онлайн курсове и учебни програми от водещи университети и компании
(https://www.coursera.org/), екипът на ФМИ-СУ създаде отворен учебен курс за общо ползване
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(massive open online course – MOOC) на тема „Проектиране на видео игри за обучение“, с
мултимедийно съдържание на български език. Курсът се състои от 10 учебни модула, включващи
учебни презентации, видео-лекции, викторини и краен тест. Курсът беше качен онлайн в портала на
глобалната платформа за онлайн обучение Coursera и е достъпен на адрес coursera.org/learn/sudesign-computer-games (Необходима е регистрация в Coursera, за да се види курса). Предстои
популяризирането и използването му като МООС курс сред повече обучаеми.
Пак в рамките на същата задача, екипът на ФМИ-СУ продължи да създава образователни видео
игри на база на използването на специализиран софтуер за създаване и използване на ресурси в
образователните игри. По-точно, бяха използвани популярната игрова платформа Unity, заедно със
специализирани приставки за тази платформа. По този начин към създадените по време на
предходния етап на проекта седем дву- и триизмерни видео игри за обучение, бе добавена още
една: 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 рамките на научна задача 2.1.3 Осигуряване на образователни услуги, дисково пространство и
софтуерни компоненти, през отчетния период бяха създадени 10 научни публикации. Една от тях е
публикувана на национална конференция в България, а останалите девет – на международни
конференции в чужбина, седем от сборниците на които притежават импакт ранг (SJR=0.184) и
попадат в квартил Q3. Всичките 10 научни публикации бяха представени с доклади на съответните
конференции. За постигането на тези резултати допринесоха петима докторанти и един студент от
ФМИ при СУ „Св. Климент Охридски“.
Публикации:
•
•

•

•

•

Пелтекова, Е., Стефанова, Е. (2021) Интегриране на виртуална реалност в учебния процес,
сборник с доклади на Петдесетата юбилейна пролетна конференция на Съюза на математиците
в България, стр. 290-297.
Dankov, Y., Bontchev, B., Antonova, A. (2021) Gaming and Learning Analytics for Educational Video
Games, 4th Int. Conf. on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications
(IHSED 2021), Dubrovnik, Croatia, September 23-25, Advances in Intelligent Systems and Computing,
Springer, ISSN: 2194-5357 (SJR=0.184/Q3/2019)
Dankov, Y., Antonova, A., Bontchev, B. (2022) Adopting User-Centered Design to Identify Assessment
Metrics for Adaptive Video Games for Education, 5th Int. Conf. on Human Interaction and Emerging
Technologies (IHIET 2021), Paris, France, August 27-29, Advances in Intelligent Systems and
Computing, Springer, ISSN: 2194-5357, ISBN: 978-3-030-85539-0, 2021; Lecture Notes in Networks and
System, Vol. 319, ISSN: 2367-3370,
pp. 289-297, DOI: 10.1007/978-3-030-74009-2
(SJR=0.184/Q3/2019).
Bontchev, B., Dankov, Y., Vassileva, D. and Kovachev, M. (2021) Software Instruments for Analysis and
Visualization of Game-Based Learning Data, Proc. of 12th Int. Conf. on Applied Human Factors and
Ergonomics (AHFE 2021), Manhattan, New York, USA, July 25-29, 2021, Advances in Intelligent Systems
and Computing, Edited by Ahram, T.Z., Karwowski, W., and Kalra, J., LNNS, volume 271, Springer, ISSN:
21945357, 2021, pp.395-402 (SJR=0.184/Q3/2019)
Y. Dankov, Bontchev, B. and Terzieva, V. (2021) Design and Creation of Educational Video Games Using
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•

•
•
•

•

Assistive Software Instruments, Proc. of 12th Int. Conf. on Applied Human Factors and Ergonomics
(AHFE 2021), Manhattan, New York, USA, July 25-29, 2021, Advances in Intelligent Systems and
Computing, Edited by Ahram, T.Z., Karwowski, W., and Kalra, J., LNNS, volume 271, Springer, ISSN:
21945357, 2021, pp.341-349 (SJR=0.184/Q3/2019)
Mihnev P., Antonova A., Georgiev A., Stefanov K., Stefanova E., Nikolova N. (2021) Designing a
Competence-Based Learning Course with Digital Tools in Higher Education. In: Rocha Á., Adeli H.,
Dzemyda G., Moreira F., Ramalho Correia A.M. (eds) Trends and Applications in Information Systems
and Technologies. WorldCIST 2021. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1367, pp 202211. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72660-7_20
E. Peltekova, E. Stefanova (2021) THE VIRTUAL REALITY POTENTIAL IN CLASS, INTED2021 Proceedings,
pp. 10247-10254.
Georgiev, P. Mihnev, E. Stefanova, N. Nikolova, A. Antonova, K. Stefanov (2021) DIGITAL TOOLS TO
SUPPORT COMPETENCE-BASED LEARNING APPROACHES IN HIGHER EDUCATION, INTED2021
Proceedings, pp. 4768-4777.
Y. Dankov, Bontchev, B. (2021) Designing Software Instruments for Analysis and Visualization of Data
relevant to Playing Educational Video Games, in: Advances in Intelligent Systems and Computing,
Volume 1378, T. Ahram et al. (Eds.): Human Interaction, Emerging Technologies and Future
Applications IV, Proc. of IHIET-AI 2021, Strasbourg, France, April 28-30, ISSN 2194-5357, ISSN 21945365 (electronic), ISBN 978-3-030-73270-7, pp. 422–429, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-03074009-2_54
Y. Dankov, Bontchev, B. (2021) Software Instruments for Management of the Design of Educational
Video Games, in: Advances in Intelligent Systems and Computing, Volume 1378, T. Ahram et al. (Eds.):
Human Interaction, Emerging Technologies and Future Applications IV, Proc. of IHIET-AI 2021,
Strasbourg, France, April 28-30, ISSN 2194-5357, ISSN 2194-5365 (electronic), ISBN 978-3-030-732707, pp. 414–421, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-030-74009-2_53

Работен пакет 2.2. Езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за подобро образование
Ръководител на работния пакет: проф. д-р Геннадий Агре

Научна задача 2.2.1 Развитие на езикови технологии и технологии базирани на съдържание.
Създаване на научни образователни приложения в ключови области
Ръководител на научната задача: проф. д-р Геннадий Агре
Като цяло, работата по тази научна задача е приключила след втората година. Обаче, през
третата година на Програмата колектив на РУАК продължи дейностите по тази задача, целящи
доказване на устойчивостта на получените по-рано резултати. По тази подзадача е планирано
екипът да се концентрира върху създаване на методика за прилагане на съвременните ИКТ
технологии като средство за подобряване на формалното и неформалното обучение. Ще бъде
създадено едно уеб-базирано и/или мобилно приложение на български и английски език, което,
като информационна платформа, базирана на специфично съдържание, ще се използва за
изследване на влиянието на представеното съдържание в няколко аспекта – по отношение на
повишаването на познанието на обучаваните в специфичната област и по отношение на
подобряване на познанията им в областта на английския език като чужд език (EFL). За целта ще се
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използват контролни въпроси, задачи и тестове както в началото и края на обучението, така и по
време на отделните модули за обучение. Приложението ще се използва и от чуждестранни
студенти, като това ще позволи изследване на нивото на проникване на българския език, чрез
прилагането на специфични думи в контекста на специализираното съдържание от областта на ИКТ.
Поставени цели и задачи
Подзадача „Развитие на езикови технологии и технологии, базирани на съдържание, които да са
съвременни средства за подобряване на формалното и неформалното обучение, както и на
преподаването в професионални, образователни и други контексти“. По тази подзадача е
планирано екипът да се концентрира върху създаване на методика за прилагане на съвременните
ИКТ технологии като средство за подобряване на формалното и неформалното обучение. Ще бъде
създадено едно уеб-базирано и/или мобилно приложение на български и английски език, което,
като информационна платформа, базирана на специфично съдържание, ще се използва за
изследване на влиянието на представеното съдържание в няколко аспекта – по отношение на
повишаването на познанието на обучаваните в специфичната област и по отношение на
подобряване на познанията им в областта на английския език като чужд език (EFL). За целта ще се
използват контролни въпроси, задачи и тестове както в началото и края на обучението, така и по
време на отделните модули за обучение. Приложението ще се използва и от чуждестранни
студенти, като това ще позволи изследване на нивото на проникване на българския език, чрез
прилагането на специфични думи в контекста на специализираното съдържание от областта на ИКТ.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Подзадача „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“. В периода 24.11.2020г. –
23.11.2021г. са реализирани дейности по допълнение и разширение на реализираните модули за
провеждане на обучение. Извършена е и работа по довършване на разработваното уеб/мобилно
приложение. В рамките на периода, по изпълнението на задачата са работили 4 млади учени - гл.
ас. д-р инж. Иванка Цветкова, гл. ас. д-р инж. Дияна Кинанева, докторант Петър Денев Стоилов и
докторант Георги Димитров Георгиев. В рамките на периода са подготвени, подадени за участие и
публикувани четири научни публикации.
Доказателствени материали
В периода 24.11.2020 г. – 23.11.2021 г. са подготвени и подадени за участие четири научни
публикации. Публикациите са реализирани с подкрепата на ННП ИКТвНОС и авторите изказват
благодарност към програмата
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Подготвени и представени на научни форуми са четири публикации, като една от тях предстои
да бъде публикувана през тази година.
Разпространение и популяризиране на резултатите
•

Stoilov, P. (2020). An overview of the recent standards and security technologies for wireless local area
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•

•

•

networks, Proceedings of the 59th Annual Scientific conference of the Angel Kanchev University of
Ruse and the Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the
Future III", 2020, Русе, България - http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-22.pdf
Stoilov, P., Hristov, G., Zahariev, P. (2021) An overview of the Steganography methods, algorithms and
tools, Proceedings of the 60th Annual Scientific conference of the Angel Kanchev University of Ruse
and the Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future
IV" - Scientific Session for Students, 2021, Русе, България;
Georgiev, G., Kinaneva, D., Hristov, G., Zahariev, P. (2020). Analysis of Different Types of Neural
Networks and their Application to Real-World Challenges, Proceedings of the 59th Annual Scientific
conference of the Angel Kanchev University of Ruse and the Union of Scientists - Ruse "New Industries,
Digital Economy, Society - Projections of the Future III", 2020, Русе, България - http://conf.uniruse.bg/bg/docs/cp20/bp/bp-5.pdf, Публикацията е удостоена с наградата за най-добра статия –
“Best Paper” 2020.
Stoilov, P., Hristov, G., Zahariev, P. (2021). Analysis of the least significant bit substitution algorithm
for image steganography, Proceedings of the 60th Annual Scientific conference of the Angel Kanchev
University of Ruse and the Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society Projections of the Future IV", 2021, Русе, България (under press).
Постигнати индикатори за отчетния период

Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата - 4 бр. млади учени,
докторанти и студенти

Научна задача 2.2.2 Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен интелект
Ръководител на научната задача: проф. д-р Милена Лазарова
Поставени цели и задачи
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.
Подзадача 2.2.2.2: Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен интелект.
Подзадача 2.2.2.3: Интегриране в учебното съдържание на: машинно самообучение и семантични
технологии. Целта на тази подзадача е интегриране в учебното съдържание на методи на
машинното обучение като: изкуствени невронни мрежи, метод на главните компоненти и методи
за откриване на аномалии, 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 и разработване на прототип на лабораторен стенд за
обучение 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.
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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.
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, както и имплементация и експериментално
изследване на модели за обучение на дълбоки невронни мрежи базирани на проектираната
методология.
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. Разработената 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. 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. За проектиране, конфигуриране и имплементиране на невронномрежови модели за подготовка, анотиране и класификация на декларации за поверителност е
разработена методика, която следва основните етапи за обработване на неструктурирани данни на
естествен език. За оценка на приложимостта на разработената методология и проектираните
невронно-мрежови модели са планирани и проведени множество експерименти с различни
архитектури на невронни мрежи, различни входни множества данни и различни атрибути на
декларациите за поверителност. На базата на експериментални изследвания са определени
подходящи невронно-мрежови конфигурации и параметри на модели за класификация на
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декларации за поверителност, с които се постига висока точност на класификацията и ниска
изчислителна сложност. Чрез експериментални изследвания е оценен предложения подход за
автоматично поставяне на етикети за увеличаване на входното множество от данни при
подготовката на входни данни за класификация.
Получените експериментални резултати за използване на предложената методология за анализ на
декларации за поверителност показват, че проектираните модели дават висока точност при
класификацията и могат да се използват за изграждане на реален продукт, достъпен за масово
потребителско използване като за класификацията на документите на естествен език се използват
и други ключови атрибути. Полезността на продуктова софтуерна система, създадена с приложение
на предложената методология и използваните методи и алгоритми изисква оценка на
приложимостта на моделите в реална среда и анализ на потребителското отношение към
възможността за извличане на информация от декларациите за поверителност, която в момента е
достъпна единствено след обстойно прочитане на документите. Предложената методология и
използваните методи и алгоритми могат да бъдат обобщени за обработване, анализ и извличане на
знания за други видове правни документи.
Подзадача 2.2.2.2: Интегриране в учебното съдържание на елементи на изкуствен интелект.
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.
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 разработване на
инструменти за учебния процес. В завършен вид 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).
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.
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Изследвани са 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 изпозлват върху коментари на български език.
Създадена е собствена база данни от коментари и оценки за хотели на български език. Проведените
изследвания са представени в публикацията “Automatic Sentiment Analysis on HotelReviews in
Bulgarian - Basic Approaches and Results”, индексирана в Scopus.
Разработена е четиристепенна методика за изчисляване на напреженията и удълженията в
предварително изолирани тръбни системи (ПиТС) за топлопреносни мрежи, като се вземат предвид
промените в диаметъра в разглеждания участък. Прилагането на тази методика ще доведе до
систематизиране и автоматизиране на обработката на данни, свързани с ПиТС, което намалява
усилията и разходите, необходими за проектиране и ще осигури спазване на условията за
максимално натоварване. Разработеният подход може да се използва за изграждане на
информационна система, базирана на софтуерни шаблони за проектиране. Проведените
изследвания са представени в публикацията „Methodology for calculation of Pre-insulated Piping
Systems for Heat Supply“. Тя разглежда ПиТС: ползите от тяхното използване, прилаганите методики,
цитира производители и софтуерни разработки, които поддържат работата на дизайнерите.
Разгледаната в статията методология съдържа четири етапа за оразмеряване на ПиТС. За всеки етап
е посочен съответният алгоритъм за изчисляване на ПиТС за топлоснабдяване е описан словестно,
като са включени основните формули за изчисление. Бъдещите усилия на авторите са насочени към
създаване на подход, базиран на Design Patterns и създаване на информационна система. Както и
към разширяване на функционалността чрез добавяне на: оразмеряване на компенсатори;
изчисляване на линейно преместване в тройници; оразмеряване на броя и дължината на
подложките от пяна; и други.
Изследвани са проблеми, свързани с основния приоритет на всяка съвременна софтуерна компания
- подобряването на качеството на софтуера. Един от начините да се постигне това е чрез
предотвратяване на софтуерни дефекти чрез прилагане на софтуерно тестване (СТ) от опитни
програмисти. Това поставя пред всеки университет задачата за професионално обучение на
студенти за овладяване на теоретични и практически аспекти, свързани с различни техники,
стратегии и методи в областта на СТ, както и тяхното използване в етапите на жизнения цикъл на
разработка на софтуер: анализ, създаване, внедряване, тестване и поддръжка на софтуер.
Проведените изследвания са представени в статията “The role of unit testing in training”. Статията
разглежда основните проблеми при разработката на софтуер и посочва необходимостта от
обучение в областта на софтуерното тестване. Описани са СТ като фаза от жизнения цикъл на
софтуера, която присъства във всеки софтуерен модел. Представени са две класификации: на
софтуерни модели и на СТ според литературата. Представени са предимствата на автоматичното
тестване пред ръчното и възможностите за успешен СТ, както и автоматизираните инструменти за
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тестване. Обсъдени са концепциите, ползите и характеристиките на СТ. Направените експерименти
са 5 Unit теста, фокусирани върху един от най-често срещаните проблеми в разработката на софтуер,
а именно: математически методи; достъп до частна променлива; работа с бази данни, в частност със
SQL сървър; тестване на Design Patterns и анти-шаблони. Тест №1 е проведен в 5 варианта, всеки от
които е описан в 4 основни стъпки: Генериране на код (интерфейс, клас или метод) за тестване;
Създаване на Unit тест на генерирания код от Стъпка 1; Изпълнение и визуализация на резултата от
извършения Unit тест; Анализ и заключения от Unit теста. Тестове №2 и №4 са представени само с
Unit тест, а Тестове №3 и №5 с кодова реализация и реализация на Unit теста. В заключение е
посочено, че СТ има място в учебния процес на студентите в ОКС „бакалавър” и „магистър”. Чрез
Unit тестването се повишава компетентност им в областта на софтуерното тестване чрез
придобиване на теоретични знания и практически умения и последващо сертифициране доказващо
компетентността. Бъдещата работа на изследователя в областта на Unit тестинга е насочена към
разширяване и задълбочаване на знанията на студентите чрез решаване на нови казуси в отговор
на тестваният софтуер, както и изучаване на други софтуерни тестове и тяхното ефективно
приложение.
Доказателствени материали
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, включваща предварителна подготовка за векторизиране на представянето
на входните данни, автоматично анотиране на неструктурирани данни на естествен език,
проектиране и обучение не невронно-мрежов модел за класификация на декларации за
поверителност на потребителски данни.
Имплементация и експериментално изследване на невронно-мрежови архитектури за създаване
на модели за класификация на декларации за поверителност на потребителски данни на базата на
проектирана методология за обработване на неструктурирани данни на естествен език.
Защитени дипломни работи:
1. Разширение за текстови редактори за откриване и контекстно-зависима замяна на чуждици.
Дипломант: Ангел Георгиев, № 26098. Ръководител: проф. д-р Иван Койчев (ФМИ на СУ).
Консултант: ас. Борис Величков (ФМИ на СУ).
2. Извличане на описание на текущото състояние на пациенти от клинични записи. Дипломант:
Кристина Иванова, 26311. Ръководители: проф. Иван Койчев (ФМИ на СУ), доц. Светла
Бойчева, (ИИКТ-БАН)
3. Автоматично откриване в политически дебати на твърдения, които вече са проверявани за
тяхна истинност. Дипломант: Никола Красимиров Георгиев. Научни ръководители: д-р
Преслав Наков, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ.; проф. Иван Койчев,
ФМИ, СУ).
4. Откриване на вече проверени твърдения в коментари от социалните мрежи. Научни
ръководители: д-р Преслав Наков, Катарски институт по компютърни изследвания, ХБКУ.;
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проф. Иван Койчев, ФМИ, СУ. Консултанти: докт. Момчил Хардалов, ФМИ, СУ; докт. Георги
Караджов, Факултет по Компютърни науки и технологии, Кеймбриджки университет.
5. Автоматично поставяне на пунктуация в български текстове. Научни ръководители: проф.
Иван Койчев, ФМИ, СУ; Проф. д-р Петя Осенова, Факултет по славянски филологии, СУ.
Консултант: Ясен Кипров, ръководител на екип "Изкуствен интелект" в Сайтграунд.

Фигура 12. Лаборатория „Киберфизически системи и изкуствен интелект“
Проектът допринесе за защита на докторска дисертация в областта на машинното обучение
защита на дисертационен труд на тема: „Mетоди на машинното обучение за анализ на данни в
областта на онкологичните заболявания”, докторант Мая Петрова Тодорова
Проектът е в подкрепа на нова докторска разработка на друга дисертация в тази област на тема:
„Използване на семантични технологии в един клас софтуерни приложения“, докторант
Даниела Иванова Петрова.

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Предложена е методология за обработване на неструктурирани данни на естествен език за целите
на класификация на декларации за поверителност на потребителски данни.
Предложена е методика за проектиране, конфигуриране и имплементиране на невронно-мрежови
модели за подготовка, анотиране и класификация на декларации за поверителност.
Проектирани, имплементирани и изследвани са невронно-мрежови архитектури и модели за
класификация на декларации за поверителност на потребителски данни.
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.
Разработеният в предишен период онлайн курс с материали с отворен достъп и виртуална среда за
обучение в областите на машинното обучение и изкуствения интелект бе използван през отчитания
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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 54 студента. Курсът се публикува в уеб пространството и неговите
материали са общодостъпни чрез свободен достъп.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Подготвена статия, докладвана на международна научна конференция: 10th International Scientific
Conference “Engineering, Technologies and Systems” (TechSys’2021), проведена в Пловдив, България,
27–29 май 2021. Конференцията е част от серия от научни форуми „Дни на науката 2021 на ТУСофия“. Статията е включена в сборник с трудове на конференцията (AIP Conference Proceedings, eISSN:1551-7616, предстои индексиране в Scopus и WoS).
Подготвена е статия, приета за публикуване в списание “Computer and Communication Engineering”
(ISSN 1314-2291), бр. 15, No.1, 2021.
Статии с участие на студенти:
(с благодарности към този проект):
1.
Simona Mihaylova, Iva Borisova, Dzhovani Chemishanov, Preslav Hadzhitsanev, Momchil
Hardalov, and Preslav Nakov. "DIPS at CheckThat! 2021: verified claim retrieval." In Faggioli et al. (2021).
(indexed by Scopus).
(без благодарности към този проект):
2.
Boris Velichkov, Sylvia Vassileva, Simeon Gerginov, Boris Kraychev, Ivaylo Ivanov, Philip Ivanov,
Ivan Koychev and Svetla Boytcheva - Comparative Analysis of Fine-tuned Deep Learning Language Models
for ICD-10 classification task for Bulgarian Language. - Recent Advances in Natural Language Processing
2021 (indexed by Scopus).
3.
Sylvia Vassileva, Gergana Todorova, Kristina Ivanova, Boris Velichkov, Ivan Koychev, Galia
Angelova and Svetla Boytcheva - Automatic Transformation of Clinical Narratives into Structured Formaт.
- Students’ workshop at Recent Advances in Natural Language Processing 2021 (indexed by Scopus).
4.
Krasimira Bozhanova, Yoan Dinkov, Ivan Koychev, Maria Castaldo, Tommaso Venturini, Preslav
Nakov - Predicting the Factuality of Reporting of News Media Using Observations About User Attention in
Their YouTube Channels - Recent Advances in Natural Language Processing 2021 (indexed by Scopus).
5.
Kristiyan Vachev, Momchil Hardalov, Georgi Karadzhov, Georgi Georgiev, Ivan K. Koychev and
Preslav Nakov - Generating Answer Candidates for Quizzes and Answer-Aware Question Generators Students’ workshop at Recent Advances in Natural Language Processing 2021 (indexed by Scopus).
За всичките изброени статии са изнесени и доклади на международни конференции от първите
автори в списъка.
Разработени са и следните софтуерни пакети:
•
•

API и уеб услуга Realtime Image Recognition Streaming
Уеб клиент за Realtime Image Recognition Streaming
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Издадени са статиите:
•
•

K. Stoyanov „Scanning of Elongated Constrained Areas in Mixture Spaces“, „Information Technologies
and Control“, 4, 2019, DOI: 10.7546/itc-2019-0019 0019 (4-та книжка 2019 е издадена декември
2020г.)
Prof. Elena Koleva, PhD Assist. Prof. Lilyana Koleva, PhD, Tsvetomira Tsonevska, 3D electron beam
distribution estimation by neural models, International Scientific Journal on Mathematical Modeling,
Vol. 4 (2020), Issue 3, р(s) 79-81, https://stumejournals.com/journals/mm/2020/3/79

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.
Издадени са статиите:
•

•

•

Daniela Ivanova Petrova, “Automatic Sentiment Analysis on HotelReviews in Bulgarian - Basic
Approaches and Results”, IEMAICLOUD Conference, April 26th to 29th, 2021 | London, UK (Scopus)
https://iemaicloud.org/wp-content/uploads/2021/04/updated-Conference-schedule-UK-TIME-withpaper-details.pdf
https://iemaicloud.org/wp-content/uploads/2021/04/updated-Conference-schedule-UK-TIME-1-23.pdf
Dimitrichka Nikolaeva, Radostina Yankova, Violeta Bozikova, „Methodology for calculation of Preinsulated Piping Systems for Heat Supply“, TEHNOMUS - New Technologies and Products in Machine
Manufacturing Technologies, 11 - 13 November 2021, in Suceava, Romania, Tehnomus Journal 2021
- New Technologies and Products in Machine Manufacturing Technologies, ISSN-1224-029X/№ 28 –
2021, pp.30-34.
Dimitrichka Zheleva Nikolaeva, “The role of unit testing in training”, The virtual international scientific
conference “Development through research and innovation – 2021”, II–nd Edition, Online Conference
for Researches, PhD and Post-Doctoral Students Chisinau, ACADEMY OF ECONOMIC STUDIES OF
MOLDOVA,
27
August
2021.
https://ase.md/development-through-research-and-innovation-2021/

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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Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
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.

Работен пакет 2.3. Съвременни средства за цифровизация в образованието и
работата с млади таланти
Ръководител на работния пакет: акад. Петър Кендеров

Научна задача 2.3.1 Добавена виртуална реалност в обучението
Ръководител на научната задача: акад. Петър Кендеров

Поставени цели и задачи
Разработване на приложение, предоставящо на потребителя възможност да прави
физически упражнения от вкъщи с виртуален треньор, който го разпознава, показва
предварително избрани упражнения и проследява начина им на изпълнение като дава
обратна връзка на потребителя и го насочва към подобряване на изпълнението им.
Приложението за добавена реалност ще използва Microsoft Hololens за визуализация и
Kinect RGB-D сензор за проследяване на движенията на потребителя.
Анализ и разработка на подходи за добавена виртуална реалност в обучението.
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.
Изпълнение на задачата за отчетния период
През отчетния период продължи 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
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▪

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

В края на отчетния период вече е разработено цялостното приложение за добавена реалност
за Виртуален треньор на Unity3D, което се намира на линк:
https://drive.google.com/drive/folders/1WeaEc0wOezjs_bDZHn6swIqG0KAX0BRQ?usp=sharing
Към разработеното приложение има заснети два видео клипа, които показват неговото
приложение. Виртуалният треньор (Фигура 13) може да се използва за обучение в часовете по
физическо възпитание в пандемична обстановка, където ученици и студенти нямат възможност да
участват в присъствено обучение или са в карантина.
Асистентът прима и разпознава гласови команди на английски език.
За работа с приложението са необходими освен работна станция, така и един сензор Kinect и
очила за добавена реалност Hololens 2.

Фигура 13. Виртуалният треньор
Към задачата са разработени и две дипломни работи от един и същ студент съответно за
придобиване на бакалавърска и магистърска степен на теми „Разработка на приложение с Kinect и
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Microsoft Hololens за подобряване на физическата активност“ и „Визуализация и обработка на
сурови данни от сензорите на Microsoft Hololens 2“. Първата дипломна работа е защитена Юли
2020, а втората дипломна работа ще бъде защитена през Януари 2022.
Към задачата има публикувана статия на международна конференция:
Naydenov, Z., Manolova, A., Tonchev, K., Neshov, N., & Poulkov, V. (2021, July). Holographic Virtual Coach
to Enable Measurement and Analysis of Physical Activities. In 2021 44th International Conference on
Telecommunications
and
Signal
Processing
(TSP)
(pp.
288-291).
IEEE.
DOI:
10.1109/TSP52935.2021.9522635

В ХТМУ:
▪

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.
Тази статия описва 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 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), мултиинтерпретатор и многопоточни механизми, вградени мрежова свързаност и мултиплатформена
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поддръжка. Това прави Tcl / Tk мощен инструмент, подходящ за проектиране на сложни
динамични обекти като MOS.
Съществуват няколко многообещаващи AR / VR средства с инструменти, които могат да бъдат
интегрирани с платформата Unity (Версия 2017.4.40f1) и които работят на Android OS, сред които
Vuforia и ARCore в момента са най-обещаващи. Предварителните експерименти показаха, че
Vuforia (версия 7.0.57) осигурява по-плавно визуално изживяване и по-опростена
имплементация от ARCore (версия 1.20.0), за което е предпочетен за нашата демо
имплементация на MOSAR. Въпреки това, бъдещите версии на безплатната и бързо разработена
ARCore може да предоставят достатъчно визуално качество и улеснения за разработчици.
Въпреки, че основната MOS версия и нейното разширение за виртуална реалност MOSAR са
разработени за лапароскопска хирургия, те могат да бъдат адаптирани към много други области
на приложение, където надеждността и ефективността са критични фактори. Например
станциите за управление на безпилотни летателни апарати, електронното обучение и др., биха
могли да се възползват значително от системите за управление, базирани на тази технология.
По-общо, интегрирането на функционалностите на работеща станция за управление и
добавената реалност може да се превърне в ключова нова посока за разработка на ръчни
приложения. Всъщност, използвайки бази данни с отворен код (MySQL), библиотеки (Tcl / Tk) и
безплатни (ARCore) или евтини (Vuforia) VR / AR машини, софтуерните инженери могат да
разработват изключително атрактивни и икономически ефективни продукти.
Като бъдеща стъпка ще бъде проучена възможността за използване на Vuforia SDK за
имплементация на цялостна система MOSAR, включваща не само визуализациращ (обучителен
/ консултативен) терминал като този, който е представен в статията, но и напълно функционална
AR операторска станция. Тази система ще може да осигури пълно управление от място или
дистанционно на лапароскопски инструменти (Фигура 14) и други подобни медицински
устройства.

Фигура 14. GUI на Tcl / Tk операторска станция за лапароскопски инструменти
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▪

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

▪

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 )
ст. преп. Божидар Стоянов, ст. преп. Емануил Стоянов
Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”

Обосновка за избрания обект
Времената, в които живеем са много смутни и объркани. Човечеството постигна огромен успех в развитието
на науката и технологиите, но за съжаление това не направи хората по-щастливи. Конфликтите по Земята
вместо да утихват, продължават да се разгарят на повече места и с все по-голяма сила. Природните
катаклизми станаха често явление и започнаха да се проявяват все по-стихийно. Животът ни се промени
драстично. За много кратко време пандемията от корона вируса успя да ни затвори по домовете и внезапно
започнахме да правим всичко от вкъщи. Цифровите модели и виртуалното разглеждане на историческите
предмети се превърна в единствения начин те да бъдат видени. Цялостната картина на случващото се около
нас показва ясно, че процесът на цифровизация на световното културно-историческо наследство е правилният
избор за опазване на нашето минало. Ако успеем да го постигнем ще имаме и бъдеще.
Кратко описание
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, който е описан по-долу е получен от реплика на оригиналната бронзова глава.
Създаване на цифров модел
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.
Заснемането беше извършено от 5 различни вертикални позиции на камерата и еднакви разстояния спрямо
обекта, който се снима. Като резултат бяха получени 91 снимки с по 20 милиона пиксела за всяка.
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.
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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

Общ изглед от векторния TIN модел

Оригиналът на бронзовата глава на
тракийския владетел Севт III
(Снимка: https://bg.wikipedia.org/wiki/Севт_III)

Общ изглед на резултатния 3D – цифров модел

Фигура 15. Бронзова глава от статуята на Севт III
Източници: 1. Гробница на цар Севт III „Голямата Косматка” – град Казанлък, bulgariatravel.org, [online, available
https://bulgariatravel.org/гробница-на-цар-севт-iii-голямата-косма/ ]; 2. Севт III, Wikipedia, [online, 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”, Publications of the Astronomical Society of Bulgaria
(PASB), 2016. , [online, available http://astro.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf, retrieved on
01.12.2016.]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Цифров модел на Южната порта на вътрешната крепостна стена във Велики Преслав
ст. преп.Емануил Стоянов, ст. преп.Божидар Стоянов
(Шуменски Университет „Епископ К. Преславски”)
Обосновка за избрания обект
България има много богата история и притежава изключително разнообразно културно-историческо
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 последно място са лесни за 3Dпринтиране. Авторите са избрали да моделират южната порта на крепосната стена на Вътрешния град на
Велики Преслав от IX-X век.

Фигура 16. Южната порта на вътрешната крепостна стена във Велики Преслав
Въздушна снимка на Южната порта на вътрешния град на Велики Преслав.
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 17. Схема на вътрешния град на Велики Преслав (източник:
https://bg.izzi.digital/DOS/33798/34773.html)
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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 Г-образен 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 подобра отбрана. Тука са и най-запазените 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 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
северната страна.

Общ изглед на получения 3D – модел. Поглед от
южната

Фигура 18. 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.
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Изглед – 1 Реконструирани детайли върху модела.
Точкова структура на модела в областта на
стълбището.

Изглед – 2 Реконструирани детайли върху модела.
Регулярна мрежа от триъгълници (меш) в
областта на стълбището.

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 19. Изгледи на различни реконструирани детайли
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.
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Измерване - 1 Измерване височината на арката на
портата. Отчетена стойност 4.86м.

Анализ - 1 Вертикален „срез“ в областта на
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 20. 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-–-вътрешният- град, accessed: 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.shu-bg.net/pasb/index_files/Papers/2016/Stoyanov.pdf, retrieved on 01.12.2016
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Публикации общо:
1. Емануил Стоянов, Божидар Стоянов, Цифров модел на Бронзовата глава на СЕВТ III
2. Емануил Стоянов, Божидар Стоянов, Цифров модел на Южната порта на вътрешната крепостна
стена във Велики Преслав
3. Емануил Стоянов, Божидар Стоянов, Цифров модел на крепостта „Стенос“ в прохода Траянови
врата, община Костенец
4. Емануил Стоянов, Божидар Стоянов, Цифров модел на Параклис "Свети Мина", край с. Костенец
5. Емануил Стоянов, Божидар Стоянов, Цифров модел на Релефните стихове на Иван Вазов, край
естествения минерален извор до Костенския водопад

В периода Декември 2020 – Май 2021, по покана на ръководството на РИМ-Силистра и археолозите
от музея е извършена дигитализация на пещ за изпичане на тухли от късната античност. Тя се е
намирала в околностите на Доростол (ранновизантийското име на града). Пещта има две нива. На
първото ниво са двете тухлени горивни камери, от които е загрявано съоръжението. На втория етаж
е горната камера с предназначената за изпичане продукция. Подът на камерата наподобява скара,
която е перфорирана от множество въздухоотводи, през които е преминавал горещият въздух от
долните горивни камери. Върху скарата са подреждани приготвените за изпичане тухли. Стените на
горната камера са кирпичени, като се предполага, че нагоре градежът е завършвал с
полуцилиндричен свод.
Във вътрешността на пещта са случайно попаднали фрагменти от керамични съдове от VI в., които
показват приблизителното време на функциониране на съоръжението. Засега това е най-голямата
късноантична пещ в България. В Дунавския парк на Силистра се намира изключителна по своето
устройство крепост, изградена при управлението на император Юстиниан Велики (527-565), в
градежа на която са употребени тухли. Предполага се, че в пещта са изпичани тухли за този мащабен
строеж. Създадения модел e уникален по рода си и ще бъде интегриран в платформа насочена за
популяризация на историческо наследство сред учащите. За целта екипа на РУАК използва цифрови
фотокамери, дронове и 3D скенери, а получената информация се обработва от сървърните масиви
в Русенски университет.
По изпълнението на дейностите работят 4-ма млади учени - гл. ас. д-р инж. Иванка Цветкова, гл. ас.
д-р инж. Дияна Кинанева и докторантите Георги Димитров Георгиев и Петко Димитров Кючуков.
Подготвени и подадени за представяне са два научни доклада. Предстои тяхното представяне и
публикуване порез месец Юни 2021.
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Доказателствени материали
Разработено цялостното приложение за добавена реалност за Виртуален треньор на Unity3D,
което се намира на линк:
https://drive.google.com/drive/folders/1WeaEc0wOezjs_bDZHn6swIqG0KAX0BRQ?usp=sharing
Към разработеното приложение има заснети два видео клипа, които показват неговото
приложение.
Публикувани са статиите:
▪

Ivanova Veronika, Plamen Vasilev, Ivilin Stoianov, Rumen Andreev, Ani Boneva, Design of
Multifunctional Operating Station based on Augmented Reality (MOSAR), Journal Cybernetics and
Information Technologies, Print ISSN: 1311-9702, Online ISSN: 1314-4081, Vol. 21, No. 1, Institute
of Information and Communication Technologies – BAS, SJR (SCOPUS) 2019: 0,31, Q2, ID 127-20,
DOI: 10.2478/cait-2021-0009, 2021, pp. 119-136
https://cit.iict.bas.bg/CIT-2021/v-21-1/10341-Volume21_Issue_1-09_paper.pdf
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100199814&tip=sid&clean=0
https://www.scopus.com/sourceid/21100199814

▪

Vasilev, P., Ivanova, V., Andreev, R., Boneva A., Study of Biological Tissue Using Augmented Reality,
PRESENCE: Virtual and Augmented Reality, ISSN: 1054-7460 E-ISSN: 1531-3263, MIT Press Direct,
2019 Impact Factor: 0.579 (in print)

Снимки от процеса по дигитализация на римската пещ за тухли в Силистра и от получения 3D
модел:
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Фигура 21. Дигитализация на римската пещ за тухли
В периода Декември 2020 – Май 2021 са подготвени, предадени за рецензиране и приети за
изнасяне две научни публикации, която предстои да бъде представена в рамките на съответната
конференция. Публикациите са реализирани с подкрепата на ННП ИКТвНОС и изказват
благодарности към програмата:
▪

Kinaneva D., Hristov G., Kyuchukov P., Georgiev G., Zahariev P., Daskalov R., Machine Learning
Algorithms for Regression analysis and predictions of numerical data, 3rd International Congress
on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications HORA 2021, June 11-13,
2021 – Turkey (accepted, under press);

▪

Hristov G., Kinaneva D., A Workflow for developing Game assets for Video games, 3rd International
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications HORA 2021,
June 11-13, 2021 – Turkey (accepted, under press).

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Виртуалният треньор може да се използва за обучение в часовете по физическо възпитание в
пандемична обстановка, където ученици и студенти нямат възможност да участват в присъствено
обучение или са в карантина.
Дигитализирана е пещ със значение за културното наследство и е получен 3D модел.
Подготвени, подадени и приети за представяне са две научни публикации. По изпълнението на
дейностите от научната задача работят 4-ма млади учени.
Разпространение и популяризиране на резултатите
Към задачата има публикувана статия на международна конференция:
•

Naydenov, Z., Manolova, A., Tonchev, K., Neshov, N., & Poulkov, V. (2021, July). Holographic Virtual
Coach to Enable Measurement and Analysis of Physical Activities. In 2021 44th International
Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) (pp. 288-291). IEEE. DOI:
10.1109/TSP52935.2021.9522635
Участие с презентация „Проектиране и разработване на приложения за добавена реалност за
целите на обучението“ на П. Василев и Н. Перчемлиев на Първия образователен онлайн форум
"Дигитализация и иновации в образованието и науката", 08-10 юни, 2021 г.,
https://edfor.varna.bg/participants
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Постигнати индикатори за отчетния период
Разработено е цялостното приложение за добавена реалност за Виртуален треньор на Unity3D,
което включва, както тримерен модел на виртуалния треньор, така и представлява приложение за
обучение.
Брой разработени и предложени тримерни модели

2

Брой участия в национални и международни научни форуми и изложения 1
Брой приложения за обучение

1

Брой на млади учени, докторанти и студенти, участвали в програмата
докторанти и студенти;

4 бр. млади учени,

Научна задача 2.3.2 Тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание
Ръководител на научната задача: проф. д-р Асен Рахнев

Поставени цели и задачи
•
•

Разработка на тримерни модели за онагледяването на учебно съдържание.
Проектиране и разработване на тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на
учебно съдържание.
• Създаване на 2 броя принтирани тримерни модели за онагледяване на абстрактни понятия,
обекти и процеси.
• Провеждане на обучение на студенти в създадената с финансовата подкрепа от проекта
Лаборатория за 3D моделиране.
• Семинар с участие на млади учени, докторанти и студенти, организиран от ПУПХ в рамките
на ННП ИКТвНОС, посветен на Технологии и инструменти за 3D моделиране.
Партньор: РУАК
Основната цел на екипа на Русенски университет е въвеждане на добавена виртуална реалност
и тримерни модели (реални и виртуални) за илюстриране на учебен материал, което да предлага
нов по-привлекателен подход за усвояване на нови знания.
Разработване на интерактивно приложение за добавена реалност за онагледяване на учебно
съдържание.
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Изпълнение на задачата за отчетния период
Разработени теми:

Успоредно сечение на конус
„Четириъгълна антипризма с равни ръбове“ с
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i
динамични конструкции.
d=289
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i
d=336

Осно сечение на конус
Успоредно сечение на цилиндър
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i
d=291
d=290

Конични сечения
Осно сечение на цилиндър
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i
d=295
d=292

Сравняване (мащаб)
Окомер - дължини
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&i
d=346
d=348

Фигура 22. Разработени теми на виртуален училищен кабинет
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Разработени игри:

Игра с централна симетрия -добавена реалност с Android
Игра с централна симетрия (добавена реалност с Android)
(управление с контролер)
http://cabinet.bg/content/download/CentralSymmetryAndr
http://cabinet.bg/content/download/CentralSymmetryAndroid
oid.zip
MR.zip

Игра с централна симетрия (за компютър)
http://cabinet.bg/content/download/CentralSymmetryDem
o.zip

Соларни кръгове в Епископската базилика на Филипопол
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=330

Фигура 23. Разработени игри
Публикации:
▪

Chehlarova, T, M. Valkov. (2021). Game with Vertical Axis of Symmetry In A Rectangular Board.
Symmetry: Culture and Science, 32, 2, Symmetrion, ISSN:0865-4824, DOI:
https://doi.org/10.26830/symmetry_2021_2_285, 285-288, WoS & Scopus

▪

Chehlarova, T. (2021). Exploration of Pyramids with Equal Edges to Overcome Misconception.
Educational forum. 9(3). DOI: 10.15547/PF.2021.015

▪

Chehlarova, T. (2021). "The Source of Life" in Bishop’s Basilica of Philippopolis in the Context of
STEAM. Mathematics and Informatics. 64, 6. Аз-буки, ISSN:1310–2230, WoS
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72 създадени за 3D принтиране модела на антипризми:
Таблица 2. 72 създадени за 3D принтиране модела на антипризми
n

С равни ръбове

3
4
5
6
7
8
10
16

брой основи
2
1
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Права
a<b
брой основи
2
1
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Права
b<a
брой основи
2
1
0
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

14 броя 3D принтирани модели на антипризми:
Таблица 3. 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
+
+
+
+
+
+

Създаден е 3D модел на ръка на робот.
Създадена е първа версия на образователен симулатор на COVID-19 (изходният код е с отворен
достъп, https://github.com/boytchev/COVID-19-SIM), заедно със сайт с онлайн версия на симулатора
и онлайн конфигуратор (https://boytchev.github.io/COVID-19-SIM/). Процесът на изграждане на
симулатора е представен с над 140 кратки видеоклипове и илюстрации, публикувани в социална
мрежа. Симулаторът генерира 1 глобален модел на виртуален град, в който има много инстанции
на 10 3D модела (сгради, дървета, слънце, хора, …)
Симулаторът е представен с доклади на две международни конференции:
▪

Visual Educational Simulator of Pandemic: Work in Progress, International Conference on
Information and Software Technologies (ICIST 2021), Session 6: Information technology
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applications, Special session on mmart e-Learning technologies and applications, Kaunas,
Lithuania, 14.10-16.10.2021, URL: https://icist.ktu.edu/
▪

Shader Injection for Instanced 3D Models, International IEEE Conference "Automatics and
Informatics 2021" (ICAI'21), Track B, session B1 "Computer Science", 30.09.2021, Varna, 30.091.10.2021. URL: http://icai-conf.org/

Докладът от ICIST 2021 е публикуван, а докладът от ICAI 2021 е в процес на печтане:
▪

Boytchev P., Boytcheva S. (2021) Visual Educational Simulator of Pandemic: Work in Progress. In:
Lopata A., Gudonienė D., Butkienė R. (eds) Information and Software Technologies. ICIST 2021.
Communications in Computer and Information Science, vol 1486. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-88304-1_26, URL: https://rdcu.be/czkc0, ISBN: 978-3-03088303-4, SJR: 0.16 (2020, Q4, Computer Science (miscellaneous))

▪

Pavel Boytchev and Svetla Boytcheva. Paper "Shader Injection for Instanced 3D Models",
Proceedings of International IEEE Conference "Automatics and Informatics 2021" (ICAI'21), IEEE
(in press)

През отчетния период са подготвени и отпечатани следните публикации в ПУ:
▪

Nikolay Chochev, Todorka Terzieva, Methodological Stages of the Training in Digital Marketing and
SEO Optimization, Proc. of Anniversary International Scientific Conference “Research and
Education in Mathematics, Informatics and Their Applications” (REMIA’2021), 22–24 October,
2021, Plovdiv, Bulgaria, 147–154, ISBN: 978-619-202-711-7. https://remia2021.fmiplovdiv.org/wp-content/uploads/2021/10/3_3_3_RT_Section-C_Chochev_Terzieva_147_154.pdf

▪

Petya Delcheva, Stefka Aneva, Elena Todorova, Stance on Robotics as an Innovative Extracurricular
Activity at the Middle School Stage of Bulgarian Schools and Whether Its Realization is Feasible,
Proc. of Anniversary International Scientific Conference “Research and Education in Mathematics,
Informatics and Their Applications” (REMIA’2021), 22–24 October, 2021, Plovdiv, Bulgaria, 155–
162,
ISBN:
978-619-202-711-7.
https://remia2021.fmi-plovdiv.org/wpcontent/uploads/2021/10/3_3_4_RT_Section-C_Delcheva_Aneva_Todorova_155_162.pdf

▪

Todorka Terzieva, Olga Rahneva, Ventsislav Dilyanov, Pedagogical Strategies for Development of
Cognitive Skills in a Digital Environment, International Journal of Diﬀerential Equations and
Applications, 2021, Vol. 20, No. 2, 251–261, doi: 10.12732/ijdea.v20i2.11, ISSN (Print): 1311-2872;
ISSN (Online): 1314-6084. http://www.ijpam.eu/en/index.php/ijdea/article/view/5966

▪

Тодорова, Е., С. Анева, С. Чиликова, П. Делчева (2021) Формиране и развитие на
познавателни умения в обучението по „Компютърно моделиране и информационни
технологии“ в прогимназията, Сб. Юбилейна международна научна конференция
„Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България), с.
103-113,
УИ
„П.
Хилиндарски“,
ISBN:
978-619-202-702-5.
http://fmiplovdiv.org/GetResource?id=3961
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▪

Дилянов, В., В. Арнаудова, Е. Ангелова (2021) Методически подход за проверка на
придобитите знания чрез DisPeL, Сб. Юбилейна международна научна конференция
„Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България), с.
47-56,
УИ
„П.
Хилиндарски“,
ISBN:
978-619-202-702-5.
http://fmiplovdiv.org/GetResource?id=3949

▪

Анева, С., Е. Тодорова (2021) Възможности за развитие на алгоритмични умения на
учениците в обучението по предмета „Компютърно моделиране и информационни
технологии“ в прогимназията, Сб. Юбилейна международна научна конференция
„Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България), с.
37-46,
УИ
„П.
Хилиндарски“,
ISBN:
978-619-202-702-5.
http://fmiplovdiv.org/GetResource?id=3948

▪

Урилски, А., А. Малинова, А. Рахнев (2021) Заплахи за сигурността и осигуряване на защита в
системите за електронно обучение, Сб. Юбилейна международна научна конференция
„Компютърни технологии и приложения“, 15-17 септември 2021 г., Пампорово, България), с.
115-129,
УИ
„П.
Хилиндарски“,
ISBN:
978-619-202-702-5,
http://fmiplovdiv.org/GetResource?id=3962

В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас са отпечатани тримерни модели на пациенти, на
които са направени изследвания в Бургаска болница.
Отпечатан е тримерен модел на счупване на тазово дъно (Фигура 24). Моделът е проектиран на
база предоставено изследване от проведен ядрено-магнитен резонанс на 72 годишна жена:

Фигура 24. Тримерен модел на счупване на тазово дъно
Отпечатан е реален модел на фрактура на глезен (Фигура 25) една от костите, съставляващи
глезенната става. Моделът е проектиран на база предоставено изследване от проведен ядреномагнитен резонанс на 54 годишен мъж:
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Фигура 25. Фрактура на глезен
Моделите са използвани 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.
В периода 24.11.2020г. – 23.11.2021г., 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.
През отчетния период е разработено интерактивно приложение за добавена реалност за
онагледяване работата на двигател с вътрешно горене на Unity 3D.
Описание за инсталация и работа с приложението се намира на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=205
Бележка: Курсът е отворен. За достъп до него се влиза като „Гост“. При първоначално посещение
системата ще зареди страницата за достъп (login). От нея се натиска бутона „Влизане като гост“. След
това ще се зареди страницата „Условия за ползване на сайта“ и трябва да се натисне бутона „Да“.

Обучаемият може да свали и инсталира приложението от следния линк:
https://drive.google.com/drive/folders/17RLbqNbC0K0seWGYuYAWzxNynb8N3mdW?usp=sharing
Моделът на двигателя (Фигура 26) е с анимирани компоненти, които се движат чрез интуитивен
потребителски интерфейс. Приложението може да се визуализира като добавена реалност на очила
Hololens 2 или чрез емулатор на такива в Unity 3D.
Интерфейсът е разработен на български език за улеснение на обучаемия, който ако използва
очила Hololens 2, може да манипулира интерактивно 3D модела, а ако използва емулатор Unity 3D,
може да извърши манипулациите с клавиатура и мишка.
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Фигура 26. Моделът на двигател
Към задачата е разработена дипломна работа на тема „Development of a virtual lab for the
functioning of an automobile engine for Microsoft HoloLens 2“, която е защитена Юли 2021.
Публикации на ТУ-В – 4 с JSR индекс и 7 Scopus
▪

Dovramadjiev T., Pavlova D., Radeva J. (2021) Information and Communication Technology
Application in Healthcare with Computer-Aided Design of Immediate Partial Dentures. In: Kalra J.,
Lightner N.J., Taiar R. (eds) Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical
Devices. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 263. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-80744-3_26, https://link.springer.com/chapter/10.1007/9783-030-80744-3_26
Докладът се индексира в Scopus и Web of Science и представя в издание на Springer:
http://2021.ahfe.org/books.html; https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-80744-3
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▪

Tihomir Dovramadjiev , Diana Pavlova, Rusko Filchev, Rozalina Dimova. Digital Visualization of
Biological Processes to Depict Human Physics, SPRINGER, IHSED 2021, 4th International
Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications, Croatia.
, Web of Science. http://ihsed.org/program.html, https://www.ihsed.org/contact.html

▪

Dovramadjiev T., Stoeva M., Bozhikova V., Dimova R., Filchev R., Computer Hybrid Design Using
Python Scripting and Conventional 3D Modeling to Build (FCC) Cristal Structures of Precious Metal
and Their Preparing for 3D Printing, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS SERIES-APPLIED MATHEMATICS
MECHANICS AND ENGINEERING, Volume:64, Issue:1, Pages:213-220, Special Issue:SI 1,
Published:JAN 2021, ISSN 1221-5872, Document Type:Article (Web of Science)
WOS:000621232900025,
https://apps-webofknowledge-com.am.enformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=D2kqq
dFD1fJ1UX5jqdo&page=1&doc=2; https://publons.com/publon/47274451/

▪

Dovramadjiev T., Stoeva M.,Bozhikova V., Dimova R., Filchev R , Digital Parametric Design of Fractal
Geometric Koch Snowflake patterns, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS SERIES-APPLIED
MATHEMATICS MECHANICS AND ENGINEERING,Volume:64, Issue:1, Pages:221-230m Special
Issue:SI 1, Published:JAN 2021, Document Type:Article, (Web of Science), ISSN 1221-5872;
WOS:000621232900026;
https://apps-webofknowledge-com.am.enformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=D2kqq
dFD1fJ1UX5jqdo&page=1&doc=3; https://publons.com/publon/47274453/

▪

Beata Mrugalska, Tihomir Dovramadjiev, Diana Pavlova, Rusko Filchev, Mariana Stoeva, Violeta
Bozhikova, Rozalina Dimova. Open source systems and 3D computer design applicable in the
dental medical engineering Industry 4.0 – sustainable concept. ELSEVIER, Impact Factor, DET 2021,
Hungary, 10th CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technologies (DET 2021) – Digital
Technologies as Enablers of Industrial Competitiveness and Sustainability. / Web of Science.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978921001967,
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978921001967?token=FD147F808800741DB5C
0E5DDDEE1710F2438971541BEF4C0A5D69ADA1E370F51DE7CD2496261572FE9D7CA768715B8
D4&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211119132632; https://det2020.org/

▪

Diana Pavlova, Julia Radeva and Tihomir Dovramadjiev. Advanced method for a smile design
through specialized dental software. SPRINGER, SIM 2021, 16th International Symposium in
Management: Management, Innovation and Entrepreneurship in Challenging Global Times, 22-23
October
2021,
Timisoara,
http://www.sim2021.eu/;
Web
of
Science
http://www.sim2021.eu/publication.html;

SPRINGER PUBLICATION: The proceedings will be published by Springer, in the “Lecture Notes in
Management and Industrial Engineering” Series, ISSN 2198-0772:
▪

Diana Pavlova, Rusko Filchev and Tihomir Dovramadjiev, Application of zirconium in dentistry for
creating dental crowns, Number 74, INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING & ENERGY
INTERNATIONAL CONFERENCE, The 25th edition of IManEE 2021 International Conference,
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October 21 – 23, 2021 hybrid edition - Web of Science https://www.imane.ro/, ISBN: 978-3-03080743-6
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:
-

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,
непоносимост към определени обезболяващи вещества, както и непоносимост към
определени метали и/или метални сплави и други.

-

База данни на пациентите от лекуващата клиника и вътрешен обмен на информационни
данни чрез ICT

-

Заснемане на челюстта на пациента със 3D скенер и дигитализиране, както и
дообработка в компютърна CAD среда на 3D модела ако е необходима корекция

-

3D принтиране на частичните протези (плакова част - основа за протези) и зъби.

-

Асемблиране на 3D принтираните частични протези със зъбите

-

Вграждане на асемблираните частични протези в челюстта на човека

-

Корекции на тримерната геометрия на частичните протези и зъбите

-

Краен вариант.

Докладът “Digital Visualization of Biological Processes to Depict Human Physics” се фокусира върху
графичното представяне на химични и физични процеси, протичащи в човешкото тяло. Те имат
разнообразен характер, което прави изучаването на човешката природа сложно, отнемащо време и
изискваща специализирана техническа база, която осигурява достъп до области и процеси, които
често са трудно достъпни или невидими за човешкото око. Това води до необходимостта да се
илюстрират определени процеси в човешкото тяло, които са значими и се нуждаят от визуално
представяне. Този доклад показва разработени анимирани действия на процеси, важни за
човешкия биологичен организъм, които се представят на студенти и специалисти в областта на
биологията, анатомията, ергономията, медицината и здравеопазването, както и на дизайнери,
работещи в съвременната кибернетика, AR и VR. Разработените 3D биологични модели дават подобро разбиране на тяхната същност и служат за изграждане на цифрова база данни.
В статията „Computer Hybrid Design Using Python Scripting and Conventional 3D Modeling to Build (FCC)
Cristal Structures of Precious Metal and Their Preparing for 3D Printing“ се рзглежда разработването на
правилно изградена 3D геометрия, която е от съществено значение за получаването на
висококачествени цифрови и реални 3D модели. Златните (Au 79) и платинените кристали (Pt 78) с
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лицево центрирани кубични (FCC) кристални структури са предназначени да илюстрират учебното
съдържание на модели, невидими за човешкото око. Настоящото проучване оптимизира подхода
за проектиране, като прилага езика за програмиране Python директно в Blender 3D среди и го
развива допълнително в софтуер, съвместим с 3D принтери, за да произведе крайния модел.
В изследването „Digital Parametric Design of Fractal Geometric Koch Snowflake patterns“ цифровите
модели на снежинки на Koch са разработени в променлив математически ред, използвайки
софтуера Blender 3D с отворен код и специализираното приложение за добавка Snowflake Generator.
Триизмерната геометрия на моделите се прави основно чрез прилагане на параметрични стойности,
като в крайната фаза на моделиране се прилагат конвенционални операции. Целта на изследването
е да илюстрира процеса на изграждане на фрактални модели от природата и да намери начин за
правилно изграждане на цифровата геометрия на моделите.
Статията „Open source systems and 3D computer design applicable in the dental medical engineering
Industry 4.0“ се фокусира върху съвременната дентална система eHealth, сложен набор от множество
приложими технологични инструменти, приложения и цели научни области. Те включват
конвенционален компютърен 3D дизайн, CAD/CAM/CAE подразделения, както и системи с отворен
код, свързани с моделирането на зъбни структури, протези, импланти, корони, мостове и др. По
същия начин приложението на тези съвременни технически средства е включено в разработването
на дентални инструменти, където производството на апарати често има характерна геометрия и
специфични параметри. В този контекст все по-важна роля играят адитивните технологии, които са
ключов компонент в триизмерната дигитализация и съответно триизмерното реално
възпроизвеждане на зъбни модели, било то крайни продукти или работни инструменти.
Прилагането на нови технологии и модерни машини за бързо прототипиране е изискване за всяка
дентална клиника, лаборатория и изследователски център, ангажирани с предлагането на
адекватно и устойчиво дентално здравеопазване. Имайки предвид всичко това, Индустрия 4 се
отнася директно до денталната индустрия, където е необходимо оптимизирано и висококачествено
създаване на добри дентални модели, използвани от крайни клиенти, пациенти и заинтересовани
страни. Тази статия има за цел да обхване значителна част от информацията в общ преглед,
характеризиращ основните етапи и съвременните технологични инструменти за нуждите на
денталното здраве, което е предпоставка за изграждане на цялостна устойчива концепция.
Докладът „Advanced method for a smile design through specialized dental software“ включва:
Приложение на специализиран дентален софтуер (DSD) за прогнозиране на крайния работен процес
по работа на зъбите на пациенти по клинични случаи. Документиран е работния процес.
Актуалността на тази разработка се обуславя от това, че при посещение в денталните клиники
пациентите се интересуват от състоянието на зъбите си. Понякога подхождат емоционално на
представените препоръки от денталните лекари, които препоръчват да се приложи едно или другу
лечение, където е необходимо частично или цялостно реставриране на зъби. За да се избегнат
евентуалните неудобства след завършване на лечението се прилага съвременен прогнозируем
метод за предварително информиране какъв ще бъде получения резултат. Това става възможно
чрез т.н. софтуер Digital Smile Design (DSD). Използването на този ресурс напълно синхронизира както
работата, така и отношенията между зъболекар - зъботехник - пациент, което има ефект на сигурност
и спокойствие. В докладът е приложен такъв специализиран софтуер по реални клинични случаи.
Документиран е работния процес. Това проучване е полезно както за дентални специалисти, така и
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за клиенти, които се нуждаят от информирано решение при започване на стоматологично лечение.
Приложена е оптимизирана методика за работа.
Докладът „Application of zirconium in dentistry for creating dental crowns“ включва: реално
разработена циркониеви зъбна коронка по клиничен случай. Документиран е работния процес.
Актуалността на разработката се определя от това, че съвременното стоматологично
здравеопазване е немислимо без използването на биосъвместими материали. Те трябва да
притежават необходимите механични свойства, за да осигурят здравината на зъбните конструкции,
както и да бъдат максимално приемливи от човешкия организъм. През последните години се
наблюдава увеличаване на приложението на циркониев (Zr) материал за металокерамика при
производството на зъбни коронки, мостове и други. Това има своето естествено продължение на
еволюцията на денталните материали, които значително подобряват човешкото здраве не само в
устната област, но и в комплекс, където целта е да се сведе до минимум външният контакт на
биологичната тъкан с определени метални компоненти. Настоящото изследване показва
приложението на цирконий при разработването на корони върху зъбни импланти. Технологичното
работно време е оптимизирано. Процесът е проследен в детайли, като се открояват важни моменти,
които съпътстват практическата част от изработката на зъбната корона чрез използването на
съвременни технологии в дизайна. За обективно представяне на информацията в изследването е
представен комплект снимков материал, визуализиращ в детайли важни моменти от изработката
на циркониевата корона.
1) 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.
2) Разработени са 35бр. 3D модели и принтирани 29 бр. 3D обекта
▪

Създадена е тримерна геометрия на частични дентални протези (дигитално и реално) (Фигура
27). Разработени са специфични дентални конструкции 22 бр. 3D принтирани модели (2бр.
зъбни протези и 20бр. зъба), като процеса за получаване на част от тях са публикувани в YouTube.
Тримерни конструкции (дигитални и реални) на временни частични зъбни протези са по реален
клиничен случай, чрез приложение на съвременни технологии в дизайна; Разработената 3D
протезна конструкция е съобразена с индивидуалните клинични особености. Получените
резултати са публикувани и са подходящи за широк кръг специалисти работещи в
здравеопазването, в частност денталната биомедицина, инженерите, медицинските лица както
и потребителите.
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Дигитални частични протези в подготовка за 3D
печат.

Дигитални модели на
Материализирани
зъби (долни и горни) в
сглобени частични
подготовка за 3D печат протези и зъби чрез 3D
печат

Фигура 27. Тримерна геометрия на частични дентални протези (дигитално и реално)
▪

Разработен е 1 брой 3D модел на дигитална и реална циркониева ситерована и глазирана
коронка по клиничен случай (Фигура 28). Моделът е завършен отпечатан и приложен в
практиката.

Фигура 28. 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 29. CAD процес. От ляво на дясно: дигитален отпечатък на горна и долна челюст
(захапка); посоки; избор на анатомична форма на зъб от библиотеката на софтуер 3Shape
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Фигура 30. От ляво на дясно: дефиниране позицията; анатомичен дизйан; напречен разрез.

Фигура 31. CAM процес (Millbox software). От ляво на дясно: заготовка (на диск от цирконий); 3D
геометрия на коронката с кухините; прецизиране на работната зона.

Фигура 32. 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.

▪

Моделирани са и принтирани 3D кристални структури на Платината (Pt 78) и Златото (Au 79) (Face
Centered Cubic - FCC) и Фрактални модели на Кох – 4 бр (Фигура 33).
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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кристална структура на
златото

кристална структура на
платината

Фрактални модели на Кох - 4бр.

Фигура 33. Моделирани са и принтирани 3D кристални структури на Платината (Pt 78) и Златото
(Au 79) (Face Centered Cubic - FCC) и Фрактални модели на Кох – 4 бр.
▪

Разработени са 4 модели 3D визуализация чрез анимация на биологични процеси за целите на
обучението: Дезоксирибонуклеинова киселина. Структурата на двойната спирала на ДНК:
https://www.youtube.com/watch?v=KLcBxLsND7A; Невронен импулс. Предаване на сигнал към
нервната система на биологични индивиди: https://www.youtube.com/watch?v=T6_847CI8P0;
Вени и червени кръвни клетки. Активност и движение на червените кръвни клетки във вената:
https://www.youtube.com/watch?v=76d57tea_1w; Митоза. Равномерно разделяне на генетичния
материал
на
майчината
клетка
на
две
дъщерни
клетки:
https://www.youtube.com/watch?v=4d2Xh2aJvw8.

Фигура 34. Равномерно разделяне на генетичния материал на майчината клетка
на две дъщерни клетки
▪

Модели на дигитални усмивки -2 бр. на жена и мъж:

Фигура 35. Дигитални усмивки наслагвайки върху лицето на пациенти модели на протези
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3) В изпълнението на задача 2.3.2 се включиха активно двама докторанта, което се доказва от
тяхното участие в публикациите през третата година - Диана Павлова и Руско Филчев
4) Създадената лаборатория „Компютърна графика и визуализация”, която започна да работи
като научно-приложен 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.

Публикации на резултатите на ТУ-Варна по задача 2.3.2 индексирани издания: 4 с JSR индекс и 7
Scopus
▪

Dovramadjiev T., Pavlova D., Radeva J. (2021) Information and Communication Technology
Application in Healthcare with Computer-Aided Design of Immediate Partial Dentures. In: Kalra J.,
Lightner N.J., Taiar R. (eds) Advances in Human Factors and Ergonomics in Healthcare and Medical
Devices. AHFE 2021. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 263. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-80744-3_26; https://link.springer.com/chapter/10.1007/9783-030-80744-3_26
Докладът се индексира в Scopus и Web of Science и представя в издание на Springer:
http://2021.ahfe.org/books.html; https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-80744-3

▪

Tihomir Dovramadjiev, Diana Pavlova, Rusko Filchev, Rozalina Dimova. Digital Visualization of
Biological Processes to Depict Human Physics, SPRINGER, IHSED 2021, 4th International
Conference on Human Systems Engineering and Design: Future Trends and Applications, Croatia.
, Web of Science. http://ihsed.org/program.html; https://www.ihsed.org/contact.html

▪

Dovramadjiev T., Stoeva M., Bozhikova V., Dimova R., Filchev R., Computer Hybrid Design Using
Python Scripting and Conventional 3D Modeling to Build (FCC) Cristal Structures of Precious Metal
and Their Preparing for 3D Printing, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS SERIES-APPLIED MATHEMATICS
MECHANICS AND ENGINEERING, Volume:64, Issue:1, Pages:213-220, Special Issue:SI 1,
Published:JAN 2021, ISSN 1221-5872, Document Type:Article (Web of Science)
WOS:000621232900025
for
https://apps-webofknowledge-com.am.enformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=D2kqq
dFD1fJ1UX5jqdo&page=1&doc=2; https://publons.com/publon/47274451/
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▪

Dovramadjiev T., Stoeva M.,Bozhikova V., Dimova R., Filchev R , Digital Parametric Design of Fractal
Geometric Koch Snowflake patterns, ACTA TECHNICA NAPOCENSIS SERIES-APPLIED
MATHEMATICS MECHANICS AND ENGINEERING,Volume:64, Issue:1, Pages:221-230m Special
Issue:SI 1, Published:JAN 2021, Document Type:Article, (Web of Science), ISSN 1221-5872;
WOS:000621232900026
for
https://apps-webofknowledge-com.am.enformation.ro/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=27&SID=D2kqq
dFD1fJ1UX5jqdo&page=1&doc=3; https://publons.com/publon/47274453/

▪

Beata Mrugalska, Tihomir Dovramadjiev, Diana Pavlova, Rusko Filchev, Mariana Stoeva, Violeta
Bozhikova, Rozalina Dimova, Open source systems and 3D computer design applicable in the
dental medical engineering Industry 4.0 – sustainable concept. ELSEVIER, Impact Factor, DET 2021,
Hungary, 10th CIRP Sponsored Conference on Digital Enterprise Technologies (DET 2021) – Digital
Technologies as Enablers of Industrial Competitiveness and Sustainability. / Web of Science.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2351978921001967;
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2351978921001967?token=FD147F808800741DB5C
0E5DDDEE1710F2438971541BEF4C0A5D69ADA1E370F51DE7CD2496261572FE9D7CA768715B8
D4&originRegion=eu-west-1&originCreation=20211119132632; https://det2020.org/

▪

Diana Pavlova, Julia Radeva and Tihomir Dovramadjiev. Advanced method for a smile design
through specialized dental software. SPRINGER, SIM 2021, 16th International Symposium in
Management: Management, Innovation and Entrepreneurship in Challenging Global Times, 22-23
October
2021,
Timisoara,
http://www.sim2021.eu/
Web
of
Science
http://www.sim2021.eu/publication.html

SPRINGER PUBLICATION: The proceedings will be published by Springer, in the “Lecture Notes in
Management and Industrial Engineering” Series, ISSN 2198-0772:
▪

Diana Pavlova, Rusko Filchev and Tihomir Dovramadjiev, Application of zirconium in dentistry for
creating dental crowns, Number 74, INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING & ENERGY
INTERNATIONAL CONFERENCE, The 25th edition of IManEE 2021 International Conference,
October 21 – 23, 2021 hybrid edition- Web of Science ISBN: 978-3-030-80743-6;
https://www.imane.ro/

Доказателствени материали
Дадените по-горе публикации са със съответните координати. Част от принтираните 3D
антипризми (Фигура 36) са показани на следните фигури:
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Фигура 36. 3D антипризми
Доказателство на публикуваните статии – линкове:
https://remia2021.fmi-plovdiv.org/wp-content/uploads/2021/10/3_3_3_RT_SectionC_Chochev_Terzieva_147_154.pdf
https://remia2021.fmi-plovdiv.org/wp-content/uploads/2021/10/3_3_4_RT_SectionC_Delcheva_Aneva_Todorova_155_162.pdf
http://www.ijpam.eu/en/index.php/ijdea/article/view/5966
http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=3961
http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=3949
http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=3948
http://fmi-plovdiv.org/GetResource?id=3962

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

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.

113/158

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

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.

114/158

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

Фигура 37. Сканиране и обработка на моделите от музеите в Браила, Слобозия и Кълъраш
В периода 24.11.2020г. – 23.11.2021г. са подготвени или представени 6 научни публикации, които
са реализирани с подкрепата на ННП ИКТвНОС и авторите изказват благодарности към програмата:
▪

Kolev, I., Hristov, G. and Zahariev, P. (2020). Building a Centralized Smart City System for Urban
Mobility Management and Solving Problems Related to Parking Areas, Public Transport and Ecotransport Part 1 - Smart City Intelligent System in the Blue and Green Parking Zone, Proceedings
of the 59th Annual Scientific conference of the Angel Kanchev University of Ruse and the Union
of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", 2020,
Русе, България - http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-26.pdf;

▪

Kolev, I., Hristov, G. and Zahariev, P. (2020). Building a Centralized Smart City System for Urban
Mobility Management and Solving Problems Related to Parking Areas, Public Transport and Ecotransport Part 2 - Smart City Intelligent System in public transport, Proceedings of the 59th Annual
Scientific conference of the Angel Kanchev University of Ruse and the Union of Scientists - Ruse
"New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", 2020, Русе, България http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-27.pdf;

▪

Kolev, I., Hristov, G. and Zahariev, P. (2020). Building a Centralized Smart City System for Urban
Mobility Management and Solving Problems Related to Parking Areas, Public Transport and Ecotransport Part 3 - Smart City Intelligent System for environmentally friendly transport, Proceedings
of the 59th Annual Scientific conference of the Angel Kanchev University of Ruse and the Union
of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III", 2020,
Русе, България - http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-28.pdf;

▪

Kolev, I., Hristov, G. and Zahariev, P. (2021). Building a centralized Smart City system for urban
mobility management and solving problems related to parking areas, public transport and ecotransport - Algorithms for validation of transport documents in Smart City system - Public Urban
transport, Proceedings of the 60th Annual Scientific conference of the Angel Kanchev University
of Ruse and the Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections
of the Future IV", 2021, Русе, България (under press);

▪

Kolev, I., Hristov, G. and Zahariev, P. (2021). Building a centralized Smart City system for urban
mobility management and solving problems related to parking areas, public transport and eco-
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transport - Structural elements and protocols for communication through Rest API in Smart City
system - Public Urban transport, Proceedings of the 60th Annual Scientific conference of the Angel
Kanchev University of Ruse and the Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy,
Society - Projections of the Future IV", 2021, Русе, България (under press);
▪

Hristov, G., Kinaeva, D. and Zahariev, P. (2021). A combined approach for digital reconstruction of
real-world objects and buildings using 3D laser scanners and photogrammetry, 12th International
Scientific Conference Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED
2021, Užice, Serbia, 8 October 2021 (under press)

Разработено интерактивно приложение за добавена реалност за онагледяване работата на
двигател с вътрешно горене на Unity 3D. Описанието за инсталация и работа с приложението се
намира на следния адрес:
http://mdl.tu-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=205
Бележка: Курсът е отворен. За достъп до него се влиза като „Гост“. При първоначално посещение
системата ще зареди страницата за достъп (login). От нея се натиска бутона „Влизане като гост“. След
това ще се зареди страницата „Условия за ползване на сайта“ и трябва да се натисне бутона „Да“.

Приложението може да свали и инсталира от следния линк:
https://drive.google.com/drive/folders/17RLbqNbC0K0seWGYuYAWzxNynb8N3mdW?usp=sharing
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Създадените виртуални конструкции на пространствени обекти могат да се използват навсякъде в
учебния процес. 3D-принтираните 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 6
научни доклада с подкрепата на ННП ИКТвНОС и авторите изказват на благодарности към
програмата. Осъществено е сътрудничество с Община Русе, Фондация Русе – град на свободния
дух и Авто-мото клуб „Русчукъ“.
Моделът на двигателя е с анимирани компоненти, които се движат чрез интуитивен
потребителски интерфейс. Приложението може да се визуализира като добавена реалност на
очила Hololens 2 или чрез емулатор на такива в Unity 3D.
Разпространение и популяризиране на резултатите
•
•

Изнесен е доклад на Symmetry Festival, 9-12 July 2021 (https://festival.symmetry.hu/):
Chehlarova, Toni, Mladen Valkov. Game with vertival axis of symmetry in a rectangular board
Изнесен е доклад на 50 Юбилейна Пролетна конференция 1-5 септември 2021 Бургас:
Тримерни модели за онагледяване на учебно съдържание (Фигура 38), акад. Петър
Кендеров,
Тони
Чехларова,
Георги
Гачев;
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/210902_PK_IKTVNOS_232.pdf
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Фигура 38. Тримерни модели за онагледяване на учебно съдържание
•

Изнесен е доклад на Национален семинар по математическо образование, 26-27 ноември
2021 г.: Петър Кендеров, Тони Чехларова, Младен Вълков: Примери за тримерни модели за
обучението по математика
http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=22;
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/211126_PK_IKTVNOS_232.pdf

Фигура 39. Примери за тримерни модели за обучението по математика
•
•

Изнесен е доклад на конференция “Динамична математика в образованието”, 14.02.2021:
Петър Кендеров, Тони Чехларова: Тримерни модели за онагледяване на учебно
съдържание. Доклад; http://dmo.cabinet.bg/content/bg/files/210214_DMO_IKTVNOS_232.pdf
Изнесен е доклад на Отчетна сесия на ОМИ, ИМИ-БАН, 14.12.20: проф. Тони Чехларова,
Младен Вълков: Дигитални ресурси за изучаване на осева симетрия. Програма
http://www.math.bas.bg/omi/docs/OS2020-Program.pdf

През отчетния период бяха проведени следните семинари, посветени на проекта:
▪

Национална научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен
цифров пазар в науката, образованието и сигурността (ИКТвНОС), финансирана от МОН, в
рамките на: Anniversary International Scientific Conference „Computer Technologies and
Applications” (CTA’2021), 15-17 September 2021, Pamporovo, Bulgaria.

▪

National Scientific Program “Information and Communication Technologies for a Single Digital
Market in Science, Education and Security (ICTinSES)”, financed by the Ministry of Education and
Science, в рамките на: Anniversary International Scientific Conference RESEARCH AND
EDUCATION IN MATHEMATICS, INFORMATICS AND THEIR APPLICATIONS (REMIA’2021), October
22-24, 2021. Plovdiv, Bulgaria.
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За задълбочаване на взаимодействието между РУАК, Община Русе, Фондация Русе – град на
свободния дух и Авто-мото клуб „Русчукъ“, членовете на екипа по научната задача от РУАК взеха
участие в Парад на ретроавтомобилите 2021 в гр. Русе. На английски и български език те изнесоха
научен семинар на тема “3D technologies for restoration and conservation of retro motor vehicles –
applications and examples”/„3D технологии за консервация и възстановяване на ретро автомобили
– приложения и примери“. Събитието се проведе на 05.06.2021 година в Музей на транспорта – гр.
Русе и беше посетено от множество гости от Румъния и България.

Фигура 40. 3D технологии за консервация и възстановяване на ретро автомобили –
приложения и примери
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
https://www.youtube.com/watch?v=vBiisQhp1qg&t=2s
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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 партнор Стоматологична клиника Дентапрайм
и Технически Университет Варна както за обучение в докторска степен, така и за приложения
на 3D технологиите в тяхната практика.
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 41. 3D модел и 3D физически модели на наградите за Парад на ретроавтомобилите 2021
Постигнати индикатори за отчетния период
Брой научни публикации – 7 бр., от тях с импакт-ранг (SJR) – 1 бр.
Брой мероприятия за популяризиране на получените резултати (конференции, семинари,
кръгли маси, информационни дни) – 3 бр.
Брой разработени тримерни модели – 20 бр. 3D модели на артефакти и обекти от музеите в
Браила, Слобозия и Кълъраш;
Брой физически достъпни тримерни обекти – 7 бр. – Награди за Парад на ретроавтомобилите
2021;
Разработено е интерактивно приложение за добавена реалност за онагледяване работата на
двигател с вътрешно горене на Unity 3D, което включва, както тримерен модел на двигател с
вътрешно горене, така и представлява приложение за обучение.
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Научна задача 2.3.3 Разпространение на разработените иновативни приложения
Ръководител на научната задача: проф. д-р Димитър Карастоянов
Поставени цели и задачи
Демонстрации пред групи от ученици и учители в Академичната класна стая на ИМИ-БАН и пред
ученици и учители при посещения в училища в София и страната. 3D Принтиране на модели за
незрящи.
Основната задача на екипа от Русенски университет „Ангел Кънчев“ е осигуряване най-широк обхват
(не само за млади таланти) на разработваните иновативни приложения, в това число в рамките на
учебно съдържание със свободен достъп, чрез провеждане на специализирани курсове за лазерно
3D сканиране и 3D принтиране. Отворен достъп до създаденото съдържание и изградената научна
инфраструктура на университета за преподаватели, учители, докторанти, студенти и ученици. За
целта ще бъдат реализирани: 5 броя 3D принтирани модели за ученици с увредено зрение от 24-тия
до 36-тия месец на програмата; 3 броя събития за пряк достъп на обучаеми до уникална апаратура
за лазерно сканиране и 3D принтиране, по едно събитие за всяка една от годините при изпълнение
на програмата. Подготвени са и са проведени поредица от курсове в областта на лазерно 3D
сканиране и 3D принтиране, както и едно събитие, което ще осигури отворен достъп до създаденото
съдържание и изградената научна инфраструктура на университета за преподаватели, учители,
докторанти, студенти и ученици.
Изпълнение на задачата за отчетния период
Във връзка с нови стартирали Национални научни програми (ННП) „Интелигентно
животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ на 14 април 2021 г. в ИИКТ-БАН беше
проведено събитие – обсъждане на Работните пакети по двете ННП. Присъстваха партньори от
Тракийския Университет – Стара Загора и Институт по механика – БАН, пред коите бяха
демонстрирани възможностите на модерните 3Д уреди, налични в ИИКТ-БАН от предишни
проекти.
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.
Във връзка с текущо вървящата ОП НОИР – Център по компетентност MIRACLE в ИИКТ се изгражда
Лаборатория „Автоматизация на иновативните технологични процеси“. След приключилите
Обществени поръчки за доставка на 3Д апаратура в ИИКТ е на разположение нова модерна
научна инфраструктура. С цел със стартиране на научни изследвания и разработки в периода 8-10
ноември 2021 г. бяха проведени курсове за обучение с тази апаратура на млади учени от ИИКТБАН и ИМех.-БАН както следва:
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▪

3D цветен принтер MJP (3D цветен принтер позволяващ печат с ралични фотополимерни
материали) - модел Stratasys Objet260 Connex3

▪

3D принтер ABS (работи с много и различни нишкови материали) – модел Ultimaker S5

▪

3D Хибриден скенер за големи обекти (два независими източници на структурирана
светлина: син лазер и синя LED светлина) – модел SHINING 3D EinScan HX

▪

3D Ръчен скенер за средно големи обекти (мобилен, с възможност за сканиране без връзка
с компютър) – модел Artec3D Leo

▪

3D Скенер за малки и микро обекти с много висока прецизност (Стационарен автоматизиран,
с висока прецизност) – модел Artec3D Micro

С всеки 3Д скенер беше направен по един 3Д модел на обект – съответно голям, средно голям и
микро. Разработените 3Д модел бяха принтирани на всеки от двата 3Д принтера в цвят със
Stratasys Objet260 Connex3 и едноцветно с Ultimaker S5.
3D създадени и принтирани модели (27 броя):
▪

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

▪

15 звездни многоъгълници

Разработени теми:
▪

Звездeн многоъгълник {7,k}, включващ динамични файлове за изследване и демонстрация,
2х3=6 файла за 3D принтиране, използване на робот,
http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=340

▪

Звездeн многоъгълник {14,k}, включващ динамични файлове за изследване и демонстрация,
5x3=15 файла за 3D принтиране,

Отчетен научен доклад
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http://cabinet.bg/index.php?contenttype=viewarticle&id=345
3d принтирани модели – 25 броя:
Проведени работилници:
▪

Symmetry Festival, 9-12 July 2021 (https://festival.symmetry.hu/); Chehlarova, Toni, Mladen
Valkov (Bulgaria). Game with symmetry

▪

Symmetry Festival, 9-12 July 2021 (https://festival.symmetry.hu/), Chehlarova, Neda, Toni
Chehlarova (Bulgaria) Mosaics and puzzles

Фигура 42. Symmetry Festival, 9-12 July 2021
Събитието „Ало, Космос! Говори България!“ на 26 юли 2021 г., София Тех Парк,
Видеоконферентна връзка на живо с астронавти от Международната космическа станция. Линк:
http://www.hello-space.eu/. Изследвания със звездни многоъгълници: Тони Чехларова, Евгения
Сендова, Георги Гачев, Неда Чехларова
Събитието „Ало, Космос! Говори България!“ на 26 юли 2021 г., София Тех Парк,
Видеоконферентна връзка на живо с астронавти от Международната космическа станция. Линк:
http://www.hello-space.eu/. Модели на звездни многоъгълници: Тони Чехларова, Евгения Сендова,
Мария Браухле, Неда Чехларова

Фигура 43. Събитието „Ало, Космос! Говори България!“
Изнесен доклад на 50 Юбилейна Пролетна конференция на СМБ, 1-5 септември 2021, Бургас.
Дигитални аплети за симетрия върху дъска, проф. Тони Чехларова, Младен Вълков.
http://cabinet.bg/content/bg/pages/file/Presentation/210902_SymmetryAppletSpringConference_233.p
df
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Тони Чехларова: Изложба: Антипризми (дидактически материали), представена в рамките на
Национален семинар по математическо образование, 26-27 ноември 2021 г.
http://www.math.bas.bg/omi/nso/?cat=22

Фигура 44. Антипризми
Демонстрации в рамките на квалификационни курсове с учители, провеждани преобладаващо
синхронно от разстояние в електронна среда.

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
Отчетен научен доклад
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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
Партньор: БАН-ИМИ

Фигура 45. 3D принтирани модели
Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Горна Оряховица събитие:
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Фигура 46. Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Горна Оряховица събитие
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Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Плевен събитие:
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Фигура 47. Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Плевен събитие
Присъствени списъци и снимки от проведените в гр. Силистра събития (2 бр. събития):

Отчетен научен доклад
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Фигура 48. Присъствени списъци и снимки от проведените в гр. Силистра събития
Отчетен научен доклад
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Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Русе събитие:

Фигура 49. Присъствени списъци и снимки от проведеното в гр. Русе събитие
В периода Декември 2020 – Май 2021 са подготвени, предадени и изнесени следните научни
публикации, които са реализирани с подкрепата на ННП ИКТвНОС и изказват благодарности към
програмата:
▪

Bencheva, N., STEM and ICT education outside the classroom and how to foster it for better
student’s skills, 59-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of Ruse and
Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the Future III"
- http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-13.pdf
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▪

Tsvetkova, I., A. Borodzhieva. A Comparison of Active Learning Methods When Investigating
Amplitude Modulation, 59-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of
Ruse and Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the
Future III" - http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-23.pdf

▪

Diego Fierro Álvarez, Adriana Borodzhieva, Implementation of a Magnitude Comparator Using
Computer-Based Tools, 59-th ANNUAL SCIENTIFIC CONFERENCE of Angel Kanchev University of
Ruse and Union of Scientists - Ruse "New Industries, Digital Economy, Society - Projections of the
Future III" http://conf.uni-ruse.bg/bg/docs/cp20/3.2/3.2-24.pdf

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Проведени са пет събития за обучение и пряк достъп на обучаеми до уникална апаратура за
лазерно сканиране и 3D принтиране. Публикувани са три научни доклада.

Основни проблеми при изпълнение на задачата
Основните проблеми по разпространението са предизвикани от пандемията Covid-19

Основни получени резултати и изпълнени индикатори в Компонент 2.
Таблица 4. Основни 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
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
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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 работния пакет: доц. д-р Милен Петров

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
Ръководител на научната задача: доц. д-р Милен Петров
Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Изграден постоянно действащ екип за регулярен анализ на заплахите към информационната
сигурност
• Разработка на годишен актуализиран бюлетин за десетте най-опасни заплахи за
информационната сигурност с профилиране към академичната общност като подробен
научен материал – студия „Актуализиран анализ на заплахите за мрежовата и
информационна сигурност“
• Направена публикация на статия Analysis of Threats to a University Network Using Open
Source Technologies в конференцията IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND
INFORMATICS’2021 (ICAI’21), 30 September – 3 October 2021

Поставени цели и задачи на НЛКВ:
•

Разработка на бюлетин за десетте най-опасни заплахи за киберсигурността и
публикуването му. Актуализация при възникване на изменение на ситуацията с
киберсигурността.

Изпълнение на задачата за отчетния период
Лабораторията издава ежемесечен бюлетин с анализ на най-честите атаки към
академичното звено и свързаната с тях информация. Бюлетинът е достъпен он-лайн на адрес
https://www.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 он-лайн и е публично достъпна (съобразно GDPR изискванията).
Елементи на визуализацията (Фигура 50) са:
Отчетен научен доклад
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•

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).

Фигура 50 Екранна снимка от мониторинговата система в реално време за наблюдение на
атаките, реализирани към Лабораторията (към 26 ноември 2021 г., 19:29.)
(https://pandora.nlcv.bas.bg/grafana)

Фигура 50. Екранна снимка от мониторинговата система в реално време за наблюдение на
атаките, реализирани към Лабораторията
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

Отчетен научен доклад
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•
•
•

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
За отчетния период (юни-ноември 2021 г.) са издадени 5 бюлетина. Бюлетините за месец
ноември и декември ще бъдат публикувани на сайта на Лабораторията след като приключат
месеците. Архив на ежемесечните бюлетини, издадени до момента, може да намерите он-лайн на
страницата на Лабораторията в меню ИНФОЛАБ - БЮЛЕТИНИ.
URL: https://www.nlcv.bas.bg/bg/bulletins-111
Публичен он-лайн достъп до информацията може да се види на адрес:
https://pandora.nlcv.bas.bg/grafana/
Информацията на сайта се актуализира на момента.
Данни за поисканите заявки от мониторинговата система на Лабораторията са показани в
Таблица 1. Данни са взети от лога на системата и обхващат периода от 01 октомври 2020 г. до 31
октомври 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. Логовете за ноември не са включени
в отчета, тъй като към момента на съставяне на отчета месецът все още не е приключил.
Уникални IP-та, които са достъпили системата в т.ч.: 249
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Australia
Austria 1
Belgium
Brazil 1
Bulgaria
Canada 6
China 1
Czechia 1
Finland 3
France 15
Germany
Hong Kong
Indonesia
Ireland 3
Japan 5
Malta 1
Mexico 9

Отчетен научен доклад

1
1
70

15
2
4
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Netherlands
4
Philippines
1
Russia 3
Singapore
1
Slovakia
1
Slovenia
1
Sweden 2
Switzerland
1
Taiwan 1
Turkey 1
Ukraine 1
United Kingdom
United States 79

14

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. За момента данните се предоставят само до държавни организации
(Институт по отбрана към Министерство на отбраната, „Информационно обслужване“ АД, ДАНС).
Разпространение и популяризиране на резултатите
Системата е достъпна със свободен достъп като данните в този случай са анонимизирани.

Научна задача 3.1.2. Разработка на политики по информационна сигурност с профилиране
към университети, научни институти, училища, държавна администрация
Ръководител на научната задача: доц. д-р Милен Петров (СУ)
Отчет ТУ:
Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Разработен и подготвен от екипа на подробен научен материал – студия „Политики по
информационна сигурност с профилиране към университети, научни институти, училища,
държавна администрация“

Поставени цели и задачи в УНИБИТ:
•
•

Участие на екипа за разработване на националната програма по Кибер Сигурност
Разработване на политика по информационна сигурност за университети, научни институти
и училища

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.
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•
Разработване на политика по информационна сигурност за ЦИК
Изпълнение на задачата за отчетния период
•
•

Участие на екипа в разработването на националната програма по Кибер Сигурност
Участие на екипа в разработването на политика по информационна сигурност за
университети, научни институти и училища
•
Участие на екипа в разработването на политика по информационна сигурност за ЦИК
Доказателствени материали
•
националната програма по Кибер Сигурност
•
политика по информационна сигурност за университети, научни институти и училища
•
предстои разглеждане и приемане на политика по информационна сигурност за ЦИК
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
•
•

Разработена е националната програма по Кибер Сигурност
Разработена е политика по информационна сигурност за университети, научни институти и
училища
•
Разработена е политика по информационна сигурност за ЦИК
Сътрудничество и интеграция на научните екипи
•

Сътрудничество с ДЕУ, ДАНС и ГДБОП

През третата година на програмата продължи разработването и подготовката за внедряване
на политики за информационна сигурност и защита на лични данни с отчитане на спецификата на
изискванията на българска научноизследователска организация. Тези задачи се изпълняваха
съвместно с Националната лаборатория по компютърна вирусология (НЛКВ).
Изготвени бяха материали за внедряване на общи политики по информационна сигурност,
политики по информационна сигурност, свързани с потребителите/персонала, политики за анализ
на риска и мениджмънт на инциденти в информационната сигурност, политиката на научен институт
за защита на лични данни.
Подготвена е научна статия, отразяваща резултатите от изследванията. Статията е под печат
в списание “Academy of Strategic Management Journal”, индексирано в Скопус (SJR= 0.238, Q2; print
ISSN: 1544-1458, online ISSN: 1939-6104).
Предвид пандемичната обстановка, не бяха проведени физически консултации за тестово
внедряване на политиката за информационна сигурност. Материалите за политиката по
информационна сигурност се публикуват и предоставят чрез онлайн платформа, разработена от
НЛКВ.

Научна задача 3.1.3. Предоставяне на консултации по проблемите на киберсигурността на
субекти от университети, научни институти, училища, държавна администрация
Ръководител на научната задача: доц. д-р Милен Петров
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.
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Поставени цели и задачи
•

Провеждане на 3 обучения и консултации

Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Разработена е версия на националната програма по Кибер Сигурност

•

Разработена е примерна политика по информационна сигурност за университети, научни
институти и училища

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
•

Участниците в обученията са придобили допълнителни знания по проблемите на
киберсигурността

Разпространение и популяризиране на резултатите
•

Дискутиране на версиите на програмите с експерти в областта на Кибер Сигурността

•

Фирма FUTURE STANDARDS с адрес, гр. София Тех Парк, бул. Цариградско шосе № 111, сграда
Инкубатор, София

•

„Консултации за изготвяне и внедряване на политики за киберсигурност“

•

У „Виктор Юго“ гр. София „Консултация по киберсигурност“

•

Webinar: „Намаляване на риска от Кибер Атаки през 2021, Дата на Уебинара: Петък 22 Януари
2021 Време: 10:00 часа съвместно с фирма Cluster infosec https://clusterinfosec.com/

Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
•

Сътрудничество с ДЕУ, ДАНС и ГДБОП

Поставени цели и задачи на НЛКВ:
Лабораторията изготвя ежемесечни експертни доклади за състоянието на IP пространството по
света и в частност в България с данни от създадените мониторингови системи за следене на
различни типове атаки в кибер пространството до оторизирани държавни органи (Институт по
отбрана „Проф. Цветан Лазаров“). Експертен доклад с извадка конкретно за България се изготвя и
за ДАНС.
На базата на официално сътрудничество, направено през миналата година с „Информационно
обслужване“ АД („ИО“ АД), служители на НЛКВ – БАН оказват съществена помощ в създаването и
конфигурирането на нови мониторингови системи, локализирани в мрежата на „ИО“ АД.
Изпълнение на задачата за отчетния период
От 01 октомври 2020 г. до 30 ноември 2021 г. Лабораторията е съставила 14 експертни доклада,
включващи данни за IP адресите на атакуващите компютри, идентификация на вредителските
Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.
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програми, идващи от тях, както и географското им разпределение по страни, с извадка на тези от
тях, които се намират на територията на страната.
Във връзка с договора за сътрудничество на Лабораторията с "Информационно Обслужване" АД
(„ИО“ АД), на компютър предоставен от тях и работещ под управлението на операционната
система Ubuntu Linux 20.04, бяха инсталирани и преведени в действие хънипотове за следните
протоколи: Remote Desktop Protocol, Android Debug Bridge, Elasticsearch, Internet Printing Protocol.
Събираната от тях информация е аналогична на информацията, събирана от хънипотовете на
Лабораторията и се записва в MySQL база данни.
На Фигура 51 е представен изглед на информационната страница на хънипотовете, локализирани
в „Информационно Обслужване“ АД. Страницата, на която се виждат резултатите, не е
общодостъпна и се филтрират по IP адрес от „ИО“ АД.

Фигура 51. изглед на информационната страница на хънипотовете, локализирани в
„Информационно Обслужване“ АД
Доказателствени материали
Докладите са изготвени за Институт по отбрана „Цветан Лазаров“ към Министерство на отбраната
и към ДАНС (докладът към ДАНС се изготвя в момента на съставяне на отчета) (Таблица 1).
Таблица 5 Списък на експертните доклади
Таблица 5. Списък на експертните доклади
№
Институция
по
ред
1.
Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“
Отчетен научен доклад

Заглавие на доклада

Изх. № от
дата

„Статистика за IP адреси на
атакуващите компютри по

Изх. № КВ-04-121
/ 08.10.2020 г.

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.

Брой
страници
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2.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

3.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

4.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

5.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

6.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

7.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

8.

Институт по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

9.

Институт
1
по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

10.

Институт
3
по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

11.

Институт
5
по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

12.

Институт
7
по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

Отчетен научен доклад

света и извадка за България“
за м. септември
2020 г.
„Географско разпределение
по страни на вредителски
програми, атакуващи по
Telnet и SSH протокол“ за м.
октомври 2020 г.
„Активност на мрежите
ботове,, атакуващи TCP
портове 22 (SSH) и 23
(Telnet)“ за м. ноември 2020
г.
„Засечени успешни сесии на
Mirai bot и негови варианти с
географско разпределение
по държави“ за м. декември
2020 г.
„Извлечение за
наблюдаваните атакуващи IP
адреси“ за м. януари 2021 г.
„Активност на мрежите
ботове“ за м. февруари 2021
г.
„Идентификация на
вредителски програми,
идващи от IP адреси по света
и в частност България“ за м.
март 2021 г.
Атакуващи мрежи ботове и
техните варианти за м.
април 2021 г.
„Списък на URL-ите,
откъдето се свалят файлове
на вредителски програми,
атакуващи ARM CPU
архитектури“ за м. юни 2021
г.
„Активност на бот-нет мрежи
на територията на страната“
за м. юли 2021 г.
„Активност на вредителски
програми“ за м. август 2021
г.
„Статистика за IP адреси на
атакуващите компютри по

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.

Изх. № КВ-04-128
/ 11.11.2020 г.

86

Изх. № КВ-04-138
/ 11.12.2020 г.

96

Изх. № КВ-04-02 /
08.01.2021 г.

85

Изх. № КВ-04-20 /
10.02.2021 г.

87

Изх. № КВ-04-32 /
09.03.2021 г.

80

Изх. № КВ-04-38 /
14.04.2021 г.

55

Изх. № КВ-05 /
10.05.2021 г.

71

Изх. № КВ-04-96 /
14.07.2021 г.

53

Изх. № КВ-04-100
/ 12.08.2021 г.

58

Изх. № КВ-04-104
/ 07.09.2021 г.

56

Изх. № КВ-04-110
/ 04.10.2021 г.

26
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13.

Институт
9
по отбрана
„Проф. Цветан Лазаров“

14.

ДАНС

света и извадка за България“
за м. септември
2021 г.
„Географско разпределение
по страни на вредителски
програми, атакуващи по
Telnet и SSH протокол“ за м.
октомври 2021 г.
„Засечени успешни сесии на
Mirai bot и негови варианти
на територията на България
за периода 2019 г. до сега“

Изх. № КВ-04-119
/ 10.11.2021 г.

28

Изготвя се в
момента.

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Изграждането на различни мониторингови системи за различни видове вредителски програми,
дава от една страна възможност за изучаване и проследяване на различни видове вредителски
програми, а от друга – повишава качеството на превенция и защита на информационната
инфраструктура в една организация.
Сътрудничество с бизнеса и обществени организации
•

Преки потребители на мониторинговата система са ИО към МО и ИО АД (отчетени са в
предишни отчети).

Научна задача 3.1.4. Анализ, разработка на препоръки и предоставяне на консултации по
внедряването на GDPR в субекти от университети, научни институти, училища, държавна
администрация
Ръководител на научната задача: доц. д-р Милен Петров
Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Разработен и подготвен подробен научен материал – студия „АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА
GDPR, РАЗВИТИЕТО НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И РАМКА ЗА РАЗРАБОТКА
НА ПРЕПОРЪКИ“

Поставени цели и задачи на НЛКВ (съвместно с ИИКТ – БАН):
•
•

Изработване на Уеб-базиран инструмент за самооценка на съответствие към ОРЗД
(УБИС)
Пилотно стартиране на УБИС в 2 научни института към БАН

Отчетен научен доклад

Период: 01.12.2020 г – 30.11.2021 г.
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Изпълнение на задачата за отчетния период
Разработен е Уеб-базиран инструмент за самооценка на съответствие на научна организация към
Общ регламент за защита на данните (ОРЗД) (GDPR).
Съответствието на организации с изискванията на GDPR е сложена задача, състояща се от
набор от политики и процеси, които се изпълняват периодично. Организациите трябва да
могат да опишат рисковете, свързани с обработването на данни, да предприемат
необходимите действия, така че да са наясно какви данни използват, как ги управляват и
защитават и как доказват съответствието си с изискванията на регулацията. Това е труден и
времеемък процес, който изисква познания относно регулацията и други нормативни
документи. Трудно е за организации, особено малки или средни такива, да развият
необходимите компетенции, като киберсигурност и поверителност. За по-големите
организации има трудности в прилагането на единен модел на самооценка и практическо
прилагане на необходимите контроли.
УБИС е базиран на добрите практики при извършване на самооценка за съответствие с
Регламента и има за цел да облекчи тези проблеми, както и да подпомогне потребителите
в четирите основни фази на самооценката, а именно:
• Идентификация на данни;
• Управление на данните ;
• Защита на данни;
• Документиране на съответствието.
Към момента системата УБИС е предназначена за самооценка на научна организация от
структурата на БАН, но може да бъде прилагана и в други научни организации. Включените
в системата въпроси са подбрани така, че да покриват изискванията на научна
организация.
Системата притежава следните функционални възможности:
•
•
•
•
•
•

Публична зона, съдържаща информация за системата, достъпна до всички посетители
на сайта.
Защитена зона, достъпна само до регистрирани потребители в системата.
Защитената зона е място, където потребителят прави самооценка и вижда резултатите
от нея. Потребителите могат да правят периодично самооценки като попълват
въпросника.
Тъй като е възможно да се изисква повече време за попълване на въпросника,
системата предвижда съхранение на процеса към всеки един момент.
Системата поддържа 97 въпроса, разделени в 2 групи, обединени в 4 категории
(Идентификация на данни; Управление на данните; Защита на данни; Документиране
на съответствието.)
Показване на резултати след приключване на процедурата на попълване на
въпросника. Показване на препоръки за слабите места (не са описани на този етап, но
са програмно изработени).
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Системата се тества от Институт по отбрана „Проф. Цветан Лазаров“, Институт по
математика и информатика на БАН, Институт по електрохимия и енергийни системи на
БАН.
Системата се планува да се поддържа и развива и след приключване на проекта (в посока
на ползването й и от друг тип организации като университет, училище, държавна
администрация, малки и средни организации).
Във връзка с тази задача в предишния отчет НЛКВ – БАН добави две нови услуги към
съществуващите вече:
•
•

Предоставяне на консултации по заявка за разработените препоръки по GDPR.
Имплементиране на GDPR политики в уеб-базирани системи. (Тази услуга включва не
само предложение на текстово съдържание на GDPR политика на уебсайта, но и
програмното изграждане на механизъм за реализиране на тази политика на сайтове,
които имат система за вход/изход).
През отчетния период и във връзка с тези две услуги НЛКВ-БАН е имплементирала GDPR
политики в следните сайтове:
•
•
•

https://iees.bas.bg/bg/products-190/gdpr-198
https://ubis.nlcv.bas.bg/bg/session-10/gdpr-18
https://nsnt.iees.bas.bg/en/session-10/gdpr-157
(NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY Nanostructured Materials Application and Innovation
Transfers, The official journal of the National Coordination Council on Nanotechnologies
(NCCNT), Bulgarian Academy of Sciences)
Доказателствени материали
•

УБИС е достъпна на следния URL адрес: https://ubis.nlcv.bas.bg

Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Целта на УБИС е да бъде полезен инструмент за оценка на съответствие и осъзнатост на една
организация с изискванията на GDPR. Тъй като спазването на тези изисквания е непрекъснат
процес, всяка една организация може да намери полза в използването на УБИС. Процеси като
оценка на риска, класификация на активи, анализ на сигурността и одити са периодични, което
означава, че периодичното използване на УБИС е най-добрият подход на организациите, решили
да го използват.

Работен пакет 3.2. Обучение и образование по информационна сигурност на
ученици, студенти, граждани и администрация
Ръководител на работния пакет: проф. д-р Калинка Калоянова
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Научна задача 3.2.1. Анализ и разработка на учебни програми за обучение и по
информационна сигурност на ученици, студенти, граждани и администрация
Ръководител на научната задача: доц. д-р Велизар Шаламанов
Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Направен анализ на международните изисквания и стандарти на обучението по информационна
сигурност: РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ИНИЦИАТИВА НА
ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ
• Направен анализ на ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ОТ ОБОСОБЯВАНЕТО НА „КИБЕРСИГУРНОСТ НА
КОМПЮТЪРНИ ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ“ КАТО ОТДЕЛНА ДИСЦИПЛИНА
• Разработка на учебно съдържание по утвърдените учебни програми за обучение на бакалаври
и магистри.
• Подготовка на учебник по „ОСНОВИ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА“ в процес за издаване
• Издадено ръководство по „МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ с автори Румен
Трифонов и Георги Цочев, изд. Авангард Прима, 2021, ISBN 978-619-239-621-3
• Направена публикация на статия "Cyber-Security of Industrial Computer Systems" - Differentiation
as a Separate Discipline в IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS AND INFORMATICS’2021
(ICAI’21), 30 September – 3 October 2021
Поставени цели и задачи за УНИБИТ:
•

Анализ и разработка на учебни програми за обучение по информационна сигурност на
ученици, студенти, граждани и администрация
Изпълнение на задачата за отчетния период

•

Анализирано е и е подготвено обучение по Компютърна сигурност за потребители - ниво 1
и ново 2 в хибридна среда на провеждане на занятията.

•

Запознаване на не-ИТ специалисти с опасностите в кибер среда – преподаватели и студенти
по хуманитарни науки

•

Извършен е анализ на медийните канали - телевизия и интернет за популяризиране и
разпространение на знания и умения по кибер сигурност за широката аудитория.

•

Подготвен е преподавателски състав за работата в сигурна среда в хибридна форма на
обучение в условията на КОВИД 19

•

Разработени са учебни материали на български език за Кибер Риск

Сътрудничество и интеграция на научните екипи
•

SUPSI, Switzerland

•

Marmara University, Turkey

•

Mugla Sitki Kocman University, Turkey

•

Fundacja Eduvibes, Poland
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Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
•

1 проект по EuroStars

Обобщение
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Анализирани и съпоставени са няколко рамки, свързани с обучението по
киберсигурност – CSEC 2017, Cybersecurity: A Generic Reference Curriculum, 2016 и
CyBOK v1.0. Резултатите от анализа са публикувани в Towards Requirements for
Cybersecurity Curricula, в книгата Information Security in Education and Practice,
Cambridge Scholars Publishing, London, UK.
Разгледана е Рамката за подобряване на киберсигурността в критични
инфраструктури на NIST (NIST Cybersecurity Framework). Анализирани са набора от
пет дейности (функции) за постигане на киберсигурност и техните подразделения на
категории и подкатегории.
Разгледан и анализиран е наборът от политики на SANS, организирани спрямо
рамката за киберсигурност на NIST.
Направени са преводи на български на Рамката за подобряване на киберсигурността
и политиките на SANS.
Разгледани са европейски и национални директиви в областта на киберсигурността.
Особено внимание бе обърнато на новия Закон за киберсигурността, обнародван
през 2018 година в ДВ и актуализирана Национална стратегия за киберсигурност
„Киберустойчива България 2023”. Ре
Резултати от анализа са представени в доклада/публикацията Adapted SANS
Cybersecurity Policies for NIST Cybersecurity Framework, представена на третия
пореден Workshop ISec2021 през месец май. 2021.
Проведени са 3 международни Information Security Workshops – ISec 2019, ISec 2020,
ISec 2021
Издадена е книгата Information Security in Education and Practice, ISBN:ISBN (10): 15275-6066-X; ISBN (13): 978-1-5275-6066-6, Cambridge Scholars Publishing, London,
UK, 2021.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

Направен анализ на международните изисквания и стандарти на обучението по
информационна сигурност: РАЗВИТИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО КОМПЮТЪРНИ
СПЕЦИАЛНОСТИ ПО ИНИЦИАТИВА НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ
Направен анализ на ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ОТ ОБОСОБЯВАНЕТО НА „КИБЕРСИГУРНОСТ
НА КОМПЮТЪРНИ ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ“ КАТО ОТДЕЛНА ДИСЦИПЛИНА
Разработка на учебно съдържание по утвърдените учебни програми за обучение на
бакалаври и магистри.
Подготовка на учебник по „ОСНОВИ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА“ в процес за издаване
Издадено ръководство по „МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ с автори
Румен Трифонов и Георги Цочев, изд. Авангард Прима, 2021, ISBN 978-619-239-621-3
Направена публикация на статия "Cyber-Security of Industrial Computer Systems" Differentiaton as a Separate Discipline в IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS
AND INFORMATICS’2021 (ICAI’21), 30 September – 3 October 2021
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Научна задача 3.2.2. Провеждане на обучение по разработените програми, предоставяне на
консултации по внедряването им
Ръководител на научната задача: доц. д-р Велизар Шаламанов
Поставени цели и задачи
•

обучение по разработените програми от проекта

•

Провеждане на обучение по теми за киберсигурност.

•

предоставяне на консултации по внедряването на програмите

Изпълнение на задачата за отчетния период
•
•

Проведено обучение по утвърдените учебни програми по мрежова и информационна
сигурност през летния семестър със студенти от инженерни компютърни специалности
в бакалавърска и магистърска степен
Издадени сертификати за достъп до електронна инфраструктура за колективно ползване
на обучените студенти – брой 97

Проведени обучения по :
•

Идентифициране на пазара и законодателства в областта на кибер сигурността

•

Идентифициране на кибер риск

•

Анализ на кибер риск за МСП

•

Приоритизиране на кибер рисковете

•

Отговор при кибер рисковете

•

Мониторинг на кибер рисковете

•

Complete solutions for mobile forensics

Учебни курсове
Бележка: Достъпът и до двата курса е като гост
Guest access
Password: УниБИТ (изписва се на кирилица)
•
Основи на информационната сигурност
https://cybersec.unibit.bg/course/view.php?id=5
•

Компютърна сигурност за потребители – ниво
https://cybersec.unibit.bg/course/view.php?id=2
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Подготвени проектни предложения за европейски научни програми
•

1 проект по Erasmus+ в областта на кибер сигурността

•

1 проект към NATO - MYP – SPS

Проведени са 2 обучения на тема „Използване на хънипотове за наблюдение на кибер атаки в
реално време“ с лектор доц. Веселин Бончев. Обучението се провежда в момента. Планувани
са 2 групи с продължителност 4 учебни часа. Очакван брой на обучаемите е 30 човека
(служители и експерти в областта на компютърна и информационна сигурност, докторанти и
студенти магистри).
Доказателствени материали
Обучението се провежда он-лайн чрез платформата ZOOM.
Topic: Използване на хънипотове за наблюдение на кибер атаки в реално време
Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/8200336438?pwd=Y2hXVzByQzRzSDhnVVJMVExsOTdQQT09
Meeting ID: 820 033 6438
Passcode: FJ7zBK
Най-важни постигнати резултати с практическо приложение
Целта на обучението е да се запознаят заинтересовани лица с ползите от изграждането на
различни видове хънипот с цел изследване на кибер атаките, които се осъществяват към
дадена организация. Наличието на хънипот дава насоки за кастъмизирано конфигуриране на
политиките за сигурност и защита на информационната и комуникационна инфраструктура в
наблюдаваната организация.
Основни проблеми при изпълнение на задачите
Обучението за създаване и поддържане на хънипотове в една организация се състои както от
теоретична част, така и от практическа (особено за обучение, в което е необходимо да се
използват тестови компютри, разположени в тестова мрежа). Заради ограниченията,
предизвикани от COVID-19, обучението се провежда само он-лайн.
Обобщение

1. Проведено обучение по утвърдените учебни програми по мрежова и
информационна сигурност през летния семестър със студенти от инженерни компютърни
специалности в бакалавърска и магистърска степен
2. Издадени сертификати за достъп до електронна инфраструктура за колективно
ползване на обучените студенти – брой 97
Отчетен научен доклад
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3. Проведени са 2 обучения на тема „Използване на хънипотове за наблюдение на
кибер атаки в реално време“ с лектор доц. Веселин Бончев. Планувани са 2 групи с 30
човека, обучението е проведено он-лайн чрез платформата ZOOM
4. Проведен се курс „Основи на информационната сигурност“ в бакалавърска програма
Информационни системи на Факултета по математика и информатика (СУ „Св. Климент
Охридски) -57 студента. Курсът е въведен като задължителна дисциплина в програмата.
5. Проведен е курс „Основи на сигурността I“ и „Основи на сигурността II“ в магистърска
програма Информационни системи.

Работен пакет 3.3. Разработване и одитиране на сигурен софтуер и киберсигурност
Ръководител на работния пакет: доц. д-р Александър Димов

Научна задача 3.3.1. Анализ на наличните препоръки за разработка на сигурен софтуер
Ръководител на научната задача: доц. д-р Златогор Минчев (БАН-ИИКТ)
Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Разработка на подробен научен материал – студия „Анализ на стандартите и изискванията за
разработка на сигурен софтуер“.

Обобщение
1.
2.

В рамките на задачата е разработен подробен научен материал – студия на тема „Анализ на
стандартите и изискванията за разработка на сигурен софтуер“.
Разгледани и анализирани са различни архитектурни решения за осигуряване на
неприкосновеност на личните данни (privacy) в софтуерните системи.

Научна задача 3.3.2. Разработка на препоръки и предоставяне на консултации за разработка
на сигурен софтуер
Ръководител на научната задача: доц. д-р Румен Трифонов
Изпълнение на задачата за отчетния период
1. Разработка на подробен научен материал – студия „ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО
НА СИГУРЕН СОФТУЕР“.
2. Направена публикация на статия Analysis of Software Vulnerabilities, Measures for
Prevention and Protection and Security Testing в конференцията 29th National Conference
with International Participation "Telecom 2021", October 28 - 29, 2021, Sofia, Bulgaria
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Обобщение
1. Разработка на подробен научен материал – студия „ПРЕПОРЪКИ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО
НА СИГУРЕН СОФТУЕР“.
2. Направена публикация на статия Analysis of Software Vulnerabilities, Measures for
Prevention and Protection and Security Testing в конференцията 29th National Conference
with International Participation "Telecom 2021", October 28 - 29, 2021, Sofia, Bulgaria

3. На базата на анализа на архитектурни решения, ориентирани към
неприкосновеност на личните данни (НЛД), описан в отчета за задача 3.3.1, е
предложена и архитектура за осигуряване на НЛД в разпределени софтуерни
системи. На базата на получените резултати е публикувана следната статия:
Stefanova, E., & Dimov, A. (2021). Privacy enabled software architecture. Lecture
notes in business information processing. 190-206. Springer, Cham.

Научна задача 3.3.3. Разработка на средства за одитиране на софтуер
Ръководител на научната задача: доц. д-р Румен Трифонов
Изпълнение на задачата за отчетния период
•

Разработка на подробен научен материал – студия „Анализ на средствата за одитиране
и тестване на софтуер“.

Обобщение
Разгледани и анализирани са различни инструменти за подпомагане на разработката на
сигурен софтуер и одитиране на софтуер. В анализа са включени над 20 инструмента, които
намират приложение в различни фази от процеса на разработка на информационни
системи. Преките резултати от тази разработка са подобряване на възможностите за избор
на инструменти при разработка на информационни системи от една страна и от друга
страна – идентифициране на областите, в които няма налични достатъчно инструменти и е
необходима повече бъдеща работа. На базата на получените резултати е публикувана
следната статия:
Dimov, A., & Dimitrov, V. (2021). Classification of software security tools. Information systems
and grid technologies. Proceedings. 282-292.
Разработени и апробирани са методология и софтуерни средства за оценка на риска при
комбинирани (човеко-машинни) уязвимости. Предвид високата икономическа
себестойност на подобни комерсиални решения, резултатите са верифицирани в
партньорство с Технологика ЕАД и Huawei International по отношение на сигурността на
корпоративни уеб услуги за бизнеса и държавата.
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Част от работата е отличена с Награда за методологична разработка от Харковския Аерокосмически институт, Украйна1
Допълнително, разработените решения са адаптирани и използвани практически при
оценката на риска и технологичния одит на кибер сигурността при машинното гласуване в
Р България за избор на членове в 45-то НС.
В отчетния период излязоха от печат и две публикации, рефериращи с част от
достиженията в пакета:
•

•

Tafkov, St., Minchev, Z. Ransomware detection and neutralization system, Сб. доклади
от Международна научна конференция "Хемус-2020", Пловдив Септемери 30 –
Октомври 3, 2020, Институт по отбрана Проф. "Цветан Лазаров", стр. II-144 - II152, 2021, ISSN 1312-2916, регисриран в НАЦИД под № 2318
Gaidarsky, I., Minchev, Z. Insider Threats to IT Security of Critical Infrastructures, In
Tagarev, T., Atanassov, K.T., Kharchenko, V., Kacprzyk, J. (Eds) Digital Transformation,
Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Studies in Big Data Series, Springer,
Cham, 2021, pp. 381-394, e-ISBN: 978-3-030-65722-2

Също така са предложени и апробирани облачни (cloud)-базирани решения за
разпределено идентифициране, одит и противодействие на злонамерен софтуер от тип
ransomware, с включен сегмент за активно съхранение на хетерогенни данни, (мултимедия,
сензорни данни и структурирани масиви), при използване на блокчейн технология. Целта е
да се постигне проактивно експериментално верифициране и одит на нови/новопоявяващи
се кибер рискове в смесена дигитална реалност, с отчитане влиянието на инсайдери, вкл. и
автономни програми, използващи машинен интелект. Предвид високата икономическа
себестойност на подобни комерсиални решения, резултатите са верифицирани в
партньорство с индустрията у нас и в региона.
В отчетния период са приети за печат две публикации и една глава от книга е в процес
на подготовка, рефериращи към част от достиженията в пакета:
Доклади на конференции:
•
•

1

Tafkov, S. (Dec 3, 2021) Cloud Intelligence Network for Ransomware Detection and
Infection Effect Reversing. In Proc. of BISEC 2021, Belgrade Metropolitan University, Serbia,
(accepted for publication)
Tafkov, S. & Minchev, Z. (Dec 3, 2021). Decentralized File Storage and Ransomware
Protection. In Proc. of BISEC 2021, Belgrade Metropolitan University, Serbia (accepted for
publication)

https://securedfuture21.org/templates/yootheme/cache/CricTech_Award_21-20c47c0a.webp
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Също така е публикувана и следната глава от книга:
•

Tafkov, S. & Minchev, Z. (2021). Ransomware Identification: Challenges & Pitfalls. In Z.
Minchev (Ed). Digital Transformation in the Post-Information Age, Institute of ICT,
Bulgarian Academy of Sciences & SoftTrade (in press)

Налични са и следните ресурси които допринасят за популяризиране на резултатите:
•

Minchev, Z., Chavgova, G. Mixed Realities Future Security Outlook, Int. Conf. ERIS 2021,
Plovdiv, September 28, 2021
• Минчев, З. Криптовалути и кибер заплахи в дигиталния свят, Нашият следобед,
БСТВ, 20.07.2021, https://youtu.be/M0tTwsS9vV8
В рамките на задачата е разработен и подробен научен материал – студия на тема
„Анализ на средствата за одитиране и тестване на софтуер“.

Основни получени резултати и изпълнени индикатори в Компонент 3.
Най-важните резултати получени по Компонент 3:
1. Класифицирани са голям набор инструменти за сигурност със свободен код по
предназначение. Направена е публикация с SJR по темата:
Aleksandar Dimov and Vladimir Dimitrov, Classification of Software Security Tools,
ISGT’2021, http://ceur-ws.org/Vol-2933/paper28.pdf
2. Адаптирани са политиките за сигурност на SANS по рамката за киберсигурност на
NIST. Политиките са приложими за целевите субекти. Направена е публикация с SJR
по темата:
Vladimir Dimitrov, Kalinka Kaloyanova, Milen Petrov, Adapted SANS Cybersecurity
Policies for NIST Cybersecurity Framework, ISGT’2021, http://ceur-ws.org/Vol2933/paper29.pdf
3. Разработена е онтология на CPE имената на платформи субект на заплахи по
сигурността. Направени са две публикации с SJR по темата:
Vladimir Dimitrov, CPE Ontology, ISGT’2021, http://ceur-ws.org/Vol-2933/paper30.pdf
Vladimir Dimitrov, CPE Ontology Generator, ISGT’2021, http://ceur-ws.org/Vol2933/paper34.pdf
4. Разработена е онтология за CWE слабостите с международно сътрудничество и с
докторант. Направена е публикация с SJR по темата:
Zhanar Sartabanova, Vladimir Dimitrov, Saule Sarsimbaeva, Gulmira Urdabayeva,
Building an Ontology for CWE from the Point of View of Architectural Concept,
ISGT’2021, http://ceur-ws.org/Vol-2933/paper33.pdf
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5. Проведен е семинар по темата на проекта в рамките на международната
конференция ISGT’2021: Third Workshop Information Security - ISec2021,
https://isgt.fmi.uni-sofia.bg

Индикатори:
Таблица 6. Основни получени резултати и изпълнени индикатори в Компонент 3
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
0
0
3
3
3 + 10 + 8
+ 8 + 8 (11)
+1
0
0
3 (2)

Показатели специфични за Компонент 3
Брой заявени/регистрирани полезни модели
Брой издадени сертификати за достъп до електронна инфраструктура за
колективно ползване на обучените студенти
Брой разработени и подготвени специфични научни материали:
анализи/студия/монографии и учебни помагала за информационната
сигурност („+“ в процес на подготовка)
Брой научни публикации за информационна сигурност по проекта
Брой документирани потребителски задачи
Брой разработени политики
Брой внедрени политики
Брой проведени курсове по сигурност
Брой обновени курсове по сигурност
Брой издадени бюлетини
Брой предоставени услуги, консултации и експертизи
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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-042019 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 4-метилфенол (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 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.
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•

•

•

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.

А) Годишен анализ на степента на постигане на целите на Програмата като цяло и по
отделните научни задачи в Работните Пакети
Цел 1: Разширяване на участието на българската научна общност в европейското
научноизследователско пространство и разширяване на международното научно
сътрудничество
За отчетния период може да се заключи, че успешно продължи и приключи работата по
изпълнението на първата цел, заложена в Програмата. Свидетелство за това твърдение е
значителният брой подготвени проектни предложения за европейски научни програми от
партньорите, съвместно с чуждестранни партньори – университети и бизнес организации.
Друго важно свидетелство е включването на партньори от програмата като основатели
на българския възел в международната организация RDA, като партньори в
новосъздадената асоциация за развитие на европейския облак за отворена наука, в
новосъздадения научен хъб за обучение и подпомагане на предприятия и обществени
организация при използване на системи за високопроизводителни изчисления и редица
други подобни организации и инициативи.

Цел 2: Значително интензифициране на връзките на науката с образованието, с бизнеса,
с държавните органи и с обществото
През отчетния период продължи интензификацията на връзките на науката с
образованието, с бизнеса, с държавните органи и с обществото, въпреки усложнената
обстановка и бизнес среда предизвикана от извънредното положение с Covid-19.
Доказателство за това са множеството подписани меморандуми за партньорство с училища,
фирми и обществени организации, както и създадените сътрудничества с бизнеса и
обществени организации.
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Цел 3: Избягване на фрагментацията в българската наука чрез насърчаване на
интеграцията и взаимодействието между различните публични научноизследователски
институти, за да се изгради критична маса и да се избегне припокриване и дублиране на
ресурси.
През отчетният период продължи работата по достигането на тази цел. Налице са
разработени ресурси от различни партньорски организации в една и съща тематична
област, в следствие на което се илюстрират мултивариантни подходи към решаването на
еднотипни задачи. Получиха се няколко много престижни участия на колективи от различни
партньори в програмата във важни международни проекти като EuroCC, RDA, EOSC и други.
Б) Оценка на количествените показатели в резултат от изпълнението на Програмата, като
обобщение на оценките на координаторите на Работните Пакети на Програмата, вкл.
научните, науко-метричните и социално-икономически параметри
На практика всички заложени в Програмата индикатори са преизпълнени. Трябва да се
има предвид, че в този отчет са посочени само количествените показатели, постигнати през
отчетния период, а именно - третата година от Програмата. Не малко от индикаторите бяха
изпълнени още през предходните две години от Програмата.
Наличието на преизпълнение на индикаторите се дължи и на факта, че не малко от
партньорите разработиха и непланирани ресурси в отговор на едно от най-значимите
обществени предизвикателства през 2020/2021 година, свързано със създалата се
обстановка, в следствие на COVID-19, и необходимостта от отворени образователни
ресурси; езикови технологии и технологии, базирани на съдържание за по-добро
образование; съвременни средства за цифровизация в образованието.
В) Оценка на качеството на изпълнение на одобрените работни задачи, като обобщение
на оценките на координаторите на Работните Пакети на Програмата
Общата оценка на качеството на работа по отделните задачи е висока. ДОказателство за
това е много големия брой от престижни научни публикации в издания с имапкт фактор и
импакт ранг, включително и на такива в първите 10%. Не се забелязва формализъм при
отчитането на задачите. Отчетите са подкрепени с необходимите доказателствени
материали и са достъпни в Интернет.
Г) Оценка на прозрачността и целесъобразността на разходването на публичните
средства за предвидената в Програмата научна дейност и оценка на ефективността на
научните резултати
Финансовите и научните одити показват, че средствата се разходват за целите и съгласно
изискванията на Програмата.
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Д) Анализ на актуалното състояние и съвременните тенденции в дадената научна
област, изводи и препоръки за оставащия период на програмата, вкл. предложения за
актуализация с конкретни количествени стойности на индикаторите, на база резултати от
цялостното изпълнение на Програмата за съответната отчетна година
При изпълнението на задачите са направени анализи на актуалното състояние и
съвременните тенденции в съответната научна област. Голяма част от тези анализи са
публикувани в научни публикации с импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR). Също така,
използваните методи, технологии и софтуерни решения, за реализиране на разработените
ресурси, са актуални и съвременни. Използваният хардуер също е съвременен.
Е) Изводи, заключения и препоръки по отношение на правилното и целесъобразно
изразходване на средствата, публикационната дейност на научните колективи, резултатите
на младите учени, както и социално-икономическия ефект в отговор на адресираните в
Програмата обществени предизвикателства и повишаване на доверието в системата на
научните изследвания и иновации (НИИ)
В отговор на адресираните в Програмата обществени предизвикателства
Едно от най-значимите обществени предизвикателства през 2020/2021 година бе
свързано със създалата се обстановка, в следствие на CIVID-19. Всички учебни заведения
(училища и университети) преминаваха многократно от присъствено към отдалечено
(online) обучение. Точно в тези моменти много ясно се визира нуждата от наличието на:
отворени образователни ресурси; езикови технологии и технологии, базирани на
съдържание за по-добро образование; съвременни средства за цифровизация в
образованието. Значителна част от разработените ресурси бяха използвани и се използват
от съответните партньори в обучението на съответните обучаеми (ученици и студенти).
Не е за пренебрегване и друго обществено предизвикателство, а именно обучението на
хора с увредено зрение. Както ясно се вижда от постигнатите резултати, създадени са
значителен брой 3D принтирани модели за ученици с увредено зрение.
В отговор на адресираното в Програмата се констатира повишаване на доверието в
системата на научните изследвания и иновации (НИИ).
Без съмнение, са налице фактори, водещи до повишаване доверието в системата на
научните изследвания и иновации (НИИ), а имено:
1. Защитени дипломни работи пред Държавни Изпитни Комисии
2. Защитени дисертационни трудове през Научни Журита
3. Научни публикации с импакт-фактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
4. Научни публикации на престижни международни форуми
5. Проекто-предложения с чуждестранни партньори
Отчетен научен доклад
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6. Създадени сътрудничества с бизнеса и обществени организации
Всичко изброено, води до утвърждаване и/или затвърждаване престижа на научните
изследвания и иновации.
Изводи, заключения и препоръки
От изложеното по-горе, както и в целия отчет, може да се твърди, имайки предвид
постигнатите резултати, че средствата са изразходвани правилно и целесъобразно;
публикационната дейност на научните колективи е на високо научно ниво; резултатите на
младите учени са неоспорими и значими; а социално-икономическият ефект е безспорен.
Препоръка: Да се помисли по какъв начин, след приключване на Програмата, ще
продължи развиването на постигнатите резултати от Програмата, както от гледна точка на
разработените / разработваните ресурси, така и от гледна точка на постигане на синергия
между учените, която да има устойчив характер.

Обобщена информация за основните получени резултати и изпълнени индикатори в
Компонент1, 2, 3
Таблица 7. Постигнати индикатори по К1, К2, К3 (общи за програмата)

Постигнати индикатори
(общи за програмата)
1. Брой научни публикации в специализирани
списания и/или научни поредици с импактфактор (IF) и/или импакт-ранг (SJR)
2. Брой разработени и предложени тримерни
модели
3. Брой участия в национални и международни
научни форуми и изложения
4. Брой мероприятия за популяризиране на
получените резултати (конференции, семинари,
кръгли маси, информационни дни)
5. Брой на млади учени, докторанти и студенти,
участвали в програмата
6. Брой изградени международни научни мрежи
7. Брой бизнес партньори, привлечени в
изпълнение на програмата
8. Брой браншови и други организации,
привлечени за изпълнение на програмата
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К1

К2

К3

Общо

104

23

0

127

0

62

0

62

53

19

3

81

4

28

3

35

34

40

41

115

0

1

0

1

0

2

0

2

6

5

3

14
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Таблица 8. Постигнати индикатори по К1, К2, К3 (специфични за компоненти)

Постигнати индикатори
(специфични за компоненти)

К2

К3

Общо

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
1

0

0

11

0
10

0

0

0
0

3

0

Брой образователни курсове с отворен достъп

0

20

0

Брой приложения за обучение

0

42

0

Брой принтирани тримерни модели

0

114

0

Брой създадени 3D принтирани модели за
ученици с увредено зрение
Брой приложения за откриване на знания и
намиране на зависимости
Брой заявени/регистрирани полезни модели

0

99

0

0

0

0

0

0

0

Брой издадени сертификати за достъп до
електронна инфраструктура за колективно
ползване на обучените студенти
Брой разработени и подготвени специфични
научни
материали:
анализи/студия/монографии и учебни помагала
за информационната сигурност („+“ в процес на
подготовка)
Брой научни публикации за информационна
сигурност по проекта

0

0

97

1. Брой потребителски групи за ползване на е2.
3.
4.
5.
6.

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

7.
8. Брой приложения за откриване на знания и
намиране на зависимости
Брой създадени образователни мрежи
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К1
4
0
0
0
1
11

0

0

10
3
20
42
114
99
0
0
97

0

0

10
10

0
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Брой документирани потребителски задачи

0

0

2

2

Брой разработени политики

0

0

3

3

Брой внедрени политики

0

0

2

2

Брой проведени курсове по сигурност

0

0

5

5

Брой обновени курсове по сигурност

0

0

2

2

Брой издадени бюлетини

0

0

12

12

0

0

14

Брой предоставени
експертизи

услуги,

консултации

и

14

Както се вижда, всички индикатори са преизпълнени, повечето от които поне с 50%.

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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