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PLENARY LECTURES
75-TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR GROZIO STANILOV
Chavdar Lozanov, Dimitar Mekerov
On January 28, 2008 the eminent Bulgarian mathematician professor
Grozio Stanilov turned 75. As an internationally recognized geometer he is
also well known as a fascinating university lecturer who is engaged in the
problems of education in high school. His achievements as scientist, lecturer
and organizer of many scientific events stimulated the development of
modern geometry in Bulgaria.
Grozio Stanilov studied in the elementary and junior high school in
his home village Gorno Botevo. He received his secondary education in the
First secondary school for boys in „Ivan Vazov” in town Stara Zagora, where
he manifested himself as excellent student with a marked interest in
mathematics. In the years 1951-1957 he studied and graduated with
distinction mathematics in Sofia University. Later for two years he has been
mathematics teacher in Stara Zagora.
In the autumn of 1959 after competitive examination he became
assistant professor in mathematics in Technical Institute (now Technical
University Sofia) in the chair of professor Bradistilov. Fifteen months later he
was invited to take an examination for junior research associate in geometry
in the section „Geometry and Topology” of Mathematical Institute of
Bulgarian Academy of Sciences, leaded by professor Bojan Petkanchin. In
1971 he attained an academic rank of senior research associate. In 1981 he
attained an academic rank of professor in the section „Geometry and
Topology”. During the years of integration of Sofia University and Bulgarian
Academy of Sciences he has been vice dean of Mathematical Faculty and
head of the sector „Geometry”.
Since March 1991 he became geometry professor in Faculty of
Mathematics and Informatics of Sofia University – first in the chair
„Mathematics Education” and two years later in the chair „Geometry”. He
has been head of the chair „Geometry” till his retirement in 2001. Later he
continued to work in FMI as guest professor. In the Faculty of Mathematics
and Informatics he had seminars on Analytical Geometry and Differential
Geometry, and lectures on Analytical Geometry, Differential Geometry,
Linear Algebra and Analytical Geometry, Biaxial Geometry and its
generalizations, Lie Groups and their Geometries, Integral Geometry,
Riemannian Geometry, Subject of Geometry, Erlangen Programme of Klein,

Application of Computer Algebra in Geometry, Computer Methods in
Geometry.
Since the beginning of academic year 2001/2002 professor Stanilov is
permanently appointed in Shumen University „Bishop K. Preslavski”. From
the next year he became professor in Pedagogical College of Shumen
University in Dobrich where he had lectures on Geometry, Algebra, Linear
Algebra and Analytical Geometry, Calculus, Higher Mathematics,
Multidimensional Analysis and Differential Equations, Computer Algebras
and their application in Mathematics. Since the academic year 2006/2007 he
started a new course Computer Systems in Mathematics.
During the years 1971-1976 Grozio Stanilov hold more than one
office being an associated professor in the Faculty of Mathematics and
Informatics of Plovdiv University „Paisii Hilendarski” where had been head
of the chair „Geometry” and vice dean of the Faculty. His activities in
Plovdiv University in that period definitely had a great impact on the
scientific progress of the Faculty and especially of the chair „Geometry”. In
that period he enrolled a lot of promising assistants in the Faculty and chair,
leaded geometry seminar on actual problems of modern geometry, supervised
post-graduate students, put the first scientific problems to many members of
the chair, ministered for specializations in Sofia University and Kazan
University and supported participations in local and international
conferences. From the assistants in the chair „Geometry” in that period,
nowadays two are professors and four – associated professors. In the Faculty
of Mathematics and Informatics he had lectures on Analytical Geometry,
Differential Geometry, Foundations of Geometry, Biaxial Geometry and its
generalizations, Lie Groups and their Geometries, Integral Geometry, and
Riemannian Geometry. As parttime professor in 2002 he had lectures on
Application of Computer Algebra in Geometry.
Since 2002 professor Stanilov is part-time lecturer in the University of
Economics in Varna where he has lectures on Geometry, Differential
Geometry and Foundations of Geometry. He has been guest professor in
Leipzig University where he had lectures on Differential Geometry and
Erlangen Programme of Klein.
During the years 1964-1965 for 8 months Stanilov was post-graduate
student of professor Nilolai Koantzov in Kiev University “Taras
Shevchenko”. In the end of 1965 he defended a thesis „Geometry of linear
manifolds in biaxial space” and obtained the scientific degree „Master of
Science in Physics and Mathematics” (Doctor). In 1978 he defended in
Bulgaria a thesis „On the geometry of Riemannian and Almost-Hermitian
manifolds” and obtained the scientific degree „Doctor of Science in
Mathematics” (Doctor Habil).

During the years 1968-1970, 1983 and 1996 throughout for 25 months
Stanilov had a grant from the Foundation „Alexander von Humboldt” in the
University of Bohn where he worked with the world-famous geometer
Wilhelm Klingenberg. In 1983 he spent a month in the „Max Plank Institute”
in Bohn. He had been Blaschke-professor for a month in 1996 and 2000 in
the foundation „Wilhelm Blaschke” of Hamburg University where he worked
with the world-famous geometer Walter Benz.
The main fields of research of professor Stanilov are: Local
differential geometry; Riemannian geometry; Geometry of Riemannian
manifolds with additional structures; Application of Computer Algebra in
Geometry. In the first field he has dozens of papers on linear manifolds and
surfaces in Euclidean space and biaxial space. Here also belong his studies on
Integral Geometry of Euclidean space and biplanar space. In the second and
third field he also has dozens of works. In those papers he generalized the
concept of Riemannian curvature for 2-plain, introducing the concept of
mutual curvature for arbitrary pair of tangent subspaces in Riemannian
manifold. With this he generalized a number of classical concepts of
Riemannian geometry and opens the door for many new investigations in the
geometry of manifolds endowed with a metrics. It turns out to be especially
fruitful the concept of sew-symmetric operator induced by 2-plain and its
generalization for arbitrary dimensions. In the last ten years he made a lot of
efforts for the implementation of computer methods in mathematics
education and research.
Professor Stanilov has published more than 150 research papers. He is
well known scientist in Bulgaria and abroad. He has given more than 100
lectures on conferences and seminars. He is the main organizer of the
International Conferences of Geometry and Applications – Sofia in 1980,
Smolyan in 1986, and Varna in 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007. He is
reviewer of Mathematical Reviews and Zentralblatt für Mathematik.
Professor Stanilov is member of the editorial board of celebrated Journal of
Geometry edited by Birkhaеuser Verlag.
Being a scientist with significant results, a number of concepts in
geometry are named after him: Mutual Curvature of Stanilov – a concept
generalizing basic concepts in Riemannian geometry, such as: sectional
(Riemannian) curvature of 2-plain, scalar curvature, curvature of ndimensional tangent subspace of metric space; Skew-symmetric curvature
operator of Stanilov – that concept and its generalization is widely used in
the school of well-known American mathematician P.Gilkey and Bulgarian
mathematicians Stefan Ivanov, Irina Petrova, Veselin Videv; Manifolds of
Stanilov, k-Stanilov manifolds, Stanilov-Cankov-Videv theory – terminology

introduced by P. Gilkey; The functional equation of Stanilov – terminology
introduced by Walter Benz.
Under the guidance of professor Stanilov 11 young scientists
defended a thesis and obtained the scientific degree „Master of Science in
Mathematics” (Doctor). Some of them now are associate professors or senior
researchers and one of them is professor. He have been more than 50 times
reviewer for doctors thesis and of various competitions for professors or
senior researchers. Since 1974 up to 2007 professor Stanilov is member of
the scientific council for mathematics of the Supreme certifying commission.
Professor Stanilov is author of the well-known and widely used
university textbooks Analytical Geometry (5 editions), Differential Geometry
(2 editions), Linear Algebra and Analytical Geometry (with M. Gavrilov, 2
editions). Recently he prepared two new university textbooks Analytical
Geometry with Maple and Linear Algebra with Maple (in print; with Sl.
Slavova). He is also author of many textbooks for high school (mostly in
geometry).
For his special services to science and university education professor
Stanilov has been conferred with honorary titles. He is 119-th honorary
member of Hamburg Mathematical Society – the oldest math society with
320 years history (Gauss is the 12-th member of this society). For his
versatile activities as scientist, lecturer and organizer, his outstanding
contributions to the progress and approval of young university scientists he is
honoured as Doctor Honoris Causa of 2 universities – Plovdiv University
„Paisii Hilendarski” and Shumen University „Bishop K. Preslavski”.
He was awarded a medal „Nikola Obreshkov” of the Union of
Bulgarian Mathematicians, medal of distinction of Bulgarian Academy of
Sciences, medal „St. Kliment Ohridski” of Sofia University, and medal of
Shumen University „Bishop K.Preslavski”. Professor Stanilov is member of
American Mathematical Society, Gesellschaft fur Didaktik der Mathematik,
Union of Bulgarian Mathematicians, Geometric society „Bojan Petkanchin”
(being founder and president since its establishing in 1999), and Union of
Scientists in Bulgaria. He is also vice-president of Balkan Geometrical
Society.
With never failing vigour professor Grozio Stanilov continues his
brilliant scientific and teaching activities even to this day. He enjoys welldeserved respect not only from his numerous alumni in different universities,
but also with immense popularity among the scientific community in
Bulgaria and abroad, as well as, among the Bulgarian educators in the field of
mathematics.

COMPUTER METHODS FOR EDUCATION AND RESEARCH
Grosio Stanilov, Slavka Slavova
The traditional use of computer in mathematical teaching is normally
reduced to the resolution of some kind of theoretical and practical exercises
where the students use a specific mathematical software. The strong tendency
that is taking place with the purpose of changing the traditional didactic uses
of these tools will be emphasized. We will describe our experiences of using
Computer Algebra System (CAS) Maple. In this use of Maple the students
have an active role which means that they should elaborate utility files on
their own to solve the typical problems for the different subjects. This fact
implies that the students need to deal with programming, understand the
subject and know how to solve typical problems.
Teaching Mathematics one should keep in mind that students must be
taught in conditions that favour their integration into a larger society. Such an
acknowledgement leads us to consider the characteristics of the society today
and in particular the characteristics involving recent technological advances,
which continue at such a frenetic pace that it is difficult to predict what kind
of knowledge mankind will need tomorrow. As a consequence, it is essential
for mathematics education to be as complete as possible: it must help
students “learn how to learn”, keep an open-minded attitude and acquire a
certain level of confidence in their own thinking capabilities. Such
adaptation to social changes can only be accomplished by teaching students
to skilfully use information technologies.
We believe that it is necessary to use CAS when we teach
Mathematics for several reasons. In fact, there exists a significant body of
publications on different tasks and concepts that can be carried out in such
courses using CAS, making it easier for teachers to teach students how to use
them, and above all, helping to improve students’ learning. Among other
recorded benefits, CAS make particular difficult abstract concepts more
accessible and understandable to students. In addition, they help to increase
student motivation and improve students’ attitude towards Mathematics. On
the other side, using CAS helps to bring about certain changes in the way
classes are held: when CAS are not used, the professor tends to be the sole
centre of attention; when they are used, there is an observable increase in
student participation, autonomous activity and interaction among students,
thereby making the process of acquiring and constructing mathematical
knowledge more student-centred. Lastly, due to the potential interactivity of
these tools, students are able to attain a higher level of abstraction in

mathematical problem-solving, something which clearly represents a
significant didactic accomplishment. The qualitative improvements
mentioned above are complemented by significant quantitative improvements
in students’ academic performance when CAS is being used. These
improvements are especially significant in cases where deficiencies exist or
there is a lack of prior mathematical knowledge and skills. When one
considers the fact that, in addition to the foregoing, using CAS also makes it
possible to hold classes with a variable pace, it is clear that CAS represent
extremely useful tools for providing an appropriate attention to diversity in
the classroom.
The use of Computer Algebra Systems is becoming increasingly
important and widespread in mathematics research and teaching. We will
demonstrate different examples about the use of CAS Maple in universitylevel mathematics teaching in this paper. The study highlights the importance
of collaboration between mathematicians and educational researchers to be
able to enhance technology in mathematics teaching and learning.
CAS Maple represents a powerful computer system with expanded
capabilities where the mathematical calculations are automated with an
arbitrary order of complexity. The package was developed by Waterloo
Maple Software in 1988. It gives opportunities for efficient solutions of
Algebraic and Geometrical problems, tasks of Mathematical Analysis,
Discrete Mathematics, Probability Theory and Statistics, Combinatorial
Calculus, integral transformations, numerical calculations, financial
mathematics, etc. Maple includes many new algorithms and computational
methods. It offers more possibilities for the lecturers during preparation of
course materials and better understanding of mathematical and engineering
notions. The well-developed programming language allows users to create
independently commands and applications to solve specific tasks. The large
library of embedded functions and operations accelerates the development of
mathematical programs.
Part 1. Analytical geometry. Here we can solve all metrical
problems. The main important problem – the canonization of curves of
second order can be found in [1]
Part 2. Linead algebra. Here we can solve equations, systems of
equations, matrix operations, finding their ranges, eigenvalues and
eigenvectors, calculations of determinants, writing Jordan form, constructing
orthonormal base by Gramm-Schmidt approach and others. We give the
packages of some examples. We use the package LinearAlgebra.
Example 1. Writing matrix:
A:=Matrix([[1,-4,5,6],[9,7,-3,2],[2,-3,4,5],[0,2,-1,6]]);

To find the Inverse matrix we use MatrixInverse(A); to calculate the
corresponding determinant - Determinant(A); to find the rang - Rank(A);
for multiplication of matrices - C:=A.B.
Example 2. Determinant of Wandermond:
W:=Matrix([[1,1,1,1],[x1,x2,x3,x4],[x1^2,x2^2,x3^2,x4^2],[x1^3,x2^3,
⎡ 1
⎢
⎢ x1
W := ⎢⎢ 2
⎢x1
⎢
⎢⎢ 3
⎣x1

x3^3,x4^3]]);

1
x2

1
x3

x2 2

x3 2

3

x3 3

x2

1 ⎤
⎥
x4 ⎥⎥
⎥
x4 2⎥⎥
⎥
x4 3⎥⎦

Using the command factor one decomposes the determinant:
factor(Determinant(W));

( −x4 + x3 ) ( x2 − x4 ) ( x2 − x3 ) ( −x4 + x1 ) ( x1 − x3 ) ( x1 − x2 )

Example 3. Solving systems (first are written the left sides of the
system):
f1:=2*x+6*y-9*z+7*u+9;f2:=7*x-6*y-4*z+3*u-7;
f3:=-2*x-6*y+19*z-17*u -3; f4:=5*x+5*y+z-u+8;
f1 := 2 x + 6 y − 9 z + 7 u + 9
f2 := 7 x − 6 y − 4 z + 3 u − 7
f3 := −2 x − 6 y + 19 z − 17 u − 3
f4 := 5 x + 5 y + z − u + 8
The command is then:
solve({f1,f2,f3,f4},{x,y,z,u}); { y = -517, u = 1111, z = 886, x = -38 }
375

375

375

375

For verification:
eval(f1,[y = -517/375, u = 1111/375, z = 886/375, x = -38/375]);
0
An elementary introduction to the theory of determinants of order 4
can be done in the following way:
Example 4.
A:=Matrix([[a11,a12,a13,a14],[a21,a22,a23,a24],[a31,a32,a33,a34],[a41,
a42, a43,a44]]);
⎡a11
⎢
⎢a21
A := ⎢⎢
⎢a31
⎢
⎢a41
⎣

a12
a22
a32
a42

a13
a23
a33
a43

a14⎤
⎥
a24⎥⎥
⎥
a34⎥⎥
a44⎥⎦

Let us define in respect to the first row:
A1:=a11*(-1)^(1+1)*Minor(A,1,1)+a12*(-1)^(1+2)*Minor(A,1,2)+a13*
(-1)^(1+3)*Minor(A,1,3)+a14*(-1)^(1+4)*Minor(A,1,4):
And analogously - in respect to the second column:to find the
eigenvalues
B2:=a12*(-1)^(1+2)*Minor(A,1,2)+a22*(-1)^(2+2)*Minor(A,2,2)+a32*
(-1)^(3+2)*Minor(A,3,2)+a42*(-1)^(4+2)*Minor(A,4,2):
simplify(A1-B2);
0

In this way is to establish that forth developments in rows and forth
developments in columns are equal. Then is to define : det(A) =A1.
Example 5. To find the eigenvalues and the Jordan form:
A:=Matrix([[0,-1,1,1],[-1,0,-1,0],[1,-1,-1,-1],[1,0,-1,0]]);
⎡0
⎢
⎢-1
A := ⎢⎢
⎢1
⎢
⎢1
⎣

-1
0
-1
0

e:=Matrix(Eigenvalues(A));

⎡ 1
⎢− +
⎢ 4
⎢
⎢
⎢
⎢ 1
⎢− +
⎢ 4
e := ⎢⎢
⎢ 1
⎢
⎢− −
⎢ 4
⎢
⎢
⎢ 1
⎢
⎢⎢− −
⎣ 4

5
+
4
5
−
4
5
+
4
5
−
4

1
-1
-1
-1

1⎤
⎥
0⎥⎥
⎥
-1⎥
⎥
0⎥⎦

38 − 2 5 ⎤⎥
⎥
4
⎥
⎥
⎥
38 − 2 5 ⎥
⎥
⎥
4
⎥
⎥
38 + 2 5 ⎥⎥
⎥
⎥
4
⎥
⎥
38 + 2 5 ⎥⎥
⎥⎥
4
⎦

To find the first eigen value and its approximation:
e[1,1]; evalf(e[1,1]);
1
5
38 − 2 5 , 1.756598254
− +
+
4

4

4

JordanForm(A);

⎡ 1
⎤
⎢− − 5 + 38 + 2 5 , 0 , 0 , 0⎥
⎢ 4
⎥
4
4
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
1
5
38 − 2 5
⎢
⎥
⎢0 , − +
⎥
0
0
+
,
,
⎢
⎥
4
4
4
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
⎥
1
5
38 − 2 5
⎢
⎥
⎢0 , 0 , − +
⎥
−
,
0
⎢
⎥
4
4
4
⎢
⎥
⎢
⎥
⎢
1
5
38 + 2 5 ⎥⎥
⎢
⎢⎢0 , 0 , 0 , − −
⎥⎥
−
4
4
4
⎣
⎦

Example 6. Finding eigenvectors and applying Gram-Schmidt
approach:
B:=Matrix([[1,-1,2],[-1,1,-1],[0,0,1]]); m:=Matrix(Eigenvectors(B));
⎡-1 1 -1⎤
⎡ 1 -1 2⎤
⎥
⎢
⎢
⎥
m := ⎢⎢ 1 1 2⎥⎥
B := ⎢⎢-1 1 -1⎥⎥
⎥⎥
⎢⎢
⎢⎢
⎥⎥
⎣ 0 0 1⎦
⎣ 0 0 1⎦
The first eigen vector is b =< b1 , b2 , b3 > ,its elements are:
b1:=m[1,1];b2:=m[2,1];b3:=m[3,1];c1:=m[1,2];c2:=m[2,2];c3:=m[3,2];
d1:=m[1,3];d2:=m[2,3];d3:=m[3,3];
b1 := -1 , b2 := 1 , b3 := 0 , c1 :=1 , c2 := 1 , c3 := 0 ,

d1 := -1 , d2 := 2 , d3 := 1
Then we write:
d:=<d1,d2,d3>:
b:=<b1,b2,b3>: c:=<c1,c2,c3>:
GS:=GramSchmidt([b,c,d],normalized);
⎡⎡
⎢⎢ −
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
GS := ⎢⎢ ⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎢⎢
⎣⎣

11 ⎤ ⎤
⎤⎥ ⎢⎡ 7 66 ⎤⎥ ⎡⎢
⎥⎥
⎥ ⎢ 66 ⎥ ⎢ − 11 ⎥ ⎥
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥⎥
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥⎥
6 ⎥⎥ ⎢⎢ 2 66 ⎥⎥ ⎢⎢
11 ⎥⎥ ⎥⎥
,
,
⎥
⎥
⎢
⎢
3 ⎥ ⎢ 33 ⎥ ⎢ 11 ⎥⎥ ⎥⎥
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥ ⎥⎥
⎥ ⎢
⎥ ⎢
⎥
6 ⎥⎥ ⎢⎢
66 ⎥⎥ ⎢⎢ 3 11 ⎥⎥ ⎥⎥
−
−
⎥
⎥
⎢
⎢
6 ⎦ ⎣ 66 ⎦ ⎣
11 ⎥⎦ ⎥⎦
6
6

The following vectors are unite and orthogonal :
e1:=GS[1];e2:=GS[2];e3:=GS[3];
⎡
⎢−
⎢
⎢
⎢
⎢
e1 := ⎢⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎣

11 ⎤
⎡ 7 66 ⎤
⎡
⎤
⎢
⎢−
⎥
⎥
⎥
⎢ 66 ⎥
⎢
⎥
⎥
11
⎢
⎢
⎥,
⎥,
⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎥
⎢ 2 66 ⎥
⎢
⎥
6 ⎥⎥
11
⎢
⎢
⎥
⎥
e2 := ⎢
e3 := ⎢
⎥
⎥
⎥
3 ⎥
⎢ 33 ⎥
⎢ 11 ⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎥
⎢
⎢
⎥
⎥
⎥
⎢
⎢ 3 11 ⎥
6 ⎥
66 ⎥
⎢−
⎢−
⎥
⎥
⎥
⎢ 66 ⎥
⎢
6 ⎥⎦
11 ⎥⎦
⎣
⎣
⎦
6
6

since:
DotProduct(e1,e1);DotProduct(e1,e2);DotProduct(e1,e3); 1, 0, 0
DotProduct(e2,e2);DotProduct(e2,e3);DotProduct(e3,e3); 1, 0, 1
Part 3. Differential geometry. Here we can do plotting curves,
finding their scalar and vector invariants, animating the Frennetes triedar;
visualizations of surfaces, finding their Gauss curvatures and mean
curvatures and many other things.
Example 1. Helix.
x:=a*cos(q);y:=b*sin(q);z:=c*q; x := a cos( q ) , y := b sin( q ) , z := c q
with(plots):
spacecurve([eval(x,[a=3,b=2,c=1]),eval(y,[a=3,b=2,c=1]),eval(z,[c=1])],q=
0..3*Pi,thickness=2,color=red);
To find its invariants on includes the package VectorCalculus.
kappa:=simplify(Curvature(<x,y,z>,q)); w:=<x,y,z>;
T:=simplify(TangentVector(w,q));
N:=simplify(PrincipalNormal(w,q));
B:=simplify(Binormal(w,q));
To find their coordinates one introduces the basic vectors:
e1 := e e2 := e e3 := e
x,
y,
z
e1:=<1,0,0>;e2:=<0,1,0>;e3:=<0,0,1>;
Then:
T1:=DotProduct(T,e1);T2:=DotProduct(T,e2);T3:=DotProduct(T,e3);

N1:=DotProduct(N,e1);N2:=DotProduct(N,e2);N3:=DotProduct(N,e3);
B1:=DotProduct(B,e1);B2:=DotProduct(B,e2);B3:=DotProduct(B,e3);
After calculations:
2
2
2
2
2
2
simplify(DotProduct(T,T)); b cos( q ) + c + a − a cos( q )
simplify(DotProduct(N,N));
simplify(DotProduct(B,B));
( c 2 a 2 cos ( q ) 2 + b 2 a 2 − b 2 cos ( q ) 2 c 2 + b 2 c 2 )

( b 4 cos ( q ) 4 + 2 b 2 cos ( q ) 2 c 2

+ 2 b 2 cos ( q ) 2 a 2 − 2 b 2 cos ( q ) 4 a 2 + c 4 + 2 c 2 a 2 − 2 c 2 a 2 cos ( q ) 2 + a 4
− 2 a 4 cos ( q ) 2 + a 4 cos ( q ) 4 )

simplify(DotProduct(T,N));simplify(DotProduct(T,B));simplify(Dot
Product(N,B)); 0, 0, 0
We see this triedar is only orthogonal. Applying the package we can
animate the triedar along the curve
with(plots):
p1:=spacecurve([eval(x,[a=3,b=2,c=1]),eval(y,[a=3,b=2,c=1]),
eval(z,[a=3, b=2,c=1])],q=0..4*Pi,color=black,thickness=4):
opts:=thickness=4,color=red,numpoints=100:
p2:=animate(spacecurve,[[eval(x+k*T1,[a=3,b=2,c=1]),eval(y+k*T2,
[a=3, b=2,c=1]),eval(z+k*T3,[a=3,b=2,c=1])],k=0..1,opts],q=0..4*Pi):
opts:=thickness=4,color=blue,numpoints=100:
p3:=animate(spacecurve,[[eval(x+k*N1,[a=3,b=2,c=1]),eval(y+k*N2,
[a=3, b=2,c=1]),eval(z+k*N3,[a=3,b=2,c=1])],k=0..2,opts],q=0..4*Pi):
opts:=thickness=4,color=green,numpoints=100:
p4:=animate(spacecurve,[[eval(x+k*B1,[a=3,b=2,c=1]),eval(y+k*B2,
[a=3, b=2,c=1]),eval(z+k*B3,[a=3,b=2,c=1])],k=0..3,opts],q=0..4*Pi):
display([p1,p2,p3,p4]);

Example 2. Miobius strip.
x:=cos(u)+v*cos(u/2)*cos(u);y:=sin(u)+v*cos(u/2)*sin(u);z:=v*sin(u/2);
u
u
u
x := cos( u ) + v cos⎜⎜⎛ ⎟⎟⎞ cos( u ) , y := sin( u ) + v cos ⎛⎜⎜ ⎟⎟⎞ sin( u ) , z := v sin⎛⎜⎜ ⎟⎟⎞
⎝2⎠
⎝2⎠
⎝2⎠
Including the package Vector Calculus we find the first fundamental form :
w:=<x,y,z>;
g11:=simplify(DotProduct(diff(w,u),diff(w,u)));

g12:=simplify(DotProduct(diff(w,u),diff(w,v)));
g22:=simplify(DotProduct(diff(w,v),diff(w,v)));
g:=simplify(g11*g22-g12^2);
We find also the normal vector field, the second fundamental form
and the Gauss curvature:
N:=simplify(CrossProduct(diff(w,u),diff(w,v))/sqrt(g));
h11:=simplify(DotProduct(N,diff(w,u,u)));
h12:=simplify(DotProduct(N,diff(w,u,v)));
h22:=simplify(DotProduct(N,diff(w,v,v)));
h:=simplify(h11*h22-h12^2);
K:=simplify(h/g);
4

3

2

2

⎛
u
u
u
u
K := − 4/⎜⎜ 16 v 4 cos ⎛⎜⎜ ⎞⎟⎟ + 64 v 3 cos ⎛⎜⎜ ⎞⎟⎟ + 96 v 2 cos ⎛⎜⎜ ⎞⎟⎟ + 8 v 4 cos ⎛⎜⎜ ⎞⎟⎟
⎝2⎠
⎝2⎠
⎝2⎠
⎝2⎠
⎝
⎞
u
u
+ 64 v cos ⎛⎜⎜ ⎟⎟⎞ + 16 v 3 cos ⎛⎜⎜ ⎟⎟⎞ + 16 + 8 v 2 + v 4 ⎟⎟
2
2
⎝ ⎠
⎝ ⎠
⎠
The coordinates of the normal are :
N1:=DotProduct(N,e1);N2:=DotProduct(N,e2);N3:=DotProduct(N,e3);
Applying the program we can visualizate the normal vector field and
to understand the notion of no orient able surface:
with(plots):
q0:=textplot3d([1,0,0,A],align={LEFT},color=black,thickness=4):
q1:=plot3d([x,y,z],u=0..2*Pi,v=-1..1):
q2:=spacecurve([eval(x,[v=0]),eval(y,[v=0]),eval(z,[v=0])],u=0..2*Pi,
thickness=3,color=blue):
opts:=color=red,thickness=4,numpoints=100:
q3:=animate(spacecurve,[[eval(x+k*N1,[v=0]),eval(y+k*N2,[v=0]),
eval(z+k*N3,[v=0])],opts,k=-1/2..0],u=0..2*Pi):
q4:=spacecurve([eval(x+k*N1,[v=0,u=0]),eval(y+k*N2,[v=0,u=0]),
eval(z+k*N3,[v=0,u=0])],k=-1/2..0,thickness=3,color=black):
display([q0,q1,q2,q3,q4]);

Plotting the Gauss curvature:
plot3d(K,u=0..2*Pi,v=-1..1);

we discovery that the Gauss curvature is in the interval ( −6.3, 0) .
Example 3. Animation of 1-parametrical family of surfaces
x := 3 u , y := b v ,
x:=3*u;y:=b*v;z:=x^2/3+y^2/b;
z := 3 u 2 + b v 2
The package is with(plots):
animate3d([x,y,z],u=-2..2,v=-2..2,b=-3..3);
Part 4. Analysis. In the analysis we can find the points of
discontinuous, limits, differentiation, illustration of Rolles theorem and mean
value theorem, il-lustrations and animations of integrals sums, calculations of
integrals and others.
Example 1. Limits
f
:=
21*x^4-46*x^3-52*x^2+88*x+64;
f := 21 x4 − 46 x3 − 52 x2 + 88 x + 64

g := 4*x^5+15*x^4-327*x^3+820*x^2-156*x-720;

g := 4 x 5 + 15 x 4 − 327 x 3 + 820 x 2 − 156 x − 720
-8
limit(f/g,x=2);
21

Indeed:
( x − 2 )2 ( 3 x + 2 ) ( 7 x + 8 )
factor(f);

2

( x − 2 ) ( x − 5 ) ( 4 x + 3 ) ( x + 12 )
factor(g);
Example 2. Differentiation (explicit)
f:=x^5*y*8*cos(x*y)+3*x^3*y*sin(5*x*y/(x^2+y^2));
diff(f,x);
The second derivative:
diff(f,x,x);
simplify(diff(f,x,y)-diff(f,y,x));
0
Example 3. Differentiation (implicit)
f := a*x^3*y-2*y/z=z^2; solve({f},{y}); solve({f},{z});
implicitdiff(f,y(x,z),x);implicitdiff(f,z(x,y),x);
implicitdiff(f,y(x,z),x,z);
Example 4. (Rolles Theorem)
with(Student[Calculus1]):
RollesTheorem(x^4 - 3*x^2 + 1, x=-2..2);

Example 5. (Mean Value Theorem)
with(Student[Calculus1]):
MeanValueTheorem(sqrt(x),x=0..5,output=points);
⎡5⎤
MeanValueTheorem(sqrt(x), x=0..5);
⎢⎢ ⎥⎥
⎣4⎦

MeanValueTheorem(x^2*sqrt(x),x=0..5,output=points);
( 5/2 )
( 2/3 ) ( 1/3 )
x
[2
5
]
MeanValueTheorem(x^2*sqrt(x),x=0..5);
By this package is given also the remarkable point and its value is
approximately:
2.714417617
evalf(2^(2/3)*5^(1/3));
Example 6. (Midpoint Riemann Sums)
with(Student[Calculus1]):
RiemannSum(ln(x), x=1..100,method=midpoint,output=animation);

RiemannSum(sin(x),x=1..2*Pi,method=midpoint, output = animation);
-0.4596976941
int(sin(x),x=1..2*Pi); evalf(cos(1)-1); cos( 1 ) − 1
Example 7.
96120387
int(x^3-3*x^2+6*x+1,x=1..100);
4

Example 8. (Calculation of Integrаls)
with(Student[MultivariateCalculus]):
MultiInt(3*x^2+3*y^2,x=1..4,y=-1..6);

1092

MultiInt(x^3+5*x*y-8*sin(x),x=0..Pi,y=-2..4);

3 4
π + 15 π 2
2
2133754
45

−96 +

MultiInt(x^2+y^2+z,z=-2..4+y^2,y=x-1..x+6, x=2..4);

MultiInt(x^7-x^2*y+y*z-9*x*z*y,x=-1..3,y=2..3,z=0..5); 8950
3

Conclusions
From the reflections in this paper, the following conclusions should be
highlighted:
- Our accumulated experience reveals that CAS are computer tools
which are easy to use and useful in Mathematics courses.
- The traditional uses given to CAS in the teaching of Mathematics
must be changed to maximize the opportunities offered by CAS technologies.
Optimal use should be aimed at improving student motivation, autonomy and
achieving participatory and student-centred learning.
- One powerful idea involves combining CAS resources with the
flexibility of a programming language.
- There is a reasonable evidence which shows that making commands
with Maple facilitates learning and improves student motivation.
- Although it would be desirable to do so, it is not necessary to
substantially modify the traditional program of studies of Mathemdtics
courses to introduce the innovation of having students make their own
commands with Maple.
The advantages of studying Mathematics by means of Maple are:
doing (at lightning speed) (complex) calculations; visualizing the treated
objects and thus penetrating deeper into the substance of the considered
issues; pleasure from the work done; much time release; redirection of the
released time to other contemporary scientific issues; new issues rise.
An important task for the methodology of teaching Mathematics is not
to be left on an astral distance away from the modern scientific achievements.
This leads to an essential change in the contents (in particular fields and its
teaching), which on its part imposes particular requirements to the educative
base i.e. equipment of the lecture halls with multimedia and seminar rooms
with computers.
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PAPERS IN ENGLISH
INCIDE GROUPS OF STANILOV TYPE
Helmut Karzel
Dedicated to Grozio Stanilov on the occasion of his 75th birthday
This year on the "35. Arbeitstagung 'Geometrie und Algebra'" in
Berlin Grozio Stanilov presented a new "Klein Geometry on a Linear Space"
a structure which, in my terminology, belongs to the class of incidence
groups. This very interesting talk induced me to the idea, via abstraction, to
generalize Stanilov's concepts and this way to develop a machinery in order
to produce examples of incidence groups. I was led to introduce notions like
"nearring map", "normal nearring", "incidence semigroup" , "Stanilov
nearring" and "incidence group of Stanilov type".

1 Introduction, Notations and known Results.
An incidence group (G,., ) is at the same time a group (G,.) and an
incidence space (G, ) such that for each element a ∈ G the left translation
"a:G→G; x→a.x" is a collineation of (G, ). If for instance (G, ) is a
projective or an affine space then (G,., ) is called projective or affine
incidence group. Examples of projective incidence groups can be obtained,
via a projective derivation, from so called normal nearfields (F,K), i.e. (F,+,.)
is a nearfild (we claim the left distributivity law "a.(b+c) = a.b + a.c"), K is a
subfield of the nearfield (F,+,.) and ( K * ,.) is a normal subgroup of ( F * ,.). In
this case (F,K) is a (left) vector space and the point set G:= F * / K * of the
corresponding projective space (G,L):= π(F,K) can be considered as the
factorgroup (G,.):= ( F * ,.)/( K * ,.). It turns out that (G,.,L) is a projective
incidence group. There is the Representation Theorem telling us that any
Desarguesian projective incidence group can be represented with a normal
nearfield in this way (cf. [2] Satz1 and Satz 2).
The theory of projective incidence groups was extended to affine or
more generally to slit incidence groups (cf. [3], [4]) where the algebraic
notion "normal nearfield" had to be replaced by "normal nearmodul" .
Stanilov's talk in Berlin inspired me to extend this theory once more. I
was led to introduce notions like "nearring map", "nearring map over a vector
space", "normal nearring", "incidence semigroup" or "Stanilov map",
"Stanilov nearring" and "incidence group of Stanilov type". There is a one to
one correspondence between nearring maps σ and nearrings, between
Stanilov maps and Stalinov nearings. The projective derivation of a normal
nearring is an incidence semigroup enveloped by a projective space and in
the particular case of a Stalinov nearing one obtains even an incidence group.
In this paper we will use the following concepts: (V,+) will be an
arbitrary group where the operation is denoted by " + " and the neutral
element by "o", if S ⊆ V is any subset of V let S * := S\{o}. Let End(V,+) be
the set of all endomorphisms of the group (V,+). If (V,+) is a commutative
group then End(V,+) is a ring. We state:
(1.1) To each map " σ : V → End(V ,+); χ → σ χ " there corresponds the
binary operation " ∗ : V × V → V : (a, b) → a ∗ b := σ a (b) " and for the structure
(V ,+,∗) the left distributive law " a ∗ (b + c) = a ∗ b + a ∗ c " is satisfied.
(1.2) If (V ,+,∗) is a set with two binary operations such that (V,+) is a
group and such that the left distributive law is valid then for each a ∈ V the
left translation " a* : V → V ; χ → a ∗ χ " is an endomorphism of the group
(V,+).

If there is given a second binary operation ⋅ : V ×V → V then the triple
(V ,+,⋅) is called Nearring if (V,+) is a group, (V ,⋅) a semigroup and if the

left distributive law holds true.
If (V,K) is a left vector space over a field ( K ,+; , ) , then End(V,+) is
the ring of all endomorphisms of the commutative group (V,+) containing the
subset of all semilinear endomorphisms
End s (V , K ) := {ϕ ∈ End (V ,+ ) | ∃α ∈ Aut ( K ,+,⋅) : ∀λ ∈ K , ∀χ ∈ V : ϕ (λχ ) = α (λ )ϕ ( χ )}
End s (V , K ) contains the group ΓL (V , K ) := {ϕ ∈ End s (V , K ) | ϕ ∈ SymV }
of all semilinear automorphisms and the ring
End (V , K ) := {ϕ ∈ End (V ,+ ) | ∀λ ∈ K , ∀χ ∈ V : ϕ (λχ ) = λϕ ( χ )} of all linear
endomorphisms. End(V;K) contains the general linear group GL(V;K) of all
linear automorphisms.
The projective Derivation of a vector space (V,K).
Let B resp. Bd be the set of all resp. of all d-dimensional vector subspaces of (V,K) and let π : V ∗ → P := V ∗ / K ∗; χ → K ∗ ⋅ χ be the canonical map.
Then Π (V , K ) := (P,L) with L := {π ( X ∗ ) | X ∈ Bd } is the corresponding
projective space where P is the set of points and L of lines. If ϕ ∈ ΓL(V , K )
then by ϕ : P → P : K ∗ ⋅ χ → K ∗ϕ(χ ) , φ induces a collineation in the projective
space and by the so called Fundamental Theorem of Projective Geometry
each collineation can be represented in this way (cf. e.g. [6], p.76, (12.8)).
Therefore the group of all collineation is given by the factorgroup P Γ L(V,K)
= Γ L(V,K)/K* which contains the linear collineations PGL(V,K) =
GL(V,K)/K* as a subgroup.
If S ⊆ P is a subset of the points of the projective space then S
together with the "trace structure" Ls := {L I S | L ∈ L : L I S ≥ 2} is an
incidence space (S;Ls ), i.e. to any two distinct points of S there exists exactly
one line G ∈Ls containing them and any line of Ls contains at least two
points. The collineation group of (S;Ls) contains the subgroup
PΓL(V , K )S := {ϕ ∈ PΓL(V , K ) | ϕ (S ) = S} .
A triple (G,., ) is called incidence group if (G,.) is a group, if (G, ) is
an
incidence space and if ∀g ∈ G the left translation g ′ : G → G; X → g ⋅ x is a
collineation of (G, ) (cf. [2]). We extend this notion to the case that (G,.) is
only a semigroup but still any left translation a permutation. Then (G,., )
shall be called incidence semigroup.

2 The concrete Stanilov map
Let (K,+,.) be a commutative field and let M := M n,n(K) be the ring of
all n × n matrices with coefficients in K . Then the general linear group
GL(n,K) of the vector space ( K n , K ) consists of all invertible matrices of M .
We call the application
⎛ x1 x 2 ... x n ⎞
⎜
⎟
n
σ :K → M;
⎜ x n x1 ... x n −1 ⎟
χ = ( x1 , x 2 ,..., x n ) → ⎜
... ... ... ... ⎟
⎜
⎟
⎜x
⎟
⎝ 2 x3 ... x1 ⎠
the concrete Stanilov map .
Let ζ be a generator of the cyclic group Z n of order n hence Z n =

{ζ , ζ 2 ,...,ζ n −1 , ζ n = e} and let Z := Z (K,n) be the cyclic algebra associated
to the commutative field K and the cyclic group Z n and let

σ′: Kn →

Z ; ( x0 , x1..., xn −1 ) →

σ

∑

n −1
i =0

xi ⋅ ζ i . Then we have:

is an injection, the image σ ( K n ) is a commutative
subring of M and if we set ∀a, b ∈ K n , a ∗ b := b ⋅ σ (a) we have:
(1) ( K n ,+,∗, K ) is a K-algebra isomorphic to the subring σ ( K n ) .
(2) σ ′ is an isomorphism from the algebra ( K n ,+,∗, K ) onto the cyclic algebra
Z(K,n).
Remark . The Stanilov map σ can be interpreted as a map from the
vector space ( K n , K ) into its endomorphism ring End ( K n , K ) (which is
isomorphic to the matrix ring M) and the corresponding binary operation
" ∗ " can be expressed by a ∗ b = σ a (b) . One verifies directly that σ has the
(2.1) The map

properties (*) of (3.1), (N1) and (N2) of section 4 and that only the vector
(1,0,…,0) is maped onto the identity. Therefore σ is also a general Stalinov
map (cf. Sec. 5).
3. Nearring Maps
If (V,+) is a group then a map " σ : V → End (V ,+); χ → σ χ " is called a
nearring map if (V,+) - together with the binary operation " ∗ " of (1.1) - is a
nearring (V,+, ∗ ). We have:
(3.1) (V,+, ∗ ) is a nearring (hence σ a nearring map)

⇔ ∀a, b ∈ V : (∗)σ a ∗b = σ σ a (b ) = σ a o σ b

(3.2) If (V,+,.) is a nearring and τ the map which associates to each
a ∈V the lefttranslation a′ : V → V ; χ → a ⋅ χ then τ is a nearring map.
For the rest of this section let σ be a nearring map and (V,+, ∗ ) the
corresponding nearring. We set:
U := {χ ∈ V | σ χ ∈ Aut (V ,+)}, E := {χ ∈ V | σ χ = id } = σ −1 (id ), N := V \U.

By [5] p. 108 (3.1), we have:
(3.3) If U ≠ φ then:
(1) φ ≠ E ⊆ U , E and U are subsemigroups of (V, ∗ ), σ (U ) is a subgroup
of Aut(V,+) and E is the set of all left identities (i.e. ∀e ∈ E , ∀χ ∈ V : e ∗ χ = χ ).
(2) Let e, e′ ∈ E then : (U ∗ e, ∗ ) is a group isomorphic to (σ (U ),o) , the map
" er : V → V ; χ → χ ∗ e " is an endomorphism of the semigroup (V, ∗ ) and
induces an isomorphism from the group (U ∗ e′,∗) onto the group (U ∗ e,∗) and
" e ≠ e′ ⇔ (U ∗ e) I (U ∗ e′) = φ ".
(3) The semigroup (U, ∗ ) is the disjoint union U = U e∈E U ∗ e consisting of
the subgroups (U ∗ e) of (U, ∗ ).
(4) If u ∈ U then e" := σ u−1 (u) ∈ E and u = u ∗ e′′ ∈U ∗ e′′ , if
ρ ∈< σ (V ) >, e ∈ E
and a := ρ (e) then ρ = σ a .

(5) For the semigroup (U, ∗ ) if u , v ∈ U the equation u ∗ χ = v has exactly
one solution namely χ = σ u−1 (v) and σ v o σ u−1 ( E ) is the set of all solutions of

the equation χ o u = v .

Proof. (4) u ∈ U implies σ u ∈ Aut (V ,+) and therefore e := σ u−1 (u )

exists hence u ∗ e = σ u (σ u−1 (u)) = u

and by (*), σu o σe =σ u∗e= σu hence

σe = id and so e ∈ E . Again by (*), ρ = ρ o σ e = σ ρ ( e ) = σ a

Remark To each pair (H,E) consisting of a group (H,.) and a set E
corresponds
the
following
semigroup
( H × E ,•) with
which
is
of
the
same
type
as
the
semigroup
(a, e1 ) • (b, e2 ) := (a ⋅ b,e 2 )
(U ,∗) in
Theorem
(3.3).
Also
here
each
lefttranslation
( p, e)• : ( H × E ) → ( H × E ); ( x, ξ ) → ( p ⋅ x, ξ ) is a permutation of the set H × E .

there

4 Nearring Maps over a Vector Space
In this section we assume that (V,+) is the group of a vector space
(V,K). Then we can associate the projective space (P,L):= Π (V,K) (via the
projective derivation, cf. Sec.1). For χ ∈V ∗ let x := π ( χ ) the corresponding

point of P. The nearring map σ and the correponding nearring (V,+, ∗ ) can
have additional properties. We consider the following two:
(N1) ∀χ ∈ V , ∀λ ∈ K : σ λχ = λ o σ χ
i.e. the corresponding nearring is characterized by:
∀χ ,η ∈V , ∀λ ∈ K : (λχ ) ∗η = λ ( χ ∗η ) telling us that for each a ∈ V the "right
translation" ar : V → V ; χ → χ ∗ a is homogeneous, i.e. ar (λχ ) = λar ( χ )
(N2) σ (V ) ⊆ End s (V , K ) , i.e.:

∀a ∈ V there is an automorphism α ∈ Aut ( K ,+,⋅) of the field such that:
∀λ ∈ K , ∀χ ∈ V : a ∗ (λχ ) = α (λ )(a ∗ χ )

The quadruple (V,+, ∗ ,K) or (V,+, σ ,K) shall be called normal
nearring if the properties (N1) and (N2) are satisfied.
(4.1) Let U ≠ φ (then also E ≠ φ ) and let e ∈ E . If (N1) holds true,
then:
(1)
in
particular
∀a ∈ V , ∀λ , μ ∈ K : (λe) ∗ a = λ (e ∗ a) = λa
(λe) ∗ ( μe) = (λμ )e
showing Ke := {λe | λ ∈ K } is a subnearring of (V,+, ∗ ) and (Ke,+, ∗ ) is
isomorphic to the field (K,+,.).
(2) The nearring (V,+, ∗ ) is zero symmetric, i.e. ∀χ ∈ V : o ∗ χ = o and
there-fore U ⊆ V ∗ .
(3) K ∗e ≤ U ∗ e, K ∗U = ( K ∗e) ∗ U = U
(4) U:= π (U ) = U e∈E π (U ∗ e) is a disjoint union.

Proof (2). Since 0 ⋅ χ = o , by (N1), o ∗ χ = (0 ⋅ o) ∗ χ = 0(o ∗ χ ) = o
(4.2) If (N2) holds true, then:
(1) ∀a, b, c ∈ V : a ∗ ( Kb) = K (a ∗ b) and
a ∗ ( Kb + Kc ) = K ( a ∗ b) + K ( a ∗ c ) .
(2) ∀u ∈ U ,σ u is a semilinear permutation hence σ u ∈ ΓL(V , K ) and so

σ u : P → P : π ( χ ) → π (σ u ( χ )) is a collineation of the projective space
(P,L).

(4.3) If (V,+, ∗ ,K) is a normal nearring hence both (N1) and (N2)
hold true, we set besides P = π (V ∗) , U = π (V ) also E := π (E ) . Then:
(1) ∀λ , μ ∈ K ∗ , ∀u ∈ U , ∀χ ∈ V , ∃ν ∈ K ∗ such that (λu ) ∗ ( μχ ) = ν (u ∗ χ ) .
→
(2)
The
binary
operation
•:
U×P
P
;
(π (u ), π ( χ )) → π (u ) • π ( χ ) := π (u ∗ χ )

is well defined and "assosiative" : ∀u, v ∈ U, ∀x ∈ P:
u • (v • x) = (u • v) • x .
(3) (U, • ) is a semigroup, E the set of all left identities and U =
U e∈E π (U ∗ e) = U e∈E U • e is a disjoint union of isomorphic groups (U • e,

• ).
(4) ∀ u ∈ U the left translation u • : P → P ; x → u • x is a collineation of
the projective space (P,L ).
Theorem (4.3) shows us that (U; ²;LU) is an incidence semigroup
which is enveloped by the projective space (P,L ) such that any left
translation of the semigroup can be extended to a collineation of the
projective space. The structure Π (V ,+,∗, K ) = Π (V ,+,σ , K ) := (P,U, • , L
) we call the projective derivation of the normal nearring (V,+, ∗ ,K).
5. The General Stanilov Map
If (V,+, ∗ ,K) is a normal nearring such that |E| = 1, then the
corresponding nearring map σ is called general Stanilov map. From Theorem
(4.3) we obtain:
(5.1) Let (V,+, σ ,K) be a Stanilov map and let (P,U, • , L ) :=
Π(V,+,σ, K) be the projective derivation then:
(1) (U, • ) is a group.
(2) (U, • ,L U) is an incidence group contained in the projective space (P,L)
and each left translation of (U, • ) can be extended to a collineation of (P,L) .
Incidence groups which can be obtained according to Theorem (5.1)
shall be called Incidence Groups of Stanilov Type.
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CURVES OF CENTROIDS
Rudolf Fritsch, Milan Koman
We examine one-parameter families of triangles and convex
quadrangles with fIxed circumcircle and determine theloci of the di®erent
centroids, centroid of the vertices, centroid of the perimeter and centroid of
the area (mass center). Recall that centroid of the vertices coincides with the
centroid of the area for all triangles, but only for the parallelograms among
the convex quadrangles. We visualize the obtained algebraic curves by
means of the dynamical geometry software Cabri and compute their
equations by means of the computer algebra system Maple. The following
examples are supposed to stimulate teachers to find similar problems
themselves and to solve them with the modern means. Mathematics Subject
Classification (2000): 51M04,51M15,51N20,51N35
1 Right-angled triangles with fixed hypotenuse
The circumcircle of a right-angled triangle is the circle with the
hypotenuse as diameter, the so called Thales circle. This circle is also the
locus of the third vertices of all right-angled triangles with the same
hypotenuse. The centroid of the vertices (= centroid of the area) divides the
median through the midpoint of the hypotenuse in the ratio 1 : 2; so its locus
is the circle obtained from the Thales circle by the central dilation with the
midpoint of the hypotenuse as center and factor 1/3.
The situation of the centroid of the perimeter is more subtle. Cabri
shows the picture on the right. But there is an interesting observation. Using
the animation of Cabri this centroid runs continuously but not smooth. To
understand this we use Maple.
The cartesian coordinate system is chosen such that the fixed
hypotenuse is the segment joining the points (-1,0) and (1,0). Then the
computation yields an equation of degree 8 factoring in two components of
degree 4:
2
2
2 (x 2 + y 2 − y ) = x 2 + y 2 , 2 (x 2 + y 2 + y ) = x 2 + y 2
These are the equations of two Pascal snails, see Wikipedia. [The
namesake is Etienne Pascal (1588-1651), the father of the famous Blaise
Pascal (1623-1662). However the curves have been already describedby the
famous painter Albrecht DÄurer (1471-1528)]That means the locus under
consideration consists only of the inner parts of the two snails shown together
on the left. So the question arises on the meaning of the outer parts of the
snails. To understand this recall that the centroid of the perimeter of a triangle

coincides with the Spieker center of the triangle, ie, the incenter of the medial
triangle of the triangle under consideration.

But the medial triangle also has excenters which fill the outer parts of
the snails. Can we give a physical meaning to this phenomenon?
Yes! To this end recall the centroid of the perimeter can be interpreted
as a centroid of a system of mass points, the three midpoints of the sides of
the triangle with attached masses proportional to the corresponding side
lengths. Now if we reverse the sign of one of these masses we obtain the
corresponding excenter as centroid.
Up to now we considered a family of triangles with fixed circumcircle
having a fixed diameter as one side. We generalize this situation replacing the
fixed diameter by an arbitrary, but again fixed chord. For the centroid of the
vertices nothing changes, for the centroid of the perimeter Cabri shows
deformed Pascal snails. Choosing the coordinate system such that the chord
is the segment joining the points (-1,0) and (1,0) and the center of the
circumcircle is the point (0; h), we obtain the equations

(
2 (x

where r =

2

+ y

) + (x
) + (x

)(
)(r

)
+ hr − 4 ry ) − 2 r

2

2

+ y 2 r 2 − hr + 4 ry − 2 r 2 x 2 = 0

2 2

2

+ y

2 x2 + y2

2

2

2

x2 = 0

(1 + h ) denotes the radius of the circumcircle.
2

2.Triangles with fixed circumcircle and a fixed transversal line
We consider in the interior of a given circulardisk a segment [PQ]
whose midpoint is the center of the circle. Given a point A on the boundary
circle we take the points B and C as the second intersection points of the rays
[AP and [AQ respectively with the boundary circle. We look after the locus
of the centroid of vertices of the triangle ABC if the point A runs through the
boundary circle. Cabri gives the following pictures depending on the length
of the segment [PQ].

In order to get an algebraic description of these curves we set the
cartesian coordinate system such that the circular disk is the unit circle and
the points P, Q have the coordinates (¡s; 0), (s; 0) respectively, with 0 ≤ s ≤
1. We obtain the equation

(
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)

2

3

(
+ 2 )y

)((
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) (

) )

729 s 2 + 1 x 2 + y 2 − 81 x 2 + y 2 s 2 + 1 6s 4 − s 2 + 1 + 2 s 6 + 13s 4 − 4s 2 + 1 y 2 +
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2
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4

2

2

4

2

2

This is the equation of an rational algebraic curve. For the special
shape the following cases occur as s becomes smaller and smaller:
• the circle centered at the origin with radius 1/3 three times for s =
3
1, the equation reduces to (9 x 2 + 9 y 2 −1) = 0
• a curve with two intersecting loops but without inflection points
for 1 > s > 1 / 3 , left part of the figure,
• a curve with two touching loops without inflection points for
s > 1 / 3 , the equation reduces to

(

729 x 2 + y 2

)

3

or, in polar coordinates

(

)(

)

− 27 x 2 + y 2 3 x 2 + 2 y 2 + y 2 = 0

(

)

729 r 4 − 27 2 + cos 2 φ r 2 + sin 2 φ = 0

• a curve with two disjoint loops and again without inflection points
for
1 / 3 > s > 2 − 1 , middle part of the figure,
• a curve with two cusps for s = 2 − 1 ≈ 0,41421
• a curve with four inflection points and two isolated points for
2 − 1 > s > s 0 where s0 ≈ 0,24740 is the positive real root of the
polynomial 3 s 6 − 11 s 4 + 17 s 2 − 1
• a convex curve for s0 > s > 0 ¸ right part of the figure,
• the circle centered at the origin with radius 1/3 and the origin as a
fourfold isolated point for s = 0, the equation reduces to

(9 x

2

)(

+ 9 y2 − 1 x2 + y2

)

2

= 0

3. Cyclic quadrangles with orthogonal diagonals
Now we consider cyclic convex quadrangles ABCD with fixed
circumcircle (center O) whose diagonals meet orthogonally in a fixed point S.

It is easy to see that all these quadrangles have the same centroid of the
vertices and the same centroid of area. The first is the midpoint of the
segment joining the points S and O, the second divides this segment in the
ratio 2 : 1.
The centroid of the perimeter is much harder to obtain. Cabri shows a
closed convex curve changing its shape with the distance of the points O and
S keeping the radius of the circumcircle fixed. If the intersection point S is
close to the circumcenter O, the curve looks almost like one point. Enlarging
the distance delivers first a circular curve, then it looks like an ellipsis but if S
is close to the boundary circle, then we obtain an egg-like shape shown in the
next figure.

The computation of the equation is quit hard. [We thank Gregor Kemper, the
holder of the Chair of Algorithmic Algebra at the Technical University of
Munich, for help at the computation of this equation.] In order to do this we
take again the circumcircle as the unit circle in a cartesian coordinate system
such that the point S has the coordinates (s; 0) with 0 < s < 1. The result is
the equation
2
8s 2 x 2 (x 2 + y 2 ) − 8sx(x 2 + y 2 )(
( 3s 2 + 1)x 2 + (s 2 + 1)y 2 ) + 2(13s 4 + 17s 2 − 8)x 4 +

(

+ s2

)

(
) (
) )

)

+ 4 5 s 4 + 14 s 2 − 8 x 2 y 2 + 2 s 4 + 11 s 2 − 8 y 4 −
− 4 sx 3 s 4 + 13 s 2 − 10 x 2 + s 6 + 11 s 2 − 10 y 2 +
4
2 s + 35 s 2 − 33 x 2 − 13 s 2 − 17 y 2 − 10 s 3 s 2 − 1 x + s 4 s 2 − 1 = 0
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(
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STANILOV`S FUNCTIONAL EQUATION
OVER LOCAL RINGS
Walter Benz
Dedicated to Grozio Stanilov on the occasion of his
75th birthday, in friendship
In his paper [6] which includes also computer methods in geometry,
G. Stanilov encountered his functional equation SE (for a definition see
below). In [1] all harmonic solutions of a special case SSE of Stanilov's
equation are determined characterizing this way the function f(x; y) = 1 :
⎛
1
1
f ( x , y ) = 1 : ⎜⎜ 1 −
−
x
y
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

In the present note this latter result will be generalized to the case of
commutative local rings (see [2]) in view of their importance in Geometry:
they describe, for instance, the ”geometry of reality” of J. Hjelmslev [5], but
also Laguerre geometry [2] or Study's. Ubertragungsprinzip [4], [3].
Mathematics Subject Classi_cation (2000): 39 B 52, 39 B 72, 51 - 04
1. Introduction
1.1. Let X ≠ Ø be a set and D ≠ Ø be a subset of X 2 := X × X .
Determine all functions f : D → X such that for all (x; y) ∈ D
(i) (y; z); (x; z);(f(y; z); f(x; z)) are in D, and
(ii) z = f(f(y; z); f(x; z)),
where z := f(x; y), hold true. This is Stanilov's Functional Equation SE (G.
Stanilov, [6]).
1.2. In order to present an example put X := R,
D := {( x . y ) ∈ R 2 | 0 ≠ xy ≠ x + y }

and
f ( x, y ) =

1
xy
=
1 1
(x + y)
xy
−
1− −
x
y

(1)
2

Obviously, D is here the R up to the three curves of equations
x = 0; y = 0; (x -1)(y - 1) = 1.
1.3 It is not difficult to verify that every solution of the following
Functional Equation solves Stanilov's Equation as well.

Let X ≠ Ø be a set and D ≠ Ø be a subset of X 2 . Determine all
functions f : D → X such that for all (x; y) ∈ D
(iii) (y; f(x; y)), (x; f(x; y)) are in D, and
(iv) x = f(y; f(x; y)), y = f(x; f(x; y)) hold true.
This Functional Equation is called special Stanilov Equation SSE.
1.4. Note that the example of 1.2 also solves the equation SSE.
2. Harmonic solutions of SSE
2.1. If X is an arbitrary field and D defined by
(2)
D := {( x , y ) ∈ X 2 | 0 ≠ xy ≠ x + y }

X 2 \ D is given by
{( x , y ) ∈ X

2

| xy = 0 } ∪ {( x , y ) ∈ X

2

| ( x − 1)( y − 1) = 0 }

as already in the special example of 1.2. In comparison with the harmonic
mean
1 1
1
1
μ ( x1 , x 2 ,..., x n ) = 1 : ( +
)
+ ... +
n x1
x2
xn
of a suitable n-tuple ( x1 , x 2 ,..., x n ) of X n ; n a positive integer, however n =
2 in our consideration, f : D → X was called harmonic in [1] if, and only if,
there exist functions ϕ and ψ from X \ {0} into X such that
(3)
1 = f ( x , y )(ϕ ( x ) + ψ ( y ))
holds true for all (x,y) ∈ D. (Note that in Analysis f(x,y) is called harmonic
provided
∂2 f ∂2 f
+
=0
∂x 2
∂y 2

holds true under suitable regularity assumptions.)
One of the results of [1] is that in the case of an arbitrary field X with
D defined by (2), problem SSE has exactly one harmonic solution, namely
(1). This result will now be generalized as already announced in our abstract.
2.2. Let X be a commutative ring with identity element 1 ≠ 0. Denote
by U the group of units of X. The ring X is then local if, and only if, N := X \
U is an ideal of X. For several examples of such rings (in connection with
Laguerre geometry) see [2]. Of course, every field X is such a ring, but also,
for instance,
(4)
Δ n ( F ) := F [x ]/ x n
where F is a field, n > 1 an integer, F[x] the ring of polynomials over F in
n

one variable x, where hxni is the ideal of F[x] generated by x , and where,
finally, (4) is the factor ring of F[x] with respect to < xn > (see [2], p. 170).
Δ 2 ( R ) is the ring of dual numbers.

From now on X designates a commutative local ring. Define
(5)
| xy , xy − ( x + y ) ∈ U }
In the present situation problem SSE asks for all f : D → X such that
(iii) (y; f(x; y)), (x; f(x; y)) ∈ D and
(iv) x = f(y; f(x; y)), y = f(x; f(x; y))
hold true for all (x; y) ∈ D.
Definition. The function f : D → X will be called harmonic if, and
only if, there exist functions ϕ and ψ : U → X such that
(6)
1 = f ( x , y )(ϕ ( x ) + ψ ( y ))
holds true for all (x, y) ∈ D.
Theorem. If X is a local commutative ring and D defined by (4), then
all harmonic solutions of SSE are given by
xy
(7)
f ( x, y) =
D := {( x , y ) ∈ X

2

(1 + d ) xy − x − y

for (x; y) ∈ D where d is an arbitrary element of the ideal N := X \U of X.
Two solutions depending on d1, d 2 ∈ N coincide if, and only if, d1, = d2 . In

the case that X is a field, we obtain d ∈ N = {0}, i.e. we et the uniquely
determined harmonic solution of SSE in this case, namely (1).
Proof. (a). (7) is a harmonic solution of SSE. (x; y) ∈ D implies xy ∈
U and

A := ( xy − x − y ) + dxy ∈ U

since xy − x − y ∈U and dxy ∈ N: if A were in N, then also A - dxy. Hence
f(x;y) ∈ U for (x; y) ∈ D is well-defined.
For (x; y) ∈ D and ξ ∈ {x,y} we obtain
xy
(ξ , f ( x , y )) = (ξ ,
)∈ D
(1 + d ) xy − x − y
since ξ . f(x; y) ∈ U and
y 2 − dxy 2
x 2 − dx 2 y
,
}
(1 + d ) xy − x − y (1 + d ) xy − x − y
(Observe here y 2 − dxy 2 ∈ y 2 + N , i.e. y 2 − dxy 2 ∈ U . ) Hence (iii) holds true.
Now let us determine for (x; y) ∈ D and ξ ∈ {x,y} the expression
ξf ( x, y )
ξ xy
f (ξ , f ( x , y )) =
=
(1 + d )ξ f ( x , y ) − ξ − f ( x , y ) ξ x + ξ y − xy
We obviously obtain
f(y, f(x; y)) = x , f(x, f(x; y)) = y ,
i.e. (iv). Hence (7) solves SSE. Moreover, (7) must be harmonic, since (7)
can also be written as

ξf ( x, y ) − ξ − f ( x, y ) ∈ {

1 = f ( x , y )(1 + d −

for all (x; y) ∈ D. Put here, for instance,
ϕ ( x , y ) := 1 + d −

1 1
− )
x y

1
1
,ψ ( x , y ) := − ,
x
y

and observe ϕ , ψ : U → X.
(b) Let now f : D → X be a harmonic solution of SSE. Note
u ∈ U implies (u, 1), (1, u) ∈ D.
(8)
Assume (x; y) ∈ D. Then (6), (iii), (iv) imply
1 = f ( y , f ( x , y ))(ϕ ( y ) + ψ ( f ( x , y )) = x (ϕ ( y ) + ψ ( f ))
1 = f ( x , f ( x , y ))(ϕ ( x ) + ψ ( f )) = y (ϕ ( x ) + ψ ( f ))
1
1
(9)
i.e.
− ϕ ( y ) = ψ ( f ( x , y )) = − ϕ ( x )
x
y
Hence
1
1
(10)
+ ϕ ( y) = + ϕ ( x)
x
y
for all (x; y) ∈ D. For an arbitrary x ∈ U, (8) implies (x,1) ∈ D, i.e. (9)
yields
1
(11)
+ ϕ ( y ) = 1 + ϕ (1) for all x ∈ U
x
For x ∈ U, y = 1 we get (x,1) ∈ D and hence, by (9), (6), (11),
1
1
)
− ϕ (1 ) = ψ ( f ( x ,1 )) = ψ (
1
x
1 + ϕ (1 ) − + ψ (1 )
x

for all x ∈ U. Define d := 1 + ϕ (1) + ψ (1) . Thus
1
1
)
− ϕ (1 ) = ψ (
1
x
d −
x

(12)

for all x ∈ U . If d were an element in U, then x := 1 ∈ U would lead to
d
U ∋

1
1
= ϕ ( x ) + ψ (1 ) = d −
= 0
f ( x ,1 )
x

in view of (x,1) ∈ D and (6). t ∈ U implies d+t ∈ U, since d+t ∈ N and d
∈ N would imply (d+t) - d ∈ N. So we know d ∈ N and d + t ∈ N for all t
∈ U.
Put x = ( d + t ) −1 for t ∈ U in (12). Hence, by (12),
1
d + t − ϕ (1) = ψ ( − )
t

and thus

ψ (t ) = d − ϕ (1) −
for all t ∈ U. Hence, in view of (6), (11),

1
t

1 = f ( x , y )( ϕ ( x ) + ψ ( y )) = f ( x , y )(1 + ϕ (1) −

1
1
+ d − ϕ (1) − )
x
y

i.e.
1 = f ( x , y )(1 + d −

1 1
− )
x y

Thus (7) holds true.
(c) Assume finally, that d1 , d 2 are elements of N such that there exists
a pair (x; y) ∈ D with
xy
xy
=
(1 + d 1 ) xy − x − y (1 + d 2 ) xy − x − y

Then

already

d1 = d 2

must hold true:
(1 + d i ) xy − x − y ∈ U for i = 1; 2. Hence

observe

xy

∈

U,

(1 + d 1 ) xy − x − y = (1 + d 2 ) xy − x − y
i.e. d1 = d 2 . In other words: if d1 ≠ d 2 are elements of N and if (x; y) ∈ D,
then
xy
xy
≠
(1 + d 1 ) xy − x − y (1 + d 2 ) xy − x − y
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THE GEOMETRY OF REGULAR QUADRATE MATRICES
Dimitar Mekerov
In our talk we investigate the set of regular matrices of order (2,2).
We prove that this set is a group (algebra, linear space) and begin to study
the corresponding geometry. We find an invariant of any vector. We define by
a scalar product and find that it is invariant only under the action of the
orthogonal subgroup. Next we define a cross product of any 3 vectors and
give some properties of this notion. Then using it we give some invariants in
this geometry. All investigations are done using the computer system Maple
11.
Introduction. We consider all regular matrices of order (2,2):
⎡ a1 a 2 ⎤
L := ⎢
⎥
⎣ a3 a 4 ⎦

If
⎡ x1 x 2 ⎤
m := ⎢
⎥
⎣ x3 x 4 ⎦
is a matrix of the same order, their multiplication gives the matrix with
elements
X1 := a1 x1 + a2 x3 , X2 := a1 x2 + a2 x4
(1)
X3 := a3 x1 + a4 x3 , X4 := a3 x2 + a4 x4 .
We call the transformation

( x1 , x2 , x3 , x4 ) → ( X 1 , X 2 , X 3 , X 4 )
a basic transformation.We treat this transformation in the following two
points of view:
I. As a transformation in a 4-dimensional linear space Λ4 ;
II. As a transformation in a 3-dimensional space ∑3 with homogeneous
coordinates x1 , x2 , x3 , x4 . We call the set Ω of points (x1 , x2 , x3 , x4)
satisfying the condition
(2)
x1 x4 − x2 x3 = 0
an absolute of this space. In the Euclidean sense it is of course a saddle (a
hyperbolic paraboloid).
If we write
⎡ x1 x 2 ⎤
М := ⎢
⎥
⎣ x3 x 4 ⎦
we immediately get

(3)

Det(M) = Det(L)Det(m) .
It means that Det(m) = x1 x4 - x2 x3 is a relative invariant of the
transformations (1).
Thus we have proved
Theorem 1. a) The expression
Ix := x1 x4 - x2 x3
is a relative invariant of any vector x(x1 , x2 , x3 , x4 ) in the 4-dimensional
linear space Λ 4 .
b) The expression
x1 x 4 − x 2 x 3
Ixy :=
y1 y 4 − y 2 y 3
is an absolute invariant of any two vectors x(x1 , x2 , x3 , x4 ) , y( y1 , y2 , y3 ,
y4 ) in this space.
Defining the matrices:
⎡ x1 ⎤
⎡ X 1⎤
⎡ a1 0 a 2 0 ⎤
⎢ X 2⎥
⎢ x2⎥
⎢ 0 a1 0 a 2 ⎥
⎥
x := ⎢ ⎥
X := ⎢ ⎥
A := ⎢
⎢ X 3⎥
⎢ x3 ⎥
⎢ a3 0 a 4 0 ⎥
⎢ ⎥
⎢ ⎥
⎢
⎥
⎣ X 4⎦
⎣ x4⎦
⎣ 0 a3 0 a 4 ⎦
we establish that the transformations (1) can be written in the following way:
X = Ax .
(4)
In a trivial way we prove
Theorem 2. The set of all matrices of the type of the matrix A is a
group (algebra, linear space).
Scalar product. We can define a scalar product in the 4-dimensional
linear space in different ways. Here we do this in the following way:
(5)
xy = x1 y1 + x2 y2 + x3 y3 + x4 y4
for any vectors x(x1 , x2 , x3 , x4 ) , y( y1 , y2 , y3 , y4 ) . The vectors are
orthogonal if their scalar product is 0. For the images of these vectors we
have
XY : = X1 Y1 + X2 Y2 + X3 Y3 + X4 Y4
Using Maple 11 we easily establish the following
Theorem 3. The introduced scalar product is invariant iff:
(6)

a2 = - a3 , a3 = ± 1 − a12 , a4 =a1

or
(7)

a2 = a3, a3 = ± 1 − a12 , a 4 = − a1

These are exactly the cases when the matrix L is an orthogonal matrix.
The graphics of the space curves with equations (6) and (7) are given
in the next picture.

They are two ellipses in the orthogonal planes. Thus we have proved

Theorem 3. The introduced scalar product is not invariant under the
transformations (1). It is invariant only in the cases (6) and (7). For any
point of the above ellipses there is an orthogonal transformation preserving
the scalar product.
Cross product. Let there be given four vectors
x(x1,x2,x3,x4), y(y1,y2,y3,y4), z(z1,z2,z3,z4), u(u1,u2,u3,u4).
We define the matrix
⎡ x1 x 2 x3 x 4 ⎤
⎢ y1 y 2 y3 y 4 ⎥
⎥
mxyzu := ⎢
⎢ z1 z 2 z3 z 4 ⎥
⎢
⎥
⎣ u1 u 2 u3 u 4 ⎦
For their images we have
⎡ X 1 X 2 X 3 X 4⎤
⎢ Y1 Y 2 Y 3 Y 4 ⎥
⎥
MXYZU := ⎢
⎢ Z1 Z 2 Z 3 Z 4 ⎥
⎢
⎥
⎣U 1 U 2 U 3 U 4 ⎦
By Maple 11 we establish
(8)
Det(MXYZU) = Det(A)Det(mxyzu) .
In this way we establish the following
Theorem 4. a). Det(mxyzu) is a relative invariant of any four vectors
x(x1,x2,x3,x4), y(y1,y2,y3,y4), z(z1,z2,z3,z4), u(u1,u2,u3,u4).
b). If p, q, r, s are arbitrary vectors, then Det(mxyzu) / Det(mpqrs) is
an absolute invariant of any eight vectors.
Denoting m = mxyzu we introduce the vector n(n1 ,n2 ,n3 , n4 ) , where
n1=(-1)^(4+1)*Minor(m,4,1), n2=(-1)^(4+2)*Minor(m,4,2),
n3=(-1)^(4+3)*Minor(m,4,3), n4=(-1)^(4+4)*Minor(m,4,4).

We define: the vector n is called Cross Product ( x, y, z ).
We have proved the following
Theorem 5. a)The Cross Product ( x, y, z ) is orthogonal to the vectors
x, y, z .
b)The Cross Product ( x, y, z ) is skew symmetric in respect to the
cyclic permutation of x, y, z .
c) Det(mxyzu) = (Cross Product ( x, y, z ), u) , where the last
expression is a notation of the scalar product.
For the images X, Y, Z, U of the vectors x, y, z, u we define N =Cross
Product ( X ,Y,Z ). If N(N1 , N2 , N3 , N3 ) and introducing the matrices

⎛n
mn = ⎜ 1
⎝ n3

n2 ⎞
⎟,
n4 ⎠

⎛N
mN = ⎜ 1
⎝ N3

N2 ⎞
⎟
N4 ⎠

we established the following
Theorem 6. a) Det(mN) = Det(L)33Det(mn) .
b) Det(mn) is a relative invariant of three vectors.
c) There exists an absolute invariant of any six vectors, namely
Det(mn(x, y, z)) / Det(mn( p, q, r)).
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FOUR DIMENSIONAL HANKEL GEOMETRY
Grosio Stanilov, Slavka Slavova
In this paper we introduce a special kind of four dimensional H
matrices of Henkel. We find out that they constitute neither a group, nor
algebra, though the unborn matrices of this kind have opposites which are
also Henkel’s. Nevertheless, after introducing the so called transformation of
Henkel, we make it clear that it is reasonable to introduce the notion of
Henkel geometry as an aggregation of such transformational invariants.
Theorem 1 helps us find out that every two points have three absolute
invariants and theorem 2 shows that every two arbitrary groups of four
different points have an absolute inavariant. We introduce the term oblique

product of three vectors for which it is possible to prove that it is not
invariant in any case, but using it with theorem 3 we give three absolute
invariants of two arbitrary groups of three vectors. For these investigations
we apply Maple 11 while significantly leaning on the packet
with(LinearAlgebra):
2000 AMS Classification: 51-04,51N25,15A72,15A90
I. Introduction. We introduce the following matrices, called Hankel
matrices:
H:=Matrix([[a,b,c,d],[b,c,d,a],[c,d,a,b],[d,a,b,c]]);
⎡a b c d ⎤
⎥
⎢
⎢b c d a ⎥
⎥
H := ⎢⎢
⎥
⎢ c d a b⎥
⎥
⎢
⎢d a b c ⎥
⎦
⎣
The determinant of such matrix is
factor(Determinant(H));
( a + d + c + b ) ( −a + d − c + b ) ( a 2 − 2 a c + c 2 − 2 d b + d 2 + b 2 )
If H is a regular matrix its inverse matrix is also a Hankel matrix. But
the product of two Hankel matrices is not a Hankel matrix; it is a circulate
that is matrix of the following type :
S:=Matrix([[a,b,c,d],[d,a,b,c],[c,d,a,b],[b,c,d,a]]);
⎡a b c d ⎤
⎢
⎥
⎢d a b c ⎥
⎢
⎥
S := ⎢
⎥
⎢ c d a b⎥
⎢
⎥
⎢b c d a ⎥
⎣
⎦
So the set of the Hankels matrices is not a group. For all that we can
speak about Geometry over this set.
II. Hankel Geometry. Let as take arbitrary Hankels matrix
m:=Matrix([[x,y,z,u],[y,z,u,x],[z,u,x,y],[u,x,y,z]]);

The multiplication
S:=H.m;

⎡x
⎢
⎢y
m := ⎢⎢
⎢z
⎢
⎢u
⎣

y
z
u
x

z
u
x
y

u⎤
⎥
x ⎥⎥
⎥
y ⎥⎥
z ⎥⎦

⎡a x + b y + c z + d u
⎢
⎢a u + b x + c y + d z
S := ⎢⎢
⎢a z + b u + c x + d y
⎢
⎢a y + b z + c u + d x
⎣

ay +bz+cu+dx
ax +by+cz+du
au+bx +cy +dz
az+bu+cx +dy

az+bu+cx +dy
ay +bz+cu+dx
ax +by+cz+du
au+bx +cy +dz

au+bx +cy +d
az+bu+cx +d
ay +bz+cu+d
ax +by+cz+d

is a circulate matrix which elements are:
X:=S[1,1];Y:=S[1,2];Z:=S[1,3];U:=S[1,4];
X := a x + b y + c z + d u
Y := a y + b z + c u + d x
(1)
U := a u + b x + c y + d z
Z := a z + b u + c x + d y
These transformations (x,y,z,u) → (X,Y,Z,U) are called Hankels
transformations. In the formulas (1) a,b,c,d are parameters, (x,y,z,u) are
coordinates of a point or vector (since the set of these quadruples is a linear
space. The set of all invariants under these transformations will be called
Hankels Geometry.
We calculate at once
(u + x + y + z) (a + b + c + d)
factor(X+Y+Z+U);
−( −y − u + x + z ) ( −a + b − c + d )
factor(X-Y+Z-U);
factor((X-Z)^2+(Y-U)^2);
( z2 + x 2 + y 2 + u 2 − 2 u y − 2 x z ) ( c 2 + a 2 + d 2 − 2 d b − 2 c a + b 2 )
Thus we have proved the following
Theorem 1.The expressions x + y + z + u, x − y + z − u,( x − z)2 + ( y − u)2
are relative invariants
Consequence. For any two points p1 ( x1 , y1 , z1 , u1 ), p2 ( x2 , y2 , z2 , u 2 )
the expressions
x + y1 + z1 + u1
x − y1 + z1 − u1
( x − z ) 2 + ( y1 − u1 ) 2
I1 = 1
, I2 = 1
, I3 = 1 1 2
x2 + y2 + z2 + u2
x2 − y2 + z2 − u2
( x2 − z2 ) + ( y2 − u2 ) 2
are absolute invariants under the Hankels transformations.
Let as given 4 points (vectors): pi ( xi , yi , z1 , ui ), i = 1, 2,3, 4 .We
define
m1234:=Matrix([[x1,y1,z1,u1],[x2,y2,z2,u2],[x3,y3,z3,u3],[x4,y4,z4,u4]]);
⎡x1 y1 z1 u1⎤
⎥
⎢
⎢x2 y2 z2 u2⎥
⎥
⎢
m1234 := ⎢
⎥
⎢x3 y3 z3 u3⎥
⎥
⎢
⎢x4 y4 z4 u4⎥
⎦
⎣
For their images Pi ( X i , Yi , Z 1 , U i ), i = 1, 2, 3, 4 we have
M1234:=Matrix([[X1,Y1,Z1,U1],[X2,Y2,Z2,U2],[X3,Y3,Z3,U3],[X4,Y4,Z
4,U4]]);

⎡X1 Y1 Z1 U1⎤
⎢
⎥
⎢X2 Y2 Z2 U2⎥⎥
M1234 := ⎢⎢
⎥
⎢X3 Y3 Z3 U3⎥
⎢⎢
⎥⎥
⎣X4 Y4 Z4 U4⎦
Applying the transformations formulas (1) for the fourth points we get
at once
simplify(Determinant(M1234)+Determinant(H)*Determinant(m1234));
0
Thus we establish the following
Theorem 2. For any 4 points pi ( xi , yi , z1 , ui ), i = 1, 2,3, 4 and their

ima-ges Pi ( X i , Yi , Z1 , U i ), i = 1, 2, 3, 4 holds
Determinant(M1234)=Determinant(H)Determinant(m1234)
Thus the Determinant(m1234) is a relative invariant.
Consequence. For any 8 points pi ( xi , yi , z1 , ui ), i = 1, 2,3, 4,5, 6, 7,8
the expression
In:= Determinant(m1234)/Determinant(m5678);
Determinant ( m1234 )
In :=
Determinant ( m5678 )
is an absolute invariant.
III. Cross product of 3 vectors. Let us given 4 vectors
vi ( xi , yi , zi , ui ) , i=1,2,3,4. We define:
m1234:=Matrix([[x1,y1,z1,u1],[x2,y2,z2,u2],[x3,y3,z3,u3],[x4,y4,z4,u4]]);
⎡x1 y1 z1 u1⎤
⎢
⎥
⎢x2 y2 z2 u2⎥
⎢
⎥
m1234 := ⎢
⎥
⎢x3 y3 z3 u3⎥
⎢
⎥
⎢x4 y4 z4 u4⎥
⎣
⎦
n1:=(-1)^(4+1)*Minor(m1234,4,1);

n1 := −y1 z2 u3 + y1 u2 z3 − y2 z3 u1 + y2 z1 u3 − y3 z1 u2 + y3 z2 u1

n2:=(-1)^(4+2)*Minor(m1234,4,2);
n2 := x1 z2 u3 − x1 u2 z3 + x2 z3 u1 − x2 z1 u3 + x3 z1 u2 − x3 z2 u1
n3:=(-1)^(4+3)*Minor(m1234,4,3);
n3 := −x1 y2 u3 + x1 u2 y3 − x2 y3 u1 + x2 y1 u3 − x3 y1 u2 + x3 y2 u1
n4:=(-1)^(4+4)*Minor(m1234,4,4);
n4 := x1 y2 z3 − x1 z2 y3 + x2 y3 z1 − x2 y1 z3 + x3 y1 z2 − x3 y2 z1
The vector n(n1 , n2 , n3 , n4 ) we call Cross product of

vi ( xi , yi , zi , ui ) i=1,2,3 and we shall write n = Crossproduct (v1 , v2 , v3 ) . Here
we shall use this notion to introduce some new invariants. We denote

m:=Matrix([[n1,n2,n3,n4],[n2,n3,n4,n1],[n3,n4,n1,n2],[n4,n1,n2,n3]]);
⎡n1 n2 n3 n4⎤
⎥
⎢
⎢n2 n3 n4 n1⎥
⎥
m := ⎢⎢
⎥
⎢n3 n4 n1 n2⎥⎥
⎢
⎢n4 n1 n2 n3⎥
⎦
⎣
For the images Vi ( xi , yi , z1 , ui ), i = 1, 2,3, 4 of the vectors

vi ( xi , yi , zi , ui ) i=1,2,3,4 we have correspondently
M1234:=Matrix([[X1,Y1,Z1,U1],[X2,Y2,Z2,U2],[X3,Y3,Z3,U3],[X4,Y4,Z
4,U4]]);
⎡X1 Y1 Z1 U1⎤
⎢
⎥
⎢X2 Y2 Z2 U2⎥
⎥
M1234 := ⎢⎢
⎥
⎢X3 Y3 Z3 U3⎥
⎢
⎥
⎢X4 Y4 Z4 U4⎥
⎣
⎦
N1:=(-1)^(4+1)*Minor(M1234,4,1);
N1 := −Y1 Z2 U3 + Y1 U2 Z3 − Y2 Z3 U1 + Y2 Z1 U3 − Y3 Z1 U2 + Y3 Z2 U1
N2:=(-1)^(4+2)*Minor(M1234,4,2);
N2 := X1 Z2 U3 − X1 U2 Z3 + X2 Z3 U1 − X2 Z1 U3 + X3 Z1 U2 − X3 Z2 U1
N3:=(-1)^(4+3)*Minor(M1234,4,3);
N3 := −X1 Y2 U3 + X1 U2 Y3 − X2 Y3 U1 + X2 Y1 U3 − X3 Y1 U2 + X3 Y2 U1
N4:=(-1)^(4+4)*Minor(M1234,4,4);

N4 := X1 Y2 Z3 − X1 Z2 Y3 + X2 Y3 Z1 − X2 Y1 Z3 + X3 Y1 Z2 − X3 Y2 Z1

M:=Matrix([[N1,N2,N3,N4],[N2,N3,N4,N1],[N3,N4,N1,N2],[N4,N1,N2,N3]]);
⎡N1 N2 N3 N4⎤
⎥
⎢
⎢N2 N3 N4 N1⎥
⎥
M := ⎢⎢
⎥
⎢N3 N4 N1 N2⎥
⎥
⎢
⎢N4 N1 N2 N3⎥
⎦
⎣
Using the transformations formulas (1) and denoting:
s:=simplify(Determinant(H)*MatrixInverse(Transpose(H)));
s :=
[ a c 2 − c b 2 + 2 d b a − d 2 c − a 3 , −2 b a c + b 3 − d 2 b + d c 2 + a 2 d ,
2 b d c − b2 a − c 3 + a2 c − a d2 , b a2 − 2 c a d + c 2 b + d3 − d b2 ]
[ −2 b a c + b 3 − d 2 b + d c 2 + a 2 d , 2 b d c − b 2 a − c 3 + a 2 c − a d 2 ,

b a2 − 2 c a d + c 2 b + d3 − d b2 , a c 2 − c b2 + 2 d b a − d2 c − a3 ]
[ 2 b d c − b2 a − c 3 + a2 c − a d2 , b a2 − 2 c a d + c 2 b + d3 − d b2 ,
a c 2 − c b 2 + 2 d b a − d 2 c − a 3 , −2 b a c + b 3 − d 2 b + d c 2 + a 2 d ]
[ b a2 − 2 c a d + c 2 b + d3 − d b2 , a c 2 − c b2 + 2 d b a − d2 c − a3 ,

−2 b a c + b 3 − d 2 b + d c 2 + a 2 d , 2 b d c − b 2 a − c 3 + a 2 c − a d 2 ]
s1:=s[1,1];s2:=s[1,2];s3:=s[1,3];s4:=s[1,4];
s1 := a c 2 − c b2 + 2 d b a − d2 c − a3
s2 := −2 b a c + b3 − d2 b + d c 2 + a2 d
s3 := 2 b d c − b2 a − c 3 + a2 c − a d2
s4 := b a2 − 2 c a d + c 2 b + d3 − d b2
we calculate easy
simplify((N1+N2+N3+N4)+(b+d-a-c)*(c^2-2*a*c+a^2-2*d*b+
b^2+d^2)* (n1+n2+n3+n4));
0
simplify((N1-N2+N3-N4)-(b+d+a+c)*(c^2-2*a*c+a^22*d*b+b^2+d^2)*(n1-n2+n3-n4));
0
simplify((N1-N3)^2+(N2-N4)^2-((s1-s3)^2+(s2-s4)^2)*((n1-n3)^2+(n2n4) ^2));
0
Thus we have proved
Theorem 3
N1 + N 2 + N 3 + N 4 = (a − b + c − d )((a − c)2 + (b − d )2 )(n1 + n2 + n3 + n4 ) ,
N1 − N 2 + N 3 − N 4 = (a + b + c + d )((a − c) 2 + (b − d ) 2 )(n1 − n2 + n3 − n4 ) ,
( N1 − N 3 ) 2 + ( N 2 − N 4 ) 4 = (( s1 − s3 ) 2 + ( s2 − s4 ) 2 )((n1 − n3 ) 2 + ( n2 − n4 ) 4 ) .
Consequence 1.The following expressions
J1 = n1 + n2 + n3 + n4 , J 2 = n1 − n2 + n3 − n4 , J 3 = (n1 − n3 ) 2 + (n2 − n4 ) 4
are relative invariants.
Consequence 2. If w1 , w2 , w3 are arbitrary vectors and the vector

( m1 , m2 , m3 , m4 ) = Crossproduct ( w1 , w2 , w3 ) , the expressions
K1 =

(n1 − n3 ) 2 + (n2 − n4 ) 2
n1 + n2 + n3 + u4
n − n2 + n3 − u4
, K2 = 1
, K3 =
m1 + m2 + m3 + m4
m1 − m2 + m3 − m4
(m1 − m3 ) 2 + (m2 − m4 ) 2

are absolute invariants.
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INVOLUNTARY CURVES OF THE SECOND ORDER
Dimitar Mekerov
In the paper we define the notions of a converse curve and of an
involuntary curve of a given non-degenerated curve of the second order and
we offer a classification of the involuntary curves – there are exactly 20
classes of such curves. We give canonical equations of all voluntary curves.
Some of the classes are 1-parametrical and 2-parametrical sets of curves. An
essential tool for the classification is the applying of the computer algebra of
MAPLE.
Introduction Let there be given a non-degenerated curve of the
second order
c : F ( x, y ) = a11 x 2 + a22 y 2 + a33 + 2(a12 xy + a13 x + a23 y ) = 0
Its matrix is
⎛ a11
⎜
A = ⎜ a21
⎜a
⎝ 31

a12
a22
a32

a13 ⎞
⎟.
a23 ⎟
a33 ⎟⎠

Let B = ( bij ) be the inverse matrix of the matrix A . Its elements are:
a 22 a 33 − a 23 2
a11a 22 a 33 − a11a 23 2 + 2 a12 a 23a13 − a12 2 a 33 − a 22 a13 2
a12 a 33 − a 23 a13
b12 :=
a11a 22 a 33 − a11a 23 2 + 2 a12 a 23 a13 − a12 2 a 33 − a 22 a13 2
b11 :=

a12 a 23 − a 22 a13
a11 a 22 a 33 − a11 a 23 2 + 2 a12 a 23 a13 − a12 2 a 33 − a 22 a13 2
a11 a 33 − a13 2
b 22 :=
2
a11 a 22 a 33 − a11 a 23 + 2 a12 a 23 a13 − a12 2 a 33 − a 22 a13 2
a11a 23 − a13 a12
b 23 :=
2
a11a 22 a 33 − a11a 23 + 2 a12 a 23 a13 − a12 2 a 33 − a 22 a13 2
b13 :=

b33 :=

a11a 22 − a12 2
a11a 22 a 33 − a11a 23 + 2 a12 a 23a13 − a12 2 a 33 − a 22 a13 2
2

It induces the curve of the second order
c : F ( x , y ) = b11 x 2 + b 22 y 2 + b33 + 2 ( b12 xy + b13 x + b 23 y ) = 0

which is called the converse curve of the curve c [1]. It is also a nondegenerated curve of the second order. Our main goal is the finding of those
curves c with the property c = c . Such a curve we will call an involuntary
curve.

Classification of the involuntary curves. In the first place it means
the findings of the matrices of such curves. So we want to solve the equations
aij = bij for 1< i < j < 3 .

The solving of this system is a very hard problem. But by using the Maple
system it is done easily. So we have
solve({b11=a11,b22=a22,b33=a33,b12=a12,b13=a13,b23=a23},
{a11,a22,a33,a12,a13,a23});
{ a 22 = a 23 2 − 1, a12 = a 23 RootOf (_ Z 2 + a 23 2 − 1), a 33 = 0 ,
a11 = − a 23 2 , a 23 = a 23 , a13 = RootOf (_ Z 2 + a 23 2 − 1)}
{ a 11 = a 23 2 , a 33 = 0 , a 12 = − a 23 RootOf (_ Z

2

a 23 = a 23 , a 22 = − a 23 2 + 1, a 13 = RootOf (_ Z

+ a 23 2 − 1),
2

+ a 23 2 − 1)}

{ a 33 = 1, a 23 = 0 , a11 = 1, a13 = 0 , a12 = 0 , a 22 = 1}
{ a11 = − 1, a 23 = 0 , a 33 = − 1, a13 = 0 , a12 = 0 , a 22 = − 1}
{a 23 = 0, a11 = − a 33, a12 = 0, a 22 = 1, a13 = RootOf (_ Z 2 − 1 + a 33 2 ), a 33 = a 33}
{ a11 = 0 , a 23 = 0 , a13 = 1, a 33 = 0 , a12 = 0 , a 22 = 1}
{ a11 = 0 , a 23 = 0 , a13 = − 1, a 33 = 0 , a12 = 0 , a 22 = 1}

{a 23 = 0, a11 = − a33, a12 = 0, a 22 = −1, a 23 = RootOf (_ Z 2 − 1 + a332 ), a33 = a33}
{ a11 = 0 , a 23 = 0 , a13 = 1, a 33 = 0 , a12 = 0 , a 22 = − 1}
{ a11 = 0 , a 23 = 0 , a13 = − 1, a 33 = 0 , a12 = 0 , a 22 = − 1}
{a 22 = a 22, a 33 = 1, a 23 = 0, a13 = 0, a11 = − a 22, a12 = RootOf (_ Z 2 − 1 + a 22 2 )}
{ a 33 = 1, a11 = 0 , a 23 = 0 , a12 = 1, a13 = 0 , a 22 = 0}
{ a 33 = 1, a11 = 0 , a 23 = 0 , a12 = − 1, a13 = 0 , a 22 = 0}

{a22 = a22, a23 = 0, a33 = −1, a13 = 0, a11= −a22, a12 = RootOf(_ Z 2 −1 + a222 )}
{ a11 = 0 , a 23 = 0 , a12 = 1, a 33 = − 1, a13 = 0 , a 22 = 0}
{ a11 = 0 , a 23 = 0 , a12 = − 1, a 33 = − 1, a130 , a 22 = 0}

{a11 = 1, a13 = 0, a12 = 0, a 23 = RootOf (_ Z 2 − 1 + a33 2 ), a 22 = − a33, a33 = a33}
{a11 = −1, a13 = 0, a12 = 0, a 23 = RootOf (_ Z 2 − 1 + a33 2 ), a 22 = − a33, a33 = a33}
a 23 2 + a 33 2 − a 33
a 23 2 + a 33 − 1
, a 23 = a 23 , a 33 = a 33 , a 22 =
,
a 33 − 1
a 33 − 1
2
2
2
RootOf (_ Z + a 23 − 1 + a 33 , label = _ L 2 ) a 33
a12 =
,
a 33 − 1
2
2
a 23 − 1 + a 33
a13 = −
}
RootOf (_ Z 2 + a 23 2 − 1 + a 33 2 , label = _ L 2 )

{ a11 = −

a 23 2 − 1 − a 33
RootOf (_ Z 2 + a 23 2 − 1 + a 33 2 , label = _ L 4) a 23
, a12 =
,
a 33 + 1
a 33 + 1
a 23 2 + a 33 2 + a 33
a 23 2 − 1 + a 33 2
}
, a 33 = a 33, a11 = −
a13 = −
2
2
2
a 33 + 1
RootOf (_ Z + a 23 − 1 + a 33 , label = _ L 4)

{a 23 = a 23, a 22 =

Thus we have to investigate exactly 20 cases.
Before we begin the investigations, we must remember the metric
invariants of the curves of the second order [1]. They are
J1 = a11 + a22 , J 2 = a11a22 − a122 , J 3 = det( A) .
The characteristic equation is s 2 − J1s + J 2 = 0 . In all cases J 3 ≠ 0
Case 1. a33 = 0, a22 = −1 + a 232 , a11 = − a232 , a12 = a 23 1 − a232 , a13 = 1 − a232

The first restriction is | a23 |≤ 1 . The characteristic roots are s1 = 0, s2 = −1 ,
so all these curves are parabolas. All these curves have the canonical equation
( | a23 |≤ 1 ).
(1)
Y 2 = −2 sgn( a23 ) X
2
2
2
Case 2. a33 = 0, a22 = 1 − a232 , a11 = a23
.
, a12 = − a23 1 − a23
, a13 = 1 − a23
We get the equation (1) again.
Case 3. a11 = 1, a22 = 1, a33 = 1, a12 = a13 = a23 = 0 .
In this case we have the canonical equation
(2)
x2 + y 2 + 1 = 0
Case 4. a11 = −1, a22 = −1, a33 = −1, a12 = a13 = a23 = 0

We get the equation (2) again.
Case 5. a11 = − a33 , a12 = 0, a13 = 1 − a332 , a22 = 1, a 23 = 0 .
The restriction is | a33 |< 1 . Here we have two sub cases.
If a33 = 0 , we get the equation (1) with sign minus.
If a33 ≠ 0 , then the curve has the canonical equation
2 2
2
a33
x − a33 y 2 = 1 − a33

( a33 ≠ 0 , | a33 |< 1 ).
In this 1-parametrical family of curves there are ellipsis and hyperbolas.
Case 6. a11 = 0, a12 = 0, a13 = 1, a22 = 1, a23 = 0, a33 = 0 .
(3)

The curve has one of the canonical equations (1).
Case 7. a11 = 0, a12 = 0, a13 = −1, a22 = 1, a23 = 0, a33 = 0 .
The curve has one of the equations (1).
Case 8. a11 = − a33 , a12 = 0, a13 = 1 − a332 , a22 = −1, a23 = 0 with | a33 |< 1 .
It is the same as case 5.
Case 9. a11 = 0, a12 = 0, a13 = 1, a22 = −1, a23 = 0, a33 = 0

The curve has one of the canonical equations (1).
Case 10. a11 = 0, a12 = 0, a13 = −1, a22 = −1, a23 = 0, a33 = 0 .
Again we have (1).
Case 11. a11 = 0, a12 = 1, a13 = 0, a22 = 0, a23 = 0, a33 = 1 .
The curve has the equation 2xy +1 = 0 , and its canonical equation is
(4)
x2 − y2 + 1 = 0
Case 12. a11 = 0, a12 = −1, a13 = 0, a22 = 0, a23 = 0, a33 = 1
The curve gets the canonical equation (3).
2
Case 13. a11 = −a22 , a13 = 0, a12 = 1 − a22
, a33 = −1, a23 = 0 .
The curve obtains the canonical equation (4).
Case 14. a11 = 0, a12 = 1, a13 = 0, a22 = 0, a23 = 0, a33 = −1 .
The curve acquires the canonical equation
(5)
x2 − y2 − 1 = 0 .
Case 15. a11 = 0, a12 = −1, a13 = 0, a22 = 0, a23 = 0, a33 = −1 .
The curve gets the canonical equation (4).
Case 16. a11 = 1, a12 = 0, a22 = −a33 , a23 = 1 − a332 , a13 = 0 .
This case is similar to the case (5) – the canonical equation is (3).
Case 17. a11 = −1, a12 = 0, a22 = −a33 , a23 = 1 − a332 , a13 = 0 .
This case is also similar to the case (5) – the canonical equation is (3).
Case 18. a11 = −1, a13 = 0, a12 = 0, a23 = 1 − a332 , a22 = −a33 .
The canonical equation is (3) again.
Case 19. This is the case with
a11 = −

2
2
2
2
1 − a 23
− a33
a 2 − 1 − a33
a 23
+ a33
− a33
2
2
, a12 = a 23
, a13 = 1 − a 23
, a 22 = 23
− a33
a33 − 1
a33 − 1
a33 − 1

2
2
where a23
+ a33
≤ 1, a33 ≠ 1 .
So, we have a 2-parametrical family of curves. We calculate
J 1= 1 − a33 , J 2 = −a33 , J 3 = −1
We conclude the following: if a33 < 0 , the curve of the family is an ellipsis; if

a33 > 0 , the curve of the family is a hyperbola; if a33 = 0 we have parabolas
with the canonicalequation (1). The canonical equation of any curve with
a33 ≠ 0 of this family is
(6)

2 2
a33 x 2 − a33
y +1 = 0

( a33 ≠ 0 ).

Case 20. This is the case with
a11 = −

2
a 23
+ a 332 + a 33
a 2 − 1 − a 33
, a 22 = 23
, a12 = a 23
a 33 + 1
a 33 + 1

2
1 − a 23
− a 332
2
, a13 = 1 − a 23
− a 332
a 33 + 1

2
2
where a23
+ a33
≤ 1, a33 ≠ −1 . So, we have a 2-parametrical family of curves.
We calculate J 1= −1 − a33 , J 2 = a33 , J 3 = 1 . So if a33 < 0 , any curve of this

family is a hyperbola. If a33 > 0 , any curve of this family is an ellipsis. If
a33 = 0 we have parabolas with the canonical equation (1) .The canonical
equation of any curve with a33 ≠ 0 of this family is
2 2
a33 x 2 + a33
y − 1 = 0 ( a33 ≠ −1 ).
Summarizing all these results, we can formulate the following
Theorem. Any involuntary curve has one of the canonical equations
(1), (2), (3), (4),(5), (6), (7).
Next we want to animate the families (1), (3), (6) and (7):
with(plots):(Animation(1)):
animate(implicitplot,[y^2+2*csgn(a23)*x=0,x=-3..3,y=-3..3], a23=-1..1,
thickness=2);

(7)

with(plots):(Animation(3)):
animate(implicitplot,[a33^2*x^2-a33*y^2=1-a33^2,x=-5..5,y=-3..3],
a33=-1..1, thickness=2);

with(plots):(Animation(6):
animate(implicitplot,[a33*x^2-a33^2*y^2+1=0,x=-5..5,y=-3..3],a33=-1..1,
thickness=2);

with(plots):(Animation(7)):
animate(implicitplot,[a33*x^2+a33^2*y^2-1=0,x=-5..5,y=-3..3],
a33=-0.6..0.6,thickness=2);
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ON TWO PHYSICAL VALUES IN A FOUR DIMENSIONAL
PSEUDO-EUCLIDIAN SPACE
Georgi Djelepov
Similarly to the case of three-dimensional Euclidian space two
physical values are defined and discussed but in a special four-dimensional
pseudo-Euclidian space.
1. Introduction
Let N be a general B-manifold, i.e. N admits an almost complex
structure J and a Norden metric g. So the following identities are valid [2],
[3]:
(1.1)
J 2 = −id g ( Jx, Jy ) = − g ( x, y ) , x, y ∈ χN
Now we accept dimN = 4 and K is a point in N. The tangent space TK N at K
is also four dimensional, and here in TK N , we have J is a complex structure
and g is an indefinite metric. Especially in TK N there is an orthonormal J-

base, σ = {i, j , J i, J j} such that [3]

g (i , i ) = g ( j , j ) = − g ( J i , J i ) = − g ( J j , J j ) = 1
(1.2)

g (i , j ) = g ( j , J i ) = g (i , Jj ) = g ( j , J j ) = 0

⎛0 0⎞ ;
⎛1 0⎞ .
⎟⎟
O = ⎜⎜
⎟⎟
E = ⎜⎜
0
0
⎝
⎠
⎝0 1⎠
Evidently TK N is a pseudo-Euclidian space, and we mean it by E42 .
2. Potential vector fields
Let M(x, y, z, u) be a point in some D ⊆ E42 and P(M), Q(M), R(M),
L(M), P1 ( M ), Q1 ( M ), R1 ( M ), L1 ( M ) be smooth functions of M. We consider
two smooth vector fields of M respectively
(2.1)
F ( M ) = P ( M )i + Q ( M ) j + R ( M ) J i + L ( M ) J j

(1.3)

(2.2)

⎛ 0 − E⎞ ;
⎟⎟
J = ⎜⎜
⎝E 0 ⎠

F1 ( M ) = P1 ( M )i + Q1 ( M ) j + R1 ( M ) J i + L1 ( M ) J j .

Thanks to (1.1) - (2.2) the scalar product of F (M ) and F1 ( M ) is the
function
(2.3)
F ( M ) F1 ( M ) = P( M ) P1 ( M )i + Q( M )Q1 ( M ) j + R( M ) R1 ( M ) J i + L( M ) L1 ( M ) J j

Naturally, if F ( M ) F1 ( M ) = 0 then we accept F ⊥ F1 . In the case, when
2

F = 0 , but F = 0 , i.e.
(2.4)

P 2 + Q 2 = R 2 + L2 ,

then F from (2.1) is an isotropic vector field.
For later use we introduce the ”vector field”
∇=

∂
∂
∂
∂
i+
j − Ji − J j
∂z
∂u
∂x ∂y

Let

φ ( M ), M ∈ D ⊂ E 42 be a smooth function. We consider the

vector field ∇φ (gradient of φ ) i.e.
∂φ
∂φ
∂φ
∂φ
(2.5)
∇φ =
i+
j−
Ji −
J j
∂x

∂y

∂z

∂u

Vector field F from (2.1) will be potential one if there exists a smooth
function φ such that F = ∇φ . Using an idea from [1], we define a cross
product of 3 arbitrary vectors a (a1 , a2 , a3 , a4 ), b(b1 , b2 , b3 , b4 ), c(c1 , c2 , c3 , c4 ) of
E42 , as follows

(2.6)

i
j
a a
crossproduct (a, b, c) = 1 2
b1 b2
c1

c2

Ji
− a3
− b3

Jj
− a4
− b4

− c3

− c4

Thanks to (1.2), (2.3) and (2.6), it is easy to prove the assertion.
Theorem 2.1. The cross product (a, b, c) is orthogonal to a, b and c
.
By analogy to the classical analysis we could define the rotation of a
vector field F (P(M ),Q(M ), R(M ), L(M )) , M ∈ D ⊂ E42 , by the cross product
(∇, F , e) , where e = i + j + J i + J j . So we have:

(2.7)

i
∂
rot F = ∂x
P

j
∂
∂y
Q

Ji
∂
∂z
−R

Jj
∂
∂u
−L

1

1

−1

14

.

Theorem 2.2. F from (2.1) is a potential vector field, if and only if,
the following equations are valid

(2.8)

∂P
=
∂y
∂Q
= −
∂z

∂Q ∂P
∂L
∂R ∂P
;
;
=−
;
=−
∂x ∂z
∂x ∂u
∂x
∂R ∂Q
∂L
∂L ∂R
;
;
=
.
= −
∂z
∂y ∂u
∂y ∂u

Proof. We suppose F from (2.1) is potential, i.e. F = ∇φ , where φ is
a smooth function. Then (2.5) implies P = ∂ φ , Q = ∂ φ , R = − ∂ φ , L = − ∂ φ
∂x

∂y

∂u

∂z

from which (2.8) follows immediately.
Let (2.8) be valid,and let M0 (x0 , y0 , z0 , u0 ) be a fixed point, M ( x, y, z, u)
be an arbitrary point in D ⊂ E42 . We construct the function
following way:
(2.9)

φ in

the

y

x

φ (x , y , z , u ) = ∫ P (t , y 0 , z 0 , u 0 )dt + ∫ Q (x , t , z 0 , u 0 )dt
x0

y0

z

u

z0

u0

− ∫ R ( x , y , t , u 0 )dt − ∫ L ( x, y , z , t )dt

Using (2.8), we can verify that (2.9) implies ∂φ = P, ∂φ = Q, ∂φ = − R, ∂φ = − L
∂x
∂y
∂z
∂u
and from (2.5) we obtain F = ∇φ .
Theorem 2.3. If F is a potential vector field, then rot F = 0.
The proof follows from (2.7) and (2.8).
Now, we suppose F and J F are both potential vector fields. Thanks
to (1.3), (2.1) and (2.8) we find that in this case, besides (2.8), we have
∂P ∂L ∂P ∂Q ∂P ∂R
(2.10)
=
;
=
;
=
;
∂z ∂u
∂y
∂z ∂x
∂z
∂Q
∂R ∂Q
∂L ∂R
∂L
=
;
=
;
=
.
∂u ∂y
∂z
∂u ∂y
∂x

We have the assertion:
Theorem 2.4. Let a,b be constants and f, l, h, s be functions, satisfying
the equations
∂f ( x , z )
∂h ( x , z ) ∂f ( x , z ) ∂h ( x , z )
(2.11)
=−
;
=
;
∂z
∂x
∂x
∂z
∂l ( y , u )
∂s ( y , u ) ∂l ( y , u ) ∂s ( y , u )
=−
;
=
.
∂y
∂u
∂y
∂u
If the functions P, Q, R, L are defined as follows
(2.12)
P(M) = f(x, z) + ay + bu; Q(M) = l(y, u) + ax + bz;

R(M) = h(x, z) − by + au; L(M) = s(y, u) − bx + az,
M(x, y, z, u) ∈ D ⊂ E42 then F from (2.1) and J F are both potential vector
fields.
Proof. Using (2.11) and (2.12), we verify that (2.8) and (2.10) are
valid.
In the same way we can see the following is true:
Theorem 2.5. Let a,b be constants and f(t), t ∈ [a, b] be a smooth
function.Then
2
is
an
F ( M ) = f ( x + y − z − u ).(i + j + J i + J j ), M(x, y, z, u) ∈ D ⊂ E4
isotropic potential vector field.
3. Work
We consider a smooth curve c given by the equation
(3.1)
ρ (t ) = x(t )i + y (t ) j + z (t ) J i + u (t ) J j , t ∈ [a, b]
where x, y, z, u are smooth functions and M (x, y, z, u) ∈ D ⊂ E42 . We accept
that the value
β
(3.2)
W = F d ρ = [ P ( M ) x ′( t ) + Q ( M ) y ′(t ) − R ( M ) z ′( t ) − L ( M ) u ′( t )] dt

∫

∫

α

c

is the work of F from (2.1) under movement of a point M on the c from the
point A( x(α ), y (α ), z (α ), u (α )) to the point B ( x ( β ), y ( β ), z ( β ), u ( β )) .
Theorem 3.1. Let F ( P, Q, R, L) be a potential vector field in some

D ⊂ E and A, B be two arbitrary points in D. Then work W of F under
movement of a point M from A to B doesn’t depend on the choice of every
smooth curve c in D connecting A with B.
Proof. Since F is a potential vector field then F = ∇φ is a smooth
function. So using (2.3) and (2.5) we obtain
2
4

B

W = ∫ F d ρ = ∫ ∇φdρ = ∫ dφ ( M ) = φ ( A) − φ ( B) ,
c

c

A

where c is an arbitrary smooth curve connecting A with B.
4. Flux
We consider a hypersurface Π defined by the equation
(4.1)
ρ ( M ) = x( p, q, r )i + y ( p, q, r ) j + z ( p, q, r ) J i + u ( p, q, r ) J j ,
where ( p, q, r ) ∈ V ⊂ R 3 , x, y, z, u are smooth functions of (p, q, r), a point
M(x,y,z,u) is in D ⊂ E42 .

Vector fields ρ′p , ρq′ , ρr′ are tangent to p-line, q-line, r-line on Π

respectively so they all are tangent to Π (we accept the rang of their matrix
is three).
Theorem 4.1. The vector field n (M) = cross product( ρ′p , ρq′ , ρr′ ) is
orthogonal to ρ′p , ρq′ , ρr′ , which means it is orthogonal to Π .

value
(4.2)

The proof follows from theorem 2.1.
Now we consider F from (2.1) and Π from (4.1). We accept the
f =

∫∫∫ F ( M ). n ( M ) dpdqdr
V

is the flux of F from Π . Using (2.1), (2.3), (2.6), (4.2) and Theorem 4.1 we
get the assertion.
Theorem 4.2.
(4.3)

f =

∫∫∫
V

P
x ′p

Q
y ′p

R
z ′p

L
u ′p

x q′
x ′r

y q′
y r′

z q′
z r′

u q′
u r′

dpdqdr

Now we consider the next special geometric objects: a hypersurface
Π3 ; two-dimensional surface Π2 and a segment Π1 with corresponding
equations
(4.4)
Π 3 : ρ 3 ( M ) = x( p, q)i + y ( p, q ) j + z ( p, q ) J i + u (r ) J j ,
(4.5)

Π 2 : ρ 2 ( M ) = x( p, q)i + y ( p, q) j + z ( p, q ) J i ,

(4.6)

Π1 : ρ1 ( M ) = rJ j ,

where ( p, q, r ) ∈V3 ⊂ R3 , ( p, q) ∈V2 ⊂ R 2 , q ∈ [a, b]. We also consider a
special vector field
2
(4.7)
F3 ( M ) = F1 ( M ) + F2 ( M ), M(x, y, z, u) ∈ D ⊂ E4 where

F2 ( M ) = P ( x( p, q ), y ( p, q ), z ( p, q ))i + Q ( x( p, q ), y ( p, q ), z ( p, q )) j

+ R ( x( p, q), y ( p, q ), z ( p, q)) J i
Similarly to the case of the hypersurface, we can define and calculate the flux
f 2 with respect to Π2 and F2 and we can get

(4.8)

f 2 = − ∫∫
V2

P
x ′p
x q′

Q
y ′p
y q′

R
z ′p dpdq
z q′

.

We mean by f 3 the flux with respect to Π3 and F3 , and by W1 the work
with respect to Π1 and F1 . Using (3.2), (4.3) - (4.8) we get the assertion:
Theorem 4.3. f 3 = f 2W1 .
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WAVE TYPE SOLUTIONS FOR HYPERBOLIC
CONSERVATION LAWS WITH
STIFF DIFFUSIVE RELAXATIONS
Galina Panayotova
In this paper we study the problem for existence of wave type solution
for a hyperbolic systems of PDEs with relaxation terms. A geometrical
approach for determining simple waves is developed. It turns out that the
problem for the existence of such solutions reduces to the problem of
investigation of systems of Frobenius type, which is equivalent to a system of
ordinary PDEs and can be treated by standard methods. All investigations
are done using the computer system MAPLE.AMS Subject Classification:
35L40, 35L65
1. Introduction
In many physical situations we are interesed in hyperbolic systems of
PDEs with relaxation terms. Such systems occur in the kinetik theory of
gases and gas flows with relaxation, multiphaze and phase transition, water
waves and etc. A simple prototype of hyperbolic systems of PDEs with
relaxation is given [4]

∂t ρ + ∂ x j = 0
∂t j +

1

ε2

∂xρ = −

1

ε2

,

(1)

K (ρ ) j

where the parameter ρ >0 is directly proportional to the Knudsen number
and the Nach number of the kinetic model. Here the relaxation time is given
by ε 2 , the nonnedative function K (ρ ) represents a collisional kernel, where
as the quantities ρ and j denote, respectively, the density mass and theflux
of particles. In this paper we investigate the system (1) in the case
−8
K ( ρ ) = 1 and ε = 10 .
2. Investigation of System (1)
Definition 1. (see e.g.[2]) We say that a solution ( j (t,x), ρ (t,x)) of
the system (1) is constructed by means of Riemann invariants if it is of the
form
j = J(R(t,x)), ρ = ρ (R(t,x)),
where J(R) and ρ (R) are functions of a single variable and R(t,x) is a
suitable function, called Riemann invariant .
We also say that solutions constructed by means of Riemann
invariant are wave type solutions.
Note that the classical wave solutions are special case of the wave
type solutions and that the class of the wave type solutions is the minimal
class of solutions, which contains the classical wave solutions and is invariant
with respect to the changes of variables.
Such solutions are called simple waves when the systems (1) is
homogeneous and simple states when (1) is non-homogeneous.
Lemma 1. [3],[6]. The system (1) possesses Riemann invariants if and
only if
(2)
ρ t j x − ρ x jt = 0 .
The proof is standard. Note that if the condition of Lemma1 is
satisfied and if j is nondegenerated, i.e.if ∇j ≠ 0, then u is Riemann
invariant .
Theorem1. The pair ( j , ρ ) is a solution of the system (1),
constructed by means of Riemann invariant, exactly when ( j , ρ )
solution of the system

is a

∂tρ + ∂x j = 0
∂t j +

1

ε

2

∂ xρ = −

ρ t j x − ρ x jt = 0

1

ε

2

j

This theorem follows directly from Definition1 and Lemma1.
2
2 2
Let jx = y and P = − j ± j − 4ε y .
2
2ε
Now (3) can be represented in the form
j x = y , ρ x = − y 2 P − 1 , jt = P , ρ t = − y .
The associated with (4) Pfaff system in R5 has the form

ω1dz = dj − Pdt − ydx
ω 2 dz = d ρ + ydt + yP −1dx,

(3)

(4)

(5)

where dz = (dt, dx, dy, dj, d ρ ).
Theorem 2. 1) The system (5) has a two-dimensional solution if
and only if there exist vector fields η1, η2∈ R5 such that ωi (ηk) = 0 (i,k =
1,2) and [η1,η2] belongs to the linear hull of η1 and η2.
2) If Φi (i=1,2,3) denote functionally independent solutions of the
system ηiΦ =0 (i=1,2) (whose existence follows from the conditions 1) in
view of Frobenius Theorem ), then the system of equations Φi = Ci (i=1,2,3)
where Ci are suitable constants determined by the initial data functions y =
y(t,x) ,j = j(t,x) and ρ = ρ (t,x) then namely the pair ( j , ρ ) is a solution of
system (5).
Theorem 2 is a particular case of the classical theory of Pfaff’s
systems. So our initial problem reduces to the problem of finding suitable
vector fields η1 and η2 with properties, described in the conditions 1) of
Theorem 2. This is a particular case of the general Pfaff problem [1].
Consider system (5) as an algebraic system of equations with respect
to the coordinates of the field dz. Since its rank equals 2, the set of its
solutions forms a linear space ( depending on the point z = (t,x,y,j, ρ )),
called distribution; denote this distribution by θ(z).
Definition 2 [6]. Every involutive subdistribution θi(z) of the
distribution θ(z) is called resolving distribution for system (5).
Comparing this definition with condition 1) of Theorem 2, we
conclude that in order to reach our goals we must find a resolving distribution
of dimension 2 for system (5).

The following three linearly independent vector fields
−1

ξ1 = (0,0,1,0,0), ξ2 = (1,0,0,P,-y), ξ3 = (0,1,0,y,-y2 P )
(6)
satisfy the Pfaff system (5), i.e. ωi (ξk) = 0 (i = 1,2; k = 1,2,3).
The linear hull of ξj (j = 1,2,3) determines a three-dimensional
distribution θ(z). If we choose a pair of linearly independent fields η1,
η2∈θ(z), then their linear hull determines a two-dimensional subdistribution
θ1(z)∈θ(z). Thus if [η1, η2] ∈ θ1(z), then θ1(z) is involutive and from the
classical Frobenius’ Theorem it follows that θ1(z) is completely integrable
subdistribution of θ(z). Therefore the system ηiΦ =0 (i=1,2) possesses three
functionally independent solutions Φk (k=1,2,3) . So our first task is to build
a basis consisting of a pair of vector fields η1, η2, generating an involutive
two-dimensional subdistribution θ1(z) of θ(z). The vector fields ξ1 , ξ2 , ξ3
defined above form a basis of the distribution θ(z). Then the following
theorems give us a way to find a pair of suitable vector fields η1(z), η2(z).
Theorem 3. There exists exactly one vector field η1 , satisfying the
system
ωi (dz) = 0;
∂ω1 (ξj,dz) = 0
(i = 1,2; j = 1,2,3)
(7)
and exactly one vector field η2 , satisfying the system
ωi (dz) = 0;
∂ω2 (ξj,dz) = 0
(i = 1,2; j = 1,2,3)
(8)
If the system (5) has 2-dimensional resolving distributions θ1(z) , then
η1∈θ1(z) and η2∈θ1(z). For a proof of Theorem 3 see [3]and [5] .
Theorem 4. If the system (5) has a two-dimensional resolving
distribution θ1(z) , then the vector fields
η1 = (1, − Py , r , P − yPy , − y + y 2 Py P − 1 ) ,
η 2 = ( y , − P , 0, 0, 0)
where ξ1 , ξ2 , ξ3 are defined by (6), belongs to θ1(z), r = − yPj and

s = yrP −1 .
Proof. We have [ξ1 , ξ2 ] =∂yξ2 = (0,0,0,Py ,-1); [ξ1 , ξ3] = ∂yξ3
=(0,0,0,1, −2 yP −1 + y 2 Py P −2 );[ ξ2 , ξ3] = ∂ξ2ξ3 - ∂ξ3 ξ2 = (0,0,0,-r,s).
Hence, using the above results, Lemma 1 and the identity ∂ω(X,Y) = Xω(Y) –
Yω(X) – ω([X,Y]), we obtain ∂ω1(ξ1 , ξ2) = -∂ω1([ξ1 , ξ2]) =Pj ; ∂ω1(ξ1 , ξ3) =
-∂ω1([ξ1 , ξ3]) =-1; ∂ω1(ξ2 , ξ3) = -∂ω1([ξ2 , ξ3]) = r; ∂ω2(ξ1 , ξ2) = -∂ω2([ξ1,
ξ2]) = 1; ∂ω2(ξ1 , ξ3) = -∂ω2([ξ1 , ξ3]) = −2 yP −1 + y 2 Py P −2 ; ∂ω2(ξ2 , ξ3) =
-∂ω2([ξ2 , ξ3]) = -s. Therefore, solving (7) and (8), we get η1 and η2 . If [η1,
η2] ∈θ1(z), then θ1(z) is involutive and from Frobenius’ theorem, it follows
that θ1(z). is a completely integrable subdistributions of θ(z).

Theorem 5. The vector field [η1, η2] belongs to the linear hull of η1
and η2.
Proof. The proof reduces to a standard calculation of [η1, η2]. We
obtain that [η1, η2] = 0.
Having in mind the classical Frobenius theorem we conclude that system (1)
has wave type solutions. The Frobenius system is
η1Φ = Φ t − Py Φ x + r Φ y + ( P − yPy ) Φ j + ( − y + y 2 Py P −1 ) Φ ρ = 0
(9)

η 2 Φ = yΦ t − PΦ x = 0
The system (9) has three independent integrals.
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ON COMPOSITIONS IN EQUIAFFINE SPACE
Ivan Badev
σ
Γαβ

In an equiaffine space EqN using the connection
n

m

define with

σ

σ
projecttive tensors a αβ and a αβ the connections 1Γα β , Γα β and 3 Γα σβ . For

the spaces
and

3

1

AN , 2 AN

and

3

1

AN with coefficient of connection 1 Γα σβ , 2 Γα σβ

σ

Γα β respectively, we proved that the affinor of composition and the

projective affinors have equal covariant derivatives. It follows that the
σ

connection 3 Γα β is equaffine as well, and the connections Γαβ and 3 Γα β
σ

3

are projective to each other. In the case where Eq N and
Ricci tensors, we find the fundamental n-vector
β
α

compositions with structural affinor a

ε.

σ

AN have equal

In K. Yano (1959)

are studied. Space containing

compositions with symmetric connection and Weyl connection are studied in
G. Zlatanov (2001). 2000 Mathematics Subject Classification: 53Bxx, 53B05.
1. Preliminaries
β

Let in differentiable manifold X N consider field of affinor aα ,

аαβ аβσ = δ ασ

(1)

In X N the n-vector

ε i ...i
1

σ

n

defines equiaffine connection Γαβ by

β
Γα = Γαβ
= ∂α ln ε ,

where

ε = ε1, 2,..., n

(2)

is the fundamental n-vector of the space

ε i ...i
1

n

,A. Norden
β

σ

(1976). Denote by Eq N the space in which Γαβ is given. The affinor aα ,
σ

ν

σ

ν

for which (1) and aβ ∇[α aσ ] − aα ∇[ β aσ ] = 0 hold, defines

(3)

the composition Xn × Xm (m + n = N , m = n + 1,..., N ) in Eq N , A. Norden (1963).
Through any point of the space of compositions Eq N ( X n × X m )
there are two positions - P ( X n ) and P ( X m ) of the base manifolds X N
and X N .

Assume that Eq N ( X n × X m ) has integrable structure.
n

m

The projective tensors a αβ and a αβ are defined by A. Norden,
G.Timoffev
n

aαβ =

1 ( β β ), m β 1 ( β β ),
δ α+ aα a α =
δ −a
2 α α
2
n

n

n

m

m

m

n

(4)
n

m

m

and satisfy aαβ aσβ = aασ , aαβ aβσ = aασ , a αβ + a αβ =δ αβ , aαβ aβσ = 0.

(5)

The projective tensors transform the vectors of their positions into
themselves, and the vectors of transversal positions into zero vectors.
α

Any vector v ∈ Eq N ( Xn × Xm) has the following representation
n

n

m

n

m

m

n

m

vα = a σα v σ + a σα v σ = v α + v α where vα = aσα vσ ∈ P( Xn ) and v α = a σα v σ
∈ P ( X m ) . For any covariant vector, we can find the projections
onto P ( X n ) and P ( X m ) ,Timofeev (1976).
n

n

σ

m

m

σ

From (4) and (5), for Γα = a α Γσ and Γα = a α Γσ , it follows that
n

m

Γα = Γα + Γα .

(6)

In A. Norden, G. Timoffev (1972) the invariant characteristics of
special composition in multi-dimensional spaces are obtained from affinor

aαβ and projective tensors.
The composition Xn × Xm is Cartesian (C−C) , if the positions
P( X n ) and P( X m ) translate parallely along any line of the space. The
composition is Chebichevian (Ch− Ch) , if the positions P ( X n ) and
P( X m ) translate parallely along P( Xm ) and P( X n ) respectively. The
composition is geodesic (G− G) , if the positions P ( X n ) and P ( X m )
translate parallely along P ( X n ) and P ( X m ) respectively. These
conditions are characterized by:

∇σ aαβ = 0
β
α]

∇ [σ a = 0

C −C

(7)

Ch − Ch

(8)

aσβ ∇α aσν + aσα ∇σ a βν = 0

G −G

(9)

Composition is C − Ch ( Ch − C ), if the positions P ( X n ) and

P( X m ) translate parallely along P( X n ) ( P( Xm ) ).The composition is
Xn −C (C - X m ) , if the position P( X m ) ( P( X n ) ) translates parallely
along any line of the space. The composition is Ch - X m ( X n - Ch) , if the
position P ( X n ) ( P( Xm ) ) translates parallely along P( X m ) ( P( X n ) ). The
composition is G - X m ( X n - G ), if the positions P ( X n ) ( P ( X m ) )

P( X n ) ( P( X m ) ). These conditions are

translate parallely along
characterized by:
n

n

m

m

aσα ∇σ a νβ = 0 ( aσα ∇σ a βν = 0 )
m

n

n

C − Ch ( Ch − C )

(10)

Xn − C C - Xm )

(11)

m

aσα ∇σ a νβ = 0 ( aσα ∇σ a νβ = 0 )
m

n

n

n

m

m

n

n

n

m

m

m

aσα a νβ ∇σ a νρ = 0 ( aσα a νβ ∇σ a νρ = 0 ) Ch - X m ( X n - Ch )

(12)

aσα a νβ ∇σ a νρ = 0 ( aσα a νβ ∇σ a νρ = 0 ) G - X m ( X n - G )

(13)

2. Equiaffine spaces of compositions
Consider the following connections :
1

σ

n

n

n

n

Γα β = Γα σβ + aσα Γ β + a β Γα ,
σ

3

Connection
2

3

2

m

σ

m

m

m

Γα β = Γα σβ + aσα Γ β + a β Γα , (14-15)

σ

Γα β =

σ

σ

1 1 σ 2 σ
( Γα β + Γα β )
2

(16)
σ

Γα β is called the average connection of 1 Γα β and

σ

Γα β ,A. Norden (1976).
1

2

Suppose Eq N , AN , AN and
σ

σ

connection Γα β , 1 Γα β ,

2

σ

3

AN are spaces with coefficients of
σ

Γα β and 3 Γα β respectively. Let ∇,1 ∇, 2 ∇, 3 ∇

be the covariant derivatives in the spaces Eq N ,

1

AN ,2AN and

3

AN ,

1

2

respectively. By (1) Eq N , AN , AN and

3

AN are spaces of compositions

X n × X m (m + n = N ) ,A. Norden, Timoffev (1972).
β

Theorem 1. The covariant derivatives of the affinor aα
1

2

of

3

composition in Eq N , AN , AN and AN are equal.
Proof. According to (14) we have
1

ν

∇α a σβ − ∇α a σβ = a νβ ( 1 Γα σν − Γα σν )- aσν ( 1 Γα β − Γα νβ )
ν

n

σ

n

n

n

σ

n

σ

n

ν

n

n

ν

= a β ( a α Γν + a ν Γα ) - a ν ( aα Γ β + a β Γα ).
From (5) and (6) it follows that
1

1

n

n

n

n

n

n

n

n

∇α aσβ − ∇α aσβ = aσα Γ β + aσβ Γα − aσα Γ β − aσβ Γα = 0 ,i.e.

∇α aσβ = ∇α aβσ

(17)

Using (15) we obtain
2

∇α aσβ − ∇ ∞ aσβ = a νβ ( 2 Γα σν −Γα σν )- aσν ( 2 Γα νβ − Γα νβ )
ν

m

σ

m

m

σ

m

m

σ

ν

m

m

ν

m

= a β ( a α Γν + a ν Γα ) - aν ( aα Γ β + a β Γα ).
Similarly from (5) and (6) we establish,
m

m

m

m

m

m

m

m

2

∇α aσβ − ∇α aσβ = − aσα Γ β − aσβ Γα + aσα Γ β + a σβ Γα = 0 , i.e.

2

∇α aσβ = ∇α aσβ .

(18)
σ
β

σ
β

σ

From (17) and (18) it follows that ∇α a = 1 ∇α a = 2 ∇α a β .
From the last equations and according to (16) we have

1 1
σ
σ
σ
( ∇α a β + 2 ∇α a β )= ∇α a β , i.e.
2
σ 1
∇α a β = ∇α aσβ = 2 ∇α aσβ = 3 ∇α aσβ .

3

∇α aσβ =

Corollary 1. If one of the spaces Eq N ,

1

(19)
2

AN , AN or

3

AN has

integrability of the structure, then the others also have integrability of the
structure.
Corollary follows from (1) and (19).

n

m

β

β

Corollary 2. The projective tensors a α and a α have equal covariant
1

2

derivative in Eq N , AN , AN
(19)).
- G,

and

3

AN . (Corollary follows from (4) and

Corollary 3. If the composition X n × X m is some of C - C, Ch - Ch, G
G - Gh, Ch - G, X n – C, C – X m , X n – Ch, Ch – X m , X n – G or G –

1
2
3
X m in one of the spaces Eq N , AN , AN , AN , then it is of the same kind in

the rest of these spaces. (Corollary follows from the invariant characteristics,
corollaries 1 and 2.)
σ

σ

Theorem 2. Connections Γαβ and 3 Γα β are projective between each

other.

Proof. From (14) and (15), taking into account (4) we have
1

σ

σ

σ

σ

1 σ σ n
1 σ σ n
( δ α+ a α ) Γ β + ( δ β + a β ) Γ α ,
2
2
m
m
1
1
+ ( δ σα− aσα ) Γ β + ( δ σβ− aσβ ) Γα .
2
2

Γα β = Γα β +

2

Γα β = Γα β

From (16) we obtain
3

σ

Γα β =

m
m
n
1 1 σ 2 σ 1 σ n
1
( Γα β + Γα β )= δ α (Γ β + Γ β ) + δ σβ (Γα + Γα ).
2
4
4

And taking into account (6) we establish

1 σ
( δ α Γβ + δ σβ Γα ).
(20)
4
σ
σ
Thus between Γα β and 3 Γα β there exists projective correspondence.
3

σ

Γα β = Γα σβ +

The vector of the projective transformation is

1
1 3
1 N +1 β
( Γα − Γα ) =
(δ α Γβ + δ ββ Γα ) = Γα .
N +1
N +1 4
4
3
Theorem 3. The space AN , with coefficient of connection 3Γαβ is

pα =

equiaffine.
Proof. For the tensor of transformation, from (6) and (16) we have:

1 σ
σ
( δ α Γβ + δ β Γα ).
(21)
4
ν
and 3 Rαβσ . the tensors of the curvature of Eq N

σ

Tα σβ = 3 Γα σβ − Γα β =
ν

Denote by Rαβσ .
3

and AN respectively. The following equation holds, A. Norden (1976) .

3

ν

ν

Rαβσ . = Rα βσ . + 2∇[α Tβν]σ +2 Tρν[α Tβρ]σ .
3

For the Ricci tensors Rβσ and 3 Rβσ of Eq N and AN respectively,
after contracting the above equality along the indices
α
α
ρ
Rβσ = βσ
[α β ]σ +2 ρ [α β ]σ = βσ
α
α
α
α
α
ρ
α βσ
β ασ
ρα βσ
ρ β ασ

3

R +2 ∇ T

T T

and ν we obtain

R +

∇ T −∇ T +T T −T T
∇σ Γβ = ∇ β Γσ and (21) we establish
Rβσ = Rβσ +

α

Thus taking into account

N −1 1
( Γβ Γσ − ∇σ Γβ ).
4
4

(22)

The tensor Rβσ of the equiaffine space Eq N is symmetric, A. Norden (1976),
i.e. the right hand side of (22) is symmetric. Thus the Ricci tensor 3 Rβσ is
symmetric as well. From (9) it follows that the coefficients of connection of
3
AN 3 Γα β are symmetric. A space with symmetric connection, having
3

symmetric Ricci tensor, then the space is equiaffine i.e. AN is equiaffine.
α

Eq N

Example. Given coordinate system u ( α = 1, 2,…, n + m = N ) in
, we want to find is the fundamental n-vector of the space E N ,

whenever Ricci tensors of Eq N and

q

3

AN are equal. From (22) for the

coefficients of connection we have Γβ Γσ − 4Γβσ = 0 .From where we obtain

Γ = −4lnu1 + ...+ un + ...+ uN . Thus, taking into account (2), for the fundamental
n-vector of the space Eq N we establish

ε = (u1 +...+ un +...+ uN )−4 .
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AVERAGE DECISION THRESHOLD
OF EXCISION CFAR PROCESSOR IN THE PRESENCE
OF BINOMINAL DISTRIBUTION FLOW
FROM IMPULSE NOISE
Ivan Garvanov, Maria Vladimirova
The performance of signal detectors is seriously degraded by arrival
of impulse noise that extremely worsens their detectability characterristics.
There are many papers, in which different Constant False Alarm Rate
(CFAR) detectors have been analyzed in the presence of randomly arriving
impulse interference described as Poisson pulse sequences. In this paper, the
randomly arriving impulse interference is mathematically described as
Binominal pulse sequences. This model of impulse noise is used for
numerical analysis of Excision (EXC) CFAR pulse detector. The detectability
of this pulse detector is numerical and simulation analyzed in the presence of
Binomial impulse noise. The average decision threshold (ADT) of the EXC
CFAR processor is obtained by means of analytical expression, probability
characteristics and Monte Carlo simulation analysis. The obtained results
are identical and can be used in differrent radar systems and secondary
applications of communication technologies.
1. Introduction
Conventional Constant False Alarm Rate (CFAR) detectors are very
effective in case of stationary and homogeneous interference. In such noisy
environment, the problem of target detection is formulated as detection of a
single pulse on the background of Gaussian noise. In a CFAR detector,
proposed by Finn and Johnson, pulse detection is declared if the signal value
exceeds the threshold, which is formed by averaging the samples of the
reference window surrounding the test cell [1]. The effectiveness of CFAR
pulse detectors is very sensitive to non-stationary and non-homogeneous
background and extremely degrades in the presence of strong randomly
arriving impulse interference (impulse noise) in both, the test resolution cell
and the reference window [2]. In recent years different approaches have been
proposed to improve the detectability of CFAR detectors operating in random
impulse noise [3-12]. One of them is the approach which excise high-power
samples from the reference window before processing by a conventional CA
CFAR pulse detector. Goldman used this approach for design of an excision
CFAR detector (EXC CFAR) described in [4].
In this paper, is assumed that the samples of the total interference
(thermal noise plus impulse noise) are distributed according to the compound

exponential law where the weighting coefficients are the probabilities of
corrupting and not corrupting the samples by impulse interference. It is also
assumed that the samples in the test window are distributed according to the
compound exponential law and the target returns fluctuate according to the
Swerling II case.
As noted above in [11,12], the quality of CFAR pulse train detectors is
analyzed in the presence of impulse interference that arrival randomly in time
from two independent impulse-noise sources operating in parallel. Each of
them generates a random impulse sequence with the same power intensity
and the same average repetition frequency. In that case the impulse
interference can be mathematically described as a stochastic Binomial-model
process, in which the occurrence of a random impulse in each range
resolution cell is modeled as a binomial event. The power of a random
impulse generated by each impulse-noise source is distributed according to
the exponential law with the same constant parameter.
The detectability of CFAR detectors can be evaluated in two possible
ways. The first of them is to estimate the detectability losses in Signal-toNoise Ratio (SNR) with respect to the situation of no impulse noise. These
detectability losses are defined for given values of the probability of detection
and false alarm.
The other method for estimating the detectability of CFAR detectors is
used in this paper. According to this method, the detectability of CFAR
detectors is estimated in terms of the detectability losses in the ADT with
respect to the situation of no impulse noise. The goal of this paper is to
explore the detectability of EXC CFAR detector in the presence of impulse
noise by 1) evaluating the average decision threshold (ADT) of detectors (the
usefulness of estimating the ADT for analysis of detectors was firstly
demonstrated by Rohling in [3]) and 2) assuming that the impulse noise
corresponds to the Binomial model.
Broadly speaking, this paper is an effort to summarize all our
theoretical results in the analysis of EXC CFAR pulse detector operating in
the presence of Binomial impulse noise. A part of these theoretical results has
been published earlier in [6-12].
2. Signal model
The Binomial model describes a situation when the impulse noise is
derived from two independent and identical impulse-noise sources, each of
which generates a random impulse sequence with the same power intensity
and the same average repetition frequency [6-12]. The probability of
occurrence (e) of a random pulse generated by each impulse-noise source in
each range resolution cell can be expressed as e=Fj·tc, where Fj is the average
pulse repetition frequency of and tc is the transmitted pulse duration. This

means that the elements of the reference window are drawn from three
classes. The first class represents the receiver noise only with probability (1e)2. The second class represents a situation when the signal samples are
corrupted by a random impulse generated by one or the other impulse-noise
source. This situation occurs with probability 2e(1-e). The third class
represents a situation when the signal samples are corrupted by a total
random pulse that is a sum of pulses generated by the two impulse-noise
sources. This situation occurs with probability e2. According to the theorem
of total probability, the elements of the reference window are independent
random variables distributed with the following probability density function
(PDF):
(1− e)2 exp⎛⎜ − xi ⎞⎟ + 2e(1− e) exp⎛⎜ − xi ⎞⎟ + e 2 exp⎛⎜ − xi ⎞⎟ i=1…N (1)
f (x ) =
i

λ0

⎜ λ ⎟ λ (1+ r )
j
⎝ 0 ⎠ 0

⎜ λ (1+ r ) ⎟ λ (1+ 2r )
j ⎠
0
j
⎝ 0

⎜ λ (1+ 2r ) ⎟
j ⎠
⎝ 0

where λ0 is the average power of the receiver noise, rj is the average per pulse
interference-to-noise ratio (INR) at the receiver input, and N is the number of
samples in the reference window.
In the presence of a wanted signal in the test resolution cell the signal
samples are independent random variables distributed with the following
PDF:
f (x0 ) =

(1 − e)2 exp⎛⎜ − x0 ⎞⎟ + 2e(1 − e) exp⎛⎜ − x0 ⎞⎟ +
λ0 (1 + s) ⎜⎝ λ0 (1 + s ) ⎟⎠ λ0 (1 + rj + s ) ⎜⎝ λ0 (1 + rj + s) ⎟⎠
+

⎞
⎛
− x0
e2
⎟
exp⎜
λ0 (1 + 2rj + s) ⎜⎝ λ0 (1 + 2rj + s) ⎟⎠

(2)

where s is the average per pulse signal-to-noise ratio (SNR).
3. Analysis of excision CFAR pulse detector
In an excision CFAR pulse detector (EXC CFAR), the noise level
estimate V is formed as an average mean of nonzero samples at the output of
the limiter, which nulls all the input samples that exceed an excision
threshold [5,8,12]:
k
⎧ x , if xi ≤ BE
(3)
V = 1 / k y i , where yi = ⎨ i
i =1
⎩0, othewise
where k is the number of nonzero samples at the limiter output, and BE is the
excision threshold.
The threshold of pulse detection (HD) is a product of the estimate V
and the predetermined detection scale factor T, i.e. HD=VT. The pulse
detection is declared, if the sample x0 from the test resolution cell exceeds the
threshold HD:

∑

⎧ H1 :
⎨
⎩H o :

xo ≥ H D
xo < H D

(4)

where H1 is the hypothesis that the test resolution cell contains a desired
signal and H0 is the hypothesis that the test resolution cell contains the
receiver noise only.
According to the decision rule (4), the probability of pulse detection
PD and false alarm (PFA) are defined as
∞

PD = ∫ f V (V )dV
0

∞

∫

f (x 0 / H 1 )dx 0 and PFA =

∞

∫
0

VT

f V (V )dV

∞

∫ f (x

0

/ H 0 )dx 0

(5)

VT

where fV (V) is the PDF of the estimate V, f(x0/H1) is the conditional PDF of
the test sample under hypothesis H 1 , and f(x0/H0) is the conditional PDF of
the test sample under hypothesis H 0 . The detection scale factor T is
determined to maintain a required probability of false alarm PFA.
According to [3], the average decision threshold (ADT) of a CFAR
pulse detector is defined as a normalized value:
(6)
ADTCFAR = E (TV ) / λ0
where E is the mathematical expectation of V calculated as:
d
(7)
E (V ) / λ0 = −
M V (T / λ 0 )
T =0
dT
Mostly, the efficiency of detection is evaluated in terms of the
detectability losses in SNR with respect to the situation of no impulse noise.
The detectability losses are defined for given values of the probabilities of
detection and false alarm.
Excision CFAR detector in Binomial impulse noise
In case of Binomial impulse noise, the PDF of nonzero samples yi at
the limiter output may be expressed as:
⎛ − yi ⎞
⎛ − yi ⎞
⎟
⎟
2e(1 − e) exp⎜
e2 exp⎜
(8)
⎜ λ (1 + 2r ) ⎟
⎟
⎜
λ0 (1 + rj ) ⎠
λ0 ⎠
0
j ⎠
⎝
⎝
⎝
f ( yi ) =
+
+
⎛
⎛
⎛
⎞⎞
⎛
⎛ − BE ⎞ ⎞
⎛ − B ⎞⎞
⎟ ⎟ λ0 (1 + 2rj )⎜1 − exp⎜ − BE ⎟ ⎟
λ0 ⎜⎜1 − exp⎜⎜ E ⎟⎟ ⎟⎟ λ0 (1 + rj )⎜1− exp⎜
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The probability that an input sample xi survives at the limiter output is:
⎛ − BE
2
PE = 1 − (1 − e ) exp⎜⎜
⎝ λ0

⎛ − BE ⎞ 2
⎛
⎞
⎞
⎟ − e exp⎜ − BE ⎟
⎟⎟ − 2e(1 − e )exp⎜
⎜ λ (1 + r ) ⎟
⎜ λ (1 + 2r ) ⎟
j ⎠
j ⎠
⎠
⎝ 0
⎝ 0

(9)

The probability that k out of N samples of the reference window
survive at the limiter output is:

q(k ) = CNk PEk (1 − PE ) N −k

(10)

The MGF of the random non-zero variable yi at the limiter output is
given by:

(1 − e)2 (1 − exp(R1 − BEU )) + 2e(1 − e)(1 − exp(R2 − BEU )) +
(1 − exp(R1 ))(1 + Uλ0 )
(1 − exp(R2 ))(1 + Uλ0 (1 + rj ))
2
e (1 − exp(R3 − BEU ))
(11)
+
(1 − exp(R3 ))(1 + Uλ0 (1 + 2rj ))

M y (U ) =

where

− BE
− BE
(12)
, R2 =
, R3 =
λ0
λ0 (1 + r j )
λ0 (1 + 2r j )
Since the random variables yi (1 ≤ i ≤ k) are independent, the MGF of
the estimate V takes the form:
R1 =

− BE

M V (U , k ) = M yk (U / k )

(13)

Using equations (10-13) we obtain the following expression for
calculating the MGF of the noise level estimate V:
k
⎫⎪
⎧⎪
e 2 (1 − exp(R3 − BEU / k )
M V (U , k ) = ∑ Cki ⎨
⎬×
⎪⎩ (1 − exp(R3 ) )(1 + Uλ0 (1 + 2r j ) / k )⎪⎭
i =0
j

k −i − j

k −i
⎧⎪ 2e(1 − e)(1 − exp(R2 − BEU / k ) ⎫⎪ ⎧ (1 − e)2 (1 − exp(R1 − BEU / k )⎫
14)
× ∑ Ckj−i ⎨
⎬ ⎨
⎬
⎪⎩ (1 − exp(R2 ))(1 + Uλ0 (1 + rj ) / k )⎪⎭ ⎩ (1 − exp(R1 ))(1 + Uλ0 / k ) ⎭
j =0
The conditioning on k is removed by averaging the last result with
coefficients q(k) defined by (11)

N

M V (U ) = ∑ CNk PEk (1 − PE ) N −k M V (U , k )

(15)

k =1

The analytical expression for calculating the probability of pulse
detection is obtained in [9, 14].
N
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j
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(16)

The probability of false alarm is calculated by (16) setting s=0.
Average decision threshold of excision CFAR detectors
In case of Binomial impulse noise, the ADT of an excision CFAR
pulse detector is calculated by the following expression:

⎛ d ⎛
⎞⎞
(17)
⎜ ⎜ M V ⎛⎜ T , k ⎞⎟ ⎟ ⎟
⎜
⎟
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⎜
⎜
dT
λ
k =1
0
⎝
⎠
⎠⎠
⎝ ⎝
After substituting U=T/λ0 into (17), differentiating it with respect to T
and substituting T=0, the expression for calculating the ADT takes the form:
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where the detection scale factor T is found as a solution of the equation (18)
for a required value of the probability of false alarm PFA and s=0.
4. Numerical results
The ADT of the EXC CFAR detector in the presence of Binominal
distribution flow from impulse interference are evaluated analytically using
equation (18). The same results can be also obtained using the SNR
corresponding to the detection probability of 0.5 evaluated by equation (16)
or by using Monte Carlo simulation analysis.
The following input parameters are used in calculations of the ADT:
λ0=1 is the average power of the receiver noise; rj=30dB is the
INR; e ∈ [0.1,0.9] is the probability of occurrence of a random pulse
varying in the range from 0.1 to 0.9; N=16 is the size of a reference window;
Pfa=10-6 is the probability of false alarm, and BE=2 is the excision threshold,
Monte Carlo simulation are 103 and 104. The ADT values calculated for the
EXC CFAR pulse detector are plotted in Fig.1 as a function of the
probability of occurrence of a random pulse in each range resolution cell.
The numerical results obtained show that excision CFAR pulse
detectors are most suitable for practical application when the probability of
occurrence of a random pulse is relatively small and does not exceeds the
value of 0.5. As shown in Fig.1, the numerical results, obtained analytically
by equations (16, 18) and Monte Carlo simulation analysis using the
approach of the SNR corresponding to the probability of detection of 0.5, are
approximately identical. They differ from each other by about 1 dB. All
numerical results are obtained in MATLAB computational environment.
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Fig. 1 Average decision threshold of EXC CFAR processor in the
presence of Binominal distribution flow from impulse interference, received
as the SNR required for the adjustment of Pd=0.5, and the ADT equation.
5. Conclusions
In this paper, we studied the average decision threshold of EXC
CFAR processor in the presence of Binominal distribution flow from impulse
interference. The results are obtained by using equation for ADT, by
equation for detection probability using the SNR corresponding to the
detection probability of 0.5, and by Monte Carlo simulation analysis. The
obtained analytically and simulation results, are approximately identical. The
obtained results can be used in different radar or communications systems.
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NEW RESULTS ON NANO-GEOMETRY
Dirk Windelberg
Some properties of metal can be detected by analyzing the geometry of
a polished cut image. During the solidification of steel `lath martensite' can
appear, and this kind of steel can be seen by the pattern of a polished cut:
`lath martensite is made up of lances, which form packages of close parallel
lances'. This formulation and the collaboration with material scientists gave
a stimulation to this lecture, which will show a geometrical and a statistical
descryption of the `direction of a lance'. Such a definition is necessary for the
detection of two or more 'parallel lances' (which have 'equal' directions) and
for an automatic analyse of `lath martensite'.Mathematics Subject
Classification (2000)
1. Motivation. Motivation is given:
• by the close connection to material science:
Diferent kinds of steel are austenite and martensite: `is a given steel
austenite or martensite?'
• by the problem of detecting the origin of paintings:
Just at present neural network is used as a new tool for solving the
question: `was a given antique originally produced by van Gogh?'

screening of a small part of the painting:
1. from color to steps of gray
2. from steps of gray to `color 0' or
`color1'
Now it is necessary to compare the system of 0 and 1 from this part of
the painting with another part (perhaps of another painting) and to look for
differences (see [1]). In this lecture we will reduce our interest in austenite
and martensite steel.
2. Structure of martensite steel
2.1. Martensite steel (properties) Only a small part of the produced
steel is used for martensite steel, which is highstrength, and highly wearresistant and is a necessary material for cutting tools.
Here we will introduce an `austenite-unit' as a system of 14 ferrit
atoms which represent a face-centered cubic lattice (fcc) (see picture 2.1).

picture 2.1: ferrit unit (14 ferrit atoms)

atomic weight of Fe: 56
atomic weight of C: 12
atomic diameter of Fe: 0.30nm
atomic diameter of C: 0.14nm
concentration of C: 0.00%
But we are looking for martensite: If we accelerate the cooling process
we can sometimes get martensite which is represented by body-centered
cubic lattices (bcc).
2.2. Changing from austenite (fcc) to martensite (bcc)
picture 2.2: system of 23 ferrit and 22
carbon atoms

we will _nd a rhombus inside
- as a group of atoms which can move.

Remark: volume of a martensite-unit: vmart ≈ 3.1011 μ m3 . But consider:
a lance of martensite of thickness h = 0:5 μ m has an enlargement of at least
vlance = 0.52 × 3.5 μ m 3 = 0.875 μ m 3 - therefore such a lance consists of more than
3.1010 martensit-units.

3. Definition of `elliptic spot'
3.1. Problem. The result of a combination of 3.1010 martensit-units
are lances as in picture 3.1 (the connection between martensit-units and the
lances in picture 3.1 is an unsolved problem):

picture 3.1:
By etching a cut of (martensite)
steel we can get a `polished cut
image',
and we can choose a coordinatesystem in a `natural way'.
red: selected grains of
martensite steel

Here we will look for a mathematical de_nition of the selected grains
which we will call `elliptic spots'.
picture 3.2:
In picture 3.1 we have some levels of
grey, which we will attach to 0 or 1
by a rough discretization. From this
rough discretization (screening) with
1 pixel ≈ 200 × 200nm 2
we get a nano geometry which has
black and white points only.
3.2. Spot of color 1. Let us assume a grid of n x m `pixels P(x; z)' of
color 0 or color.

1. S is called a spot of color 1, if
the following conditions are valid:
- there exist zmin, S ∈ N and

picture 3.3: spot of color 1
(example)

zmax, S ∈ N

- for each row z with
zmin, S < z ≤ zmax, S there exists

( xm ( z ), z ) ∈ S with
( xm ( z ), z − 1) ∈ S
- for each row z with
zmin, S ≤ z ≤ zmax, S there exist

xa ( z ) and xe ( z ) such that
xa ( z ) ≤ x ≤ xe ( z ) ∀( x, z ) ∈ S
3.3. Dense spot of color 1. In picture 3.3 we chose the coordinatesystem in a "`natural way"'
- that means without any rotation. But if the cut of martensite steel is
rotated, then it is possible, that a spot which has cavities of small dimension
in one position can loose this property after rotation.

All cavities which are smaller than γ 2 with γ = 0.5μ m =: 1 width of a
2

lance are filled with color 1.

picture 3.4: cavities and its filling
( 1μ m = width of 5 pixels or γ 2 ≈ 2 × 2 pixels.)
3.4.Ddirection of an elliptic spot

picture 3.5
length and width of a spot

picture 3.6
elliptic spot and its direction

4. Statistical solutions
Again we want to determine the direction of one lance in martensite
steel - that means: For a grid of pixels of color 1 we want to define a
direction.
1. For every pair ( P1 , P2 ) of a
spot we calculate the direction

α of P1 P2
2. for every angle

α

( 0 ≤ α ≤ 180 ) we calculate
the probability W( α ) for the
direction α .
o

Result for the red pixels (x): There are 990 direction vectors

α i , and

it is 73.5o ≤ α i ≤ 76.5o for 16% of all these direction vectors and it is

76.5o < α i ≤ 79o for 14% of all these direction vectors (This result is not in
accordance with our expectation)
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INDICATORS METADATA
Vladimir Dimitrov
Indicators play major role in monitoring of policy implementation.
Many information systems implement them. When indicators are not
hardwired in the application they have to be specified through metadata.
Such indicators metadata are presented informally and then in UML class
diagrams. In addition use case diagram for working with the metadata is
presented.
1. Indicators
Open method of coordination is the main tool applied by EU for
development, application and monitoring of social policies (Eurostat). This
method uses indicators for monitoring and measurement of policy
application, presented in Fig. 1. DevInfo (DevInfo) implements indicators in
the framework of various policies. The main concept is that initially the data
base is specified at high level via indicators and sources. Then the data base
schema is automatically generated. Administrators do this high level
specification and end users use the system at higher level – in terms of
indicators and policies.

Policy (input)

Outcome

Society (system)

Measure (indicator)

Fig. 1: Closed-loop control system
Indicators are organized in hierarchy of goals for implementation of
particular policy. This hierarchy is a three, in which the policy is the root, the
intermediate roots are targets and the leaves are indicators. Indicators have
name and description. They are combined with subgroups and measurement
units. Every combination has several subgroups and measurement units. One
indicator can be represented with several different data sources, for example
percentage and amount. These sources have to be described by measurement
units, like measurement units “percent” and “amount”.
Indicators data intervals are described as groups that are divided into
subgroups. Subgroups could be interval ones, in which case the numeric
interval is divided into subgroups of intervals; and enumerated subgroups, in
which case the values are fixed sets of string values, like enum type in C++.
There are no constraints for the scope of subintervals – they can intersect
and/or their representation of the indicator interval could be “ragged” (some
values of the interval could not participate).
One indicator in such a combination could be combined with n subgroups and m measurement units. The combination could have additional
attributes like topic, target, institution that established it, convention, and
sector.
The combination represents the indicator. In one combination the data
can delivered from several data sources. The data from different data sources
could have different measurement units. The combination could integrate
data sources with incompatible measurement units. When possible,
conversion is defined from one measurement unit to the other to merge
logically data from compatible data sources. Fig. 2 is UML class diagram for
above informally described indicators metadata.

Targets, topics, conventions and sectors can be combined with the
indicators in hierarchy. Hierarchy root is the combination which is expressed
in the diagram with XOR condition between parentchild relation and
association relation with Combination. This is an example of homogenous
inheritance hierarchy where the root is of different type.
Participation of such hierarchies in the combination could be
considered as dimensions in an n-dimensional cube. Every single data is
positioned in specific place of such a dimension. Different data from different
data sources could be collected from different target levels of hierarchy and
they can be compatible at the level of higher target in the hierarchy from
them. Every subgroup defines one dimension in the n cube.
2. Implementation
Use case diagram for manipulation with indicators metadata is
presented in Fig.3. The question now is “How to implement these
functionalities?” There are two approaches. The first one is to use some data
warehouse with OLAP. This technology is applicable when there is relatively
frequent update the data-base. For example, the data warehouse contains
corporate data and is updated every night. OLAP is used for decision support
of top management. Huge volumes of data are in the data warehouse. The
second approach is to develop simple information system. This approach is
applicable when the database is not intensively update. Such are statistic
databases. They are updated no more than 2-3 times in the year.There is no
need to separate the operational data in data warehouse, like in the previous
one implementation case,because the database is only one.
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES AND ICT IN ORGANISING
E- PORTFOLIO FOR STUDENTS
Margarita Todorova, Georgi Todorov
Using modern multimedia Technologies and ICT for organising
professsional E-Portfolio for students at the Universities is discussed in this
paper. Structuring web-pages, web-sites or blogs with multimedia
characteristics as possible tools for organising student’s E-Portfolio is
presented.

Lisbon strategy for creating European Educational space and Bologna
declaration specify the following priority actions:
• Studding as a value;
• Information, management and advices;
• Investment of time and resources;
• Removal the gap between people and teaching possibilities;
• Creating portfolio, which will allowed citizens to present their
professional qualification all over Europe;
• Innovation study approaches;
• Creating Internet educational portals.
We can see that the creating portfolio for citizens, in general, and for
students in particula, is one of the priority activities.
The most general definition of portfolio is “records of separate steps
of progress of the individuals”. In education, portfolio refers to a personal
collection of information describing and documenting a person’s
achievements and learning.
Portfolio can be performed as a file, containing achievements of the
students (as a documents and related materials) on different aspects:
educational, social, communication, creative for certain period of time. It
contains collection of projects and tasks, performed durimg the study,
personal achievements, improving personal professional qualification e.c.t. It
can present wide aspects of students work, successes and problems.
Portfolio serves for self assessment (reasoning, argumentation) of own
cognitive and creative work, based on the mechanism of reflection.
When portfolio is stored in an electronic container (CD, DVD), or
published in virtual Web space we are speaking about Electronic portfolio.
An electronic portfolio, also known as an e-portfolio or digital portfolio, is
a collection of electronic evidence assembled and managed by a user, usually
on the Web. Such electronic evidence may include inputted text, electronic

files such as Microsoft Word and Adobe PDF files, images, multimedia, blog
entries, and hyperlinks.
Two visions to student portfolio are possible:
– From the side of individual – private portfolio, which shows
education, skills, and interests to every body, who is interested in.
Information and data, which are publishing here are some times of subjective
nature;
– From the side of administration – let’s say it officially portfolio.
Organisation and contents of such kind of portfolio are oriented mainly to
presentation a person as a component (element) of organizational structure of
the university. Data have to be objective and they have to be able to predict
the person’s progress and to support decision making process when it is
necessary.
Of course the primary benefit for faculty is to provide a tool to better
manage, review, reflect, and comment on student work.
Administrators may see the value of ePortfolios for [1]:
– Creating a system of tracking student work over time, in a single
course, with students and faculty reflecting on it;
– Aggregating many students' work in a particular course to see how
the students as a whole are progressing toward learning goals;
– Assessing many courses in similar ways that are all part of one
major and thus, by extension, assessing the entire program of study.
Ultimately, all of these benefits provide administrators highly useful
data for accreditation. Further, they may discover how to:
− Integrate courses with new methods, orienting syllabi and curricula
around learning goals;
− Encourage continuity of student work from semester to semester in
linked courses;
− Have a more fully informed and dynamic, constantly updated view
of student progress in a program, which is very helpful in formative
assessment.
In this context and in terms of the technology, a digital story is a
digital video clip, told in the author's own voice, illustrated mostly with still
images, with an optional music track added for emotional effect.
Rhetorically, a digital story is a personal narrative that may show the author’s
identity: strengths, weaknesses, achievements, disappointments, learning
experiences, passions, and hopes for the future; in other words: reflection. [2]
Voice, as defined above, is often missing from electronic portfolios,
both literally and rhetorically. A digital story provides that voice: listening to
the author, we hear a real person, getting a sense of their unique personality.
[2]

One of the approaches of improving attractiveness of the portfolio is
using multimedia technologies for its developing. What makes them very
different from traditional portfolios is that they can include scanned or digital
photos, video and sound clips, animations, recordings of students, text,
traditional writings and drawings.
Your portfolio is to display your teaching talents and proficiencies
demonstrating your knowledge and skills. The question that you should ask is
"What am I trying to tell the reader about myself?" How you answer this
question depends on your targeted audience. Remember, your portfolio is a
personal reflection. It should look very professional and you should use
different tools for its creation [3]
The main arguments for using multimedia objects in e-portfolio are
following:
− perceiving the facts from portfolio becomes more easy;
− opportunity for presenting large volumes of information (a picture or
music fragment can contain much more information than text file);
− when a person is reading, looking at and listening to at the same
time, he is receiving and apprehending much more information, then when he
is only reading, looking at and listening to;
− possibility for creating compact portfolio using links to different
multimedia objects;
− implementation and using WYSIWIG (What You See Is What You
Get) technology;
− as a side effect we can point at the possibility of including legacy
and memoir issues in e-portfolio.
Digital stories can provide us with an opportunity to leave a legacy of
our family stories for those who come after us. Legacy stories are usually told
about a person or place.
Whereas a legacy story is told for or about another person or place, a
memoir is very personal, told in the first person, focusing on the memories of
the storyteller. Memoirs are autobiographical in nature, but are much more
personal and reflective. They are usually much longer than a typical digital
story.
Basic tools for creating and developing e-portfolio.
Hyperstudio [4]. Hyperstudio is a program, which can be recommend
as a multimedia authoring software for electronic portfolios. Hyperstudio is
particularly useful in terms of literacy because you can include text boxes
with almost unlimited space for typing and importing from a word
processor. It is a powerful multimedia tool that increases student
achievement. The advantages of Hyper-studio include improved problemsolving and creative thinking skills, appeal to a wide variety of student

interests and learning styles, and reinforcement of student development in
project-based education. Hyperstudio is an easy to use multimedia authoring
tool which allows you to incorporate text, graphics, sound, video, hyperlinks
and active URLs into your e-portfolio.
Power Point. A Powerpoint software package can be also used for
creating an electronic portfolio. Powerpoint allows the user to select a
presentation design that automatically generates a background theme. The
user can also create his/her own background with fills, pictures, textures, etc.
The second screen pro-vides an interactive menu with each button linking to
another slide. Navigational buttons allow the user to go to the next slide, the
previous slide, or the home page menu from each other slide. You can create
buttons that link to another Power-point presentation, another document or
spreadsheet, an Acrobat Reader pdf file, or another program application.
Your page layout will depend on whether you are bringing in text, graphics,
tables, or charts. You can create a multimedia electronic portfolio with an
interactive menu using Powerpoint. Rather than creating a linear slide by
slide Powerpoint, create a menu with links to slides of your artifacts. Each
button will link directly to the different slide topics. You can also create
navigation buttons in the autoshapes menu. These are called action but-tons
and you edit those from the slide show menu.
Web Authoring Tools. This section contains a listing of direct links
to the most widely used HTML editors and site management tools. Many
of the editors listed below are What You See Is What You Get (WYSIWYG)
HTML editors, some of which have the option to view the HTML source
code. These are quite popular due to the low learning curve. The Web
Authoring Tools are divided into three parts:HTML/Text Editors, Site
Management/HTML Editing Tools, and Additional Resources. The list of the
more widely used tools is given below.
HTML/Text Editors
Adobe PageMill [5]. Adobe PageMill is a WYSIWYG HTML editor
equipped with an interface that allows users to "view-as-you-create." Users
can opt to view and edit the HTML source code. This application also
supports frames/tables, site upload via FTP, and text imports from programs
such as Microsoft Word, Corel WordPerfect, Microsoft Excel, dBASE, and
others. PageMill is provided by Adobe Systems Inc. for both Macintosh and
Windows platforms.
AOLPress [6]. AOLpress is a free WYSIWYG HTML editor that
offers a WYSIWYG and HTML editing mode. MiniWeb, a feature capable of
functioning as a simple site manager, also allows for existing HTML files to
be easily imported. The editor also supports auto creation of tables, frames,

lists, and various other page attributes with the click of a button. Pages can be
published on non-AOL servers that support the HTTP PUT protocol.
AOLPress is provided by America Online, Inc. and is available for
Macintosh, Unix, and Windows
BBEdit [7]. BBEdit is a text and HTML editor available for Macintosh
only (non-WYSIWYG). This editor offers great functionality and control
over HTML code. As a powerful text editor, it offers features such as
multiple undo, multi-file find and replace, the capability to read all
DOS/Unix/Mac files up to 2 GB in size, and more. At the same time, acting
as an HTML editor, it offers HTML specific features such as floating tool
palettes, syntax coloration, and HTML syntax checking. Using this editor
with a browser is as simple as clicking a button, allowing one to view a web
page as it is created. It also supports many programming languages including
C/C++, HTML, Java, Perl, Pascal, Assembly language, Fortran, TeX, and
etc.
Crackerjack [8]. Crackerjack is a non-WYSIWYG HTML editor,
available for Microsoft Word 6.0 and later, used to create web pages. HTML
code is inserted into any prepared Word or ASCII document. Features of this
program include syntax coloration, as well as auto addition of HTML tagging
for lists, paragraphs, forms, backgrounds/colors, etc. The auto addition of
HTML code is completed through 4 toolbars, an HTML 2.0 spec tags, HTML
3.0 spec tags, customizable, and forms toolbar. Crackerjack is available for
Macintosh and Windows.
Home Page [9]. Home Page is a WYSIWYG HTML editor that
supports frames, tables, form tools, Java applets, multimedia plugins (i.e.,
Shockwave and Quicktime), and more. A direct source code HTML editing
option is provided. The publish feature facilitates easy site consolidation and
upload of files to the chosen server. Home Page is available for Macintosh
and Windows.
Site Management/HTML Editing Tools
Adobe SiteMill [10]. Adobe SiteMill offers an easy solution to
managing HTML documents and their links at new and existing sites. Links
can be checked and corrected with the simple drag-and-drop of a file in both
HTML and PDF documents. Currently, this application is included with
PageMill for the Macintosh, but can be used with various other editors.
GoLive CyberStudio [11]. CyberStudio, going beyond a basic
WYSIWYG editor, offers many helpful features enabling one to completely
design and publish a website. Pages can be edited within layout, HTML code,
or the unique outline editor mode, all of which are accompanied by helpful
tool palettes. Site document and graphical management capabilities are also
included. There is a builtin JavaScript Actions and Development Kit for easy

script building. Cyber Studio supports multimedia and color technology
through QuickTime editing and ColorSync. CyberStudio is available for
Macintosh.
HoTMetal Pro [12]. This application offers three editing
environments, which include a WYSIWYG graphical HTML editing mode,
an HTML-Tag view mode, and a direct HTML source code editing mode.
HoTMetal Pro provides helper features such as: (1) Site Maker, a step-bystep tutorial for creating a website without exposure to HTML; (2)
Information Manager, a visual means by which to manage site documents
and links; (3) Power Tools, a collection of the latest tools including a
personal web server, database-enabling software, Java editor, VRML creator,
and animated GIF tool; (4) FX, a drag-and-drop collection of Java applets
and scripts, animated GIFs, image maps, and Dynamic HTML, and (5) an
HTML syntax checker. In addition to this, HoTMetal Pro contains a frame,
Cascading Style Sheet (CSS), and graphics editor, and it offers the ability to
import text from programs such as Microsoft Word, Corel Word Perfect,
Microsoft Excel, and more. HoTMetal Pro is available for Windows.
Macromedia Dreamweaver [13]. Macromedia Dreamweaver is both
a "visual HTML" (WYSIWYG) and HTML source code editor. It can be
used as a visual tool. Dreamweaver supports table and frame creation through
a drag-and-drop environment, Cascading Style Sheet (CSS) standards, CSS-P
(CSS positioning), Netscape Layers, and JavaScript (including image rollover
effects, animations, etc.). Some site management capabilities are also
included. Two of the most noteworthy features are link checking/editing and
a library for commonly used content. Dreamweaver is available for
Macintosh and Windows.
Microsoft FrontPage [14]. Microsoft FrontPage includes a
WYSIWYG editor which provides frames and tables support, Microsoft
Image Composer, Microsoft GIF Animator, and an archive of images for
facile graphics incorporation. FrontPage supports the inclusion of Cascading
Style Sheet (CSS), browser plugins, database content (performing dynamic
database queries), Java applets, Java Script, ActiveX controls, and Microsoft
Visual Basic. Other features such as wizards and templates accelerate the
building process. For existing sites, FrontPage offers an import function. To
facilitate management capabilities, FrontPage offers a view of navigational
links, folders, and all files, as well as its best management feature: automatic
hyperlink updates. This web tool is available for Macintosh and Windows.
NetObjects Fusion [15]. NetObjects Fusion is unique in that it offers a
"site-oriented approach" rather than a simple WYSIWYG page editor. In
other words, it allows users to visually map out the site structure, make
global changes, automatically update links, and construct and organize

individual pages without using HTML or Dynamic HTML coding. Database
publishing is also supported, although support varies according to platform.
Once the site is designed, the entire site structure, including the HTML
pages, is generated from a NetObjects database. NetObjects Fusion is
available for both Macintosh and Windows.
WebQuest [16]. In education, a WebQuest is a research activity in
which students read, analyze, and synthesize information using the World
Wide Web. WebQuest is an inquiry-oriented activity in which some or all of
the information that learners interact with comes from resources on the
internet, optionally supplemented with videoconferencing. The WebQuest is
valued as a highly constructivist teaching method, during which students
actively build their own understanding of a topic. "Authentic," or real-world
questions or problems are often researched, and students work cooperatively
to find solutions. The standard menu of the WebQuest products includes:
Introduction, Task, Process, Evaluation, Conclusion, Credits, Teacher Page.
Additional Resources
Beginner's Guide to HTML [17]. The Beginners's Guide to HTML
is an excellent resource both to learn HTML and to use as a quick reference.
It addresses basic topics including what an HTML document is, what it
requires, and how to put HTML documents on the Web. The rest of this site
focuses on creating HTML documents. This guide does a great job of
explaining markup tags, linking, images, tables, and more.
Doctor HTML [18]. Doctor HTML is an HTML syntax checker
provided by Thomas Tongue and Imagiware, Inc. To use this online utility,
the user simply enters the URL of the HTML document to be analyzed. The
output is an easy-to-understand summary. Doctor HTML will check form
structure, hyperlinks, spelling, image syntax, and more. This analysis can be
done on a single page or on an entire site. Also included at this site are other
HTML resources.
The Web Developer's Virtual Library [19]. The Web Developer's
Virtual Library contains most everything one needs to know about Web
development. This site, provided by Internet.com, contains articles, links,
demos, and much, much more. Web topics addressed include authoring,
HTML, software, multimedia, and general Internet topics. The Web
Developer's Virtual Library also provides a glossary for quick access.
Web Mastery [20]. The Web Mastery HyperNews Forums and
Resource Lists contain informative discussions and links regarding various
web authoring topics. Some of the topics include learning HTML, HTML
editors, WWW, servers, HTML converters, and images.
WebReference.com [21]. WebReference.com is the web authoring
resource. WebReference.com provides up-to-date valuable information on the

latest tools, news, and skills. Best of all, this site will benefit the novice as
well as the webmaster. This site offers online workshops, articles, contests,
and more including the Webreference Update newsletter, a valuable resource.
Web 2.0 [22]. There are an emerging group of tools that are serverbased, where the software exists online, not requiring the software be
installed on a personal computer. Below is a sample of some of the Web 2.0
tools that show promise for supporting digital storytelling.
1. Collaborative writing tools for script development and collaborative
writing: www.writely.com or any wiki
2. Audio editing tools (primarily created to capture and publish podcasts
online): www.odeo.com, www.podomatic.com
3. Image sharing tools (primarily created to share images online):
www.flickr.com, www.photoBucket.com
4. Video editing tools (primarily created to create and publish short video
clips online): www.bubbleShare.com, www.jumpCut.com, www.primary
Access.org
5. Media publishing services (primarily created to share video online): www.
www.youtube.com,
www.video.
vimeo.com,
www.ourmedia.org,
google.com
The short overview, given above show, that students have at their
disposal quite enough tools for creating e-Portfolio, in general, and
multimedia Portfolio, in particular. The main problem, which erase here is
publishing and saving multimedia Portfolio due to large volume of the files,
containing multimedia objects. If all student work is stored in e-Portfolios for
perpetuity, considering the size of multimedia files, how can universities
manage the volume of data? If they can, how will universities maintain
accessibility over the years as file formats change? There is only a
questionable history of this capability with digital technologies. How useful
will electronic portfolios be, for assessment and reaccreditation on campuses,
if implementation is spotty or non-standardized? For implementation to work,
years of preparation may be necessary within a department, program or
college. As to publishing e-Portfolio on discrete media (CD’s, ZIP disks,
DVD’s) is not acceptable, because of the high security risk and risk of loose.
Another possibility is Internet Accessible Web Site. The concept of a
widely accessible Web site storage location is inherently very attractive.
Being able to access your materials from any location is convenient and
increases the like-lihood that students would take advantage of the storage
facility. Security issues abound, however, and making a site secure and
private can be costly in software and administration expense. This approach
can be rejected because of excessive security risk, intellectual property

concerns, and high setup and administrative costs associated with a secure
system.
The next possibility for e-Portfolio publishing is Student Accessible
File Server. In networked environments, the concept of using “shared”
drives is well established and with most network operating systems,
controlling access is relatively straightforward. There is a modest learning
curve associated with this approach, but network file handling tends to be
something that students tend to teach one another. Media costs have fallen
dramatically and are now on the order of pennies per megabyte. Among the
approaches for publishing, mentioned above, only the last two of them are
based on network technologies. If we have to choose one of them, we will
give the preference for using File Server, because it is easy to use, relatively
secure, easy to backup for redundancy purposes, little chance of file loss,low
administrative overhead cost and relatively low program cost.
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THE EARLY FRACTAL MUSIC COMPOSERS
Bozhanka Baycheva, Ivan T. Ivanov,
Slavka Slavova, Tsanimir Baychev
In recent years a lot of relations are discovered between fractals and
music. Fractal music is a result of a recursive process where an algorithm is
applied multiple times to process its previous output. In wider perspective all
musical forms, both in micro and macro level can be modelled with this
process. Fractals provide extremely interesting musical results, and the field
is becoming one of the the most exciting fields of new music research. Early
computer programs which can be used to generate fractal music are
discussed in this paper.

The world has always refused to act exactly according to the rules of
Euclidean geometry. The discovery of fractal geometry by Benoit
Mandelbrot [7] allows a new way for scientists to describe the complexities
of the physical universe, such as the irregularities of coastlines, rocks, leaves,
and other aspects of nature. Fractals basically allow a more accurate
mathematical representation of the geometrical objects found everywhere in
the world. They are currently being researched and developed for use in
computer software and simulation.
A fractal is a rough or fragmented geometric shape that can be subdivided in parts, each of which is (at least approximately) a reduced-size copy
of the whole. Fractals are generally selfsimilar and independent of scale.
There are many mathematical structures that are fractals; e.g. Sierpinski
triangle, Koch snowflake, Peano curve, Mandelbrot set, Julia set. Mandelbrot
gives a mathematical definition of fractal as a set for which the Hausdorff
Besicovich dimension strictly exceeds the topological dimension [7] .
Fractal music as a part of computer music is an application of
science, computer technology and electrical technology in which music,
historically produced by acoustic wind, string, and percussion instruments, is
synthesized electronically, orchestrated using computer software, and played
through an audio reproduction system [4]. It allows one to simulate the
sounds and duplicate the orchestration of past musical compositions and
performances. In addition new orchestrations are simply accomplished using
computer software, and the creation of new instrumental sounds and
structures becomes possible.
Fractal music is based upon the mathematical concept of a
fractal. Through computer generation fractals can be converted to both visual

images and audio. Fractal representations [8] are infinitely detailed and
usually, though not necessarily, selfsimilar in that the larger image (or main
melody) is made up by smaller images of the same form (or the same melody
at a faster speed). As fractal representations are magnified, more and more
levels of detail appear.
Fractal theory and music have much in common. In the 1920s and
1930s, Joseph Schilling developed a new theory of musical rhythm he called
[9] The Schillinger System of Musical Composition. He claimed that simple
rhythms could be found by superimposing two waves of different
periodicities and forming a new wave that contained the attacks of both
waves. He was able to describe the composition methods of many classical
music composers mathematically and concluded that music is indeed ruled by
mathematics.
During the next 40 years sound became classified in three main
categories based on their mathematical elements: white noise, brown noise,
and pink noise. White noise is random noise. Its graph shows no specific
organization and the sound of white noise is often perceived as irritating and
disturbing. Brown noise is very structured and organized. People usually hear
brown noise as mechanical and rigid. Pink noise is more structured than
white noise but not nearly as rigid as brown music. This noise is called 1/f,
meaning that it is a noise that falls between the two extremes. Pink noise is
usually the easiest for people to listen to and governs most all humancomposed music [6]. Richard Voss and John Clarke built upon Schilling’s
research by studying these three types of noise in the 1970s. They analyzed
several recordings of both music and speech and found – human speech and
almost all music across genres displayed 1/f characteristics [10].

White noise (on the left), Pink noise (in the middle)and Brown noise (on the right)

Fractals are quite useful in this manner of music composition as they
are built upon self similarity. Fractal compositions develop by making new
musical material by systematically transforming previous musical

material. David Clark Little [5] was the first person to use fractals as a
compositional tool. In one of his more popular pieces, Fractal Piano 6, he
used the logistic equation to convert raw data collected from iterating the
function into pitches, durations, and loudnesses. He edited the result until an
aesthetically pleasing piece of music developed. Little took the ideas behind
fractals one step further using them to develop a live improvisational
technique involving at least three musicians sitting one in front of the other.
The musicians follow a set of guidelines for what to play based on what the
other musicians are playing. Each musician tries to do basically the same
thing as the players in front are doing and the opposite of what the players
behind them are doing. Little calls the piece Brain-Wave as it represents the
way that the brain works. The musicians simulate the chaotic inhibitory and
excitatory synapses that increase and decrease the rate at which neurons fire.
In the strictest sense, Fractal Music is the term for music derived from
fractal algorithms. Instead of iterating an equation and applying the results to
color a pixel (as with fractal graphics), they are applied to audio parameters.
Most common is to apply the results to MIDI parameters, though application
to wav is not unheard of, and the proposed MP-4SA format may spawn many
new applications. As with fractal imagining software, the actual mapping of
equations onto musical parameters, subsequent filtering and other transforms
are at the discretion of the software author. The scope of what can be created
musically is as infinite as the realm of fractal graphics [8].
What types of fractal music are there? Proponents of this music use
the term quite liberally; indeed, even software authors incorporate a variety
of algorithmic methods, including non-fractal methods of generation.
Randomizing routines, Cellular Automata, RGB data from pictures, etc. have
been used. One important note is that the term describes no specific genre of
music, but rather a method of creating it [8].
1) Pure Fractal Music. This may not exist, since fractals are infinite
and the music is finite. Also, in the least, there is a “fitting” to musical scale.
2) Workable Fractal Music. This is music generated using solely
fractal maths, and necessary transforms to fit to a chosen scale. Examples
would include MusiNum and Gingerbread.
3) Generative Music. This describes the majority of “Fractal Music”
software. Fractal math is used, but a great many other algorithmic techniques
are used, giving the software it’s own unique “flavor”.
4) Hybrid Fractal Music. The composer combines music generated by
the above method(s) and adds music from other sources - conventional
instruments, samples, other sounds. This approach seems most promising, as
the composer has many tools at his disposal, and may mix and match at his
discretion.

5) Non-Computer-Generated Fractal Music. Using a score from a
Fractal Music piece generated by computer, this can be a starting point for
further development using conventional instruments.
Many fractal music programs are available today, they are freeware or
shareware. Today, there is a lot of fractal music software that allows us to
play several patterns at the same time and choose different instruments. We
can, for example, make some instruments play a non-repeating pattern and
the other ones repeat a series of repeating notes. What follows is a short
description of some of the early fractal music programs (1980-1999) on the
Net.
Fractal Music ST (1980) (tamw.atari-users.net/fractmus.htm). It is a
MIDI program for the Atari ST range of computers--a powerful real-time
music generator and processor written by Chris Sansom, a composer
experienced in music ranging from pop songs to advanced contemporary
orchestral music, with critical and technical advice from Laurence Glazier, an
experienced computer programmer and the founder of Datamusic.
FractalMusic ST produces different musical combinations from fractal
mathematics according to parameters set by the user; incorporates
randomisable parameters; has 16 tracks. The program uses a cyclical,
iterative process from fractals to generate monophonic lines of music. The
process is 3-dimensional, affecting the pitch, placement in time and key
velocity of each new note. It is possible for the user, by judicious setting of
parameters (and with the editing features described below), to produce subtle
variations on the same music in a number of different ways. As a music
processor, Fractal Music ST does some techniques (transposition, stretching,
squashing, inversion, retrograde) automatically. Others (reflection, rotation)
are logical extensions of these concepts, but extremely difficult and tedious to
do manually. The program released as freeware in 2001.

Fractal Music ST (on the left) and Musical Fractals (on the right)

Musical Fractals (1990) (www.hinojosachapel. com/musicalfractals). Charles Dodge [1] suggested a musical structure based on a
metaphorical interpretation of the selfsimilarity concept. He departed from
the Koch curve for building parallel voices that contain proportional
relationships between them, similar to those existing between the triangles of
the Koch curve. Rubén Chapel Hinojosa elaborated and implemented an
algorithm based on the Dodge’s interpretation of selfsimilarity. His first
system, Musical Fractals [2-3] needs as a seed data a melody, a list of
melody transformations, and some numerical values such as: number of
voices, values that will affect the relationships between them, etc. It
computes the “piece” in nonreal time, generating up to four parallel voices.
One of the voices is the original melody and its variations. Hinojosa also
implemented some interesting features that proved, through practical
experiences, its strength and weaknesses. Some of these features are:
1) Scales; 2) Traditional melodic variations and 3) Nontraditional
melodic variations. Some nontraditional melodic variations were
implemented, following very personal approaches. They are: Addition;
Subtraction; Reverse time; Reverse pitch; Generation; Simulation; Arpeggio
and Logarithmic. Musical Fractals runs under MS-DOS and never was
ported to MS Windows.
CAMUS (1991)(tamw.atari-users.net/camus.htm). Cellular Automata
Music Generator (CAMUS) is based on a program originally created by Eduardo Reck Miranda for the Atari computer. A new version v2.0 (363 Kb) for
Win9x created by Tim Conrardy in 1997 CAMUS is an algorithmic
composition system, which uses cellular automata to drive the music
generating process. A cellular automaton is an array of cells, which can exist
in one of a number of discrete states. Periodically, an evolution rule, which
determines the subsequent state of the automaton’s cells, is applied to each
cell simultaneously. CAMUS uses two types of cellular automata to generate
compositions: the Game of Life, and the Demon Cyclic Space.

CAMUS: the Game of Life and the Demon Cyclic Space

When the system is running, it scans the cells of the Game of Life for
live cells. These are the basic building blocks of the algorithmic composition.
The Game of Life is an array of cells which can exist in 2 states, alive
(shaded) or dead (blank). The default evolution rule that is applied on each
timestep is that a live cell will continue to live on the next stage if it has
either 3 or 4 live neighbours, and a dead cell will come alive if it has
precisely 3 live neighbours. All other cells will die or remain dead. The
Demon Cyclic Space is an array of cells that can exist in n states (n is an
integer specified by the user). The evolution rule that is applied at each
timestep is that each cell will dominate any neighbouring cells whose state is
1 less than the present one, so that these neighbouring cells increase their
state by 1 at the next stage. The space is also cyclic, which means that cells in
state 0 dominate cells in state n-1.
Orbis Musicae (1993) (www.hinojosachapel.com/orbis-musicae)
Hinojosa started this project [2-3], which acts like an instrument, where the
musician controls different and variable parameters in realtime while the
music is computed. The algorithm is quite straightforward: There are twelve
planets around the Sun moving each one on an elliptic trajectory. At the
beginning each planet is assigned a grade from the chromatic scale. Then one
or more triangles are placed over the orbital plane. When the planetary
system starts moving, one or more planets visit the area of the triangles. As
soon as a planet goes in or out from a triangle, a Note On or Note Off
message is triggered, sounding on or off a MIDI controlled external sound
source. The next time this planet goes inside the triangle, the original pitch
assigned to it could remain the same, or could be changed to a new one,
according to the initial choice of the musician. Each triangle has assigned a
particular MIDI channel, so different MIDI programs (instruments) or sound
modules can be controlled at the same time. The musician can change the
position and speed of the planets during the realtime performance. The
configuration of the system, say: planet positions, planet speeds, assigned
pitches, triangles and its assigned MIDI channels, can be saved internally at
any time, and can be restored also whenever the user wants. OrbisMusicae
runs underMS-DOS and, never was ported to MSWindows.

Orbit Musicae (on the left) and Fractal Music Composer (on the right)

Fractal Music Composer (1994). The program is written by Hugh
Mc Dowell (http://tamw.atari-users.net/fmc.htm) and manual compiled by
Tim Conrardy. Fractal Music Composer has three main parts: 1) Mandelbrot
Zoom Program is for exploring the Mandelbrot set, and allows fractal plots to
be saved, output to a printer, and used to create music with Fractal Music
Composer; 2) Fractal Music Composer generates music for up to six
instruments playing together; every composition is entirely unique, and may
be influenced by various options of pitch, duration and tonality provided in
the program; all the music created can be saved to disk in standard MIDI file
0 or 1 formats, allowing the results to be used with other music software; 3)
MIDI File Player/Converter will play standard format 0 or 1 MIDI files.
There are several sets on screens on Fractal Music composer.

Main Composer Screen

Rhythm Editor Screen

Tonality Editor Screen

After selecting Fractal Music Composer from the main menu we are
presented with the Main Composer Screen. This is where we choose our
MIDI parameters such as MIDI channels, patch changes, octaves, high and
low notes as well as auditioning them. We can also load Fractal Images,
choose our Fractal Types (Mandalbrot, Julia sets) and our edit parameter
screens (rhythm and tonality). The Rhythm Map Screen is where we can map
out rhythms the composer will use in generating the music. Once we have
created a rhythm, we can save it for later recall in another piece.
Combinations of lower and higher numbers create a wider variety of rhythms.
Experimentation is the key here. The Tonality Map Screen is where we
choose the scale tonalities such as major, minor, dominant 7, diminished,
whole tone and chromatic are provided with the ability to edit and save our
own scales!
After we have completed our settings, we can select the Set
Coordinates field in the Main Composer Screen where we are taken to the
actual Mandelbrot Image to place our coordinates for pitches and durations.
Then we are brought back to the Main Composer Screen where we can select
Compose and we will hear the beautifull permutations of Fracal Music being
generated in real time.

Well-Tempered
Fractals
(1995) www.hiddendimension.com/
futils.html
This program is written by Robert Greenhouse. He started out writing a series
of programs called Music From the Fringe. These were experimental
programs designed to produce sounds from fractals. These programs initially
produced fascinating yet decidedly non-musical wild howls and screeches.
After playing around with these programs for a while, Greenhouse decided to
try to produce something that sounded more like what most people would
recognize as music with fractals. He accomplished this in The Well-Tempered
Fractal (264 Kb).
The version 3.0. runs quite well in Win9x/DOS. It composes musical
melodies by mapping fractal images to musical scales. Ten different fractal
types, including Julia, Hopalon, KAM Torus, Chevychev, Ikeda and Mira,
may be mapped to twentyone different musical scales. Twenty symmetry
operators may be applied to the image as it is plotted. Once a family is
selected, the program generates some parameters at random for that family
and begins to plot the points in the fractal with an iterative algorithm. As the
points are plotted, notes are played which correspond to the points. This is
done by dividing the region in which the fractals are plotted into a 16 x 16
grid and assigning notes to correspond to the x and y coordinates for points
which fall within each square of the grid. The user can control several aspects
of which notes are played. Another useful feature is the user can choose more
than twenty different musical scales for the notes to be selected from. This
can give a different flavor to the music that is produced. While the music is
playing, the user can record the notes and save them in a MIDI event file,
which can later be converted into a standard MIDI file. The piece can be
manipulated in a sequencer and used as the inspiration for a musical
composition. The author includes a few such MIDI file compositions in the
program together with pictures of the fractals which created them.
Greenhouse stresses that The Well-Tempered Fractal is not meant to be an
automated composing system which allows one mindlessly to press a key and
create music. His intention is for people to be able to use the program to
produce raw data which can then be manipulated into an interesting musical
piece. The main purpose is to use the program to get ideas for musical
compositions.
MusiNum (1995) (http://reglos.de/musinum). Another program which
uses a stochastic composing process is Musinum - The Music in the
Numbers, by Lars Kindermann. This program counts in a base selected by the
user; as it counts, it takes the sum of the digits and plays a note corresponding
to that sum: c for one, d for two, e for three, etc.. The program also has the
capability of counting by different step sizes. Different voices can be used for

playing the notes, and up to twelve different voices can be played
simultaneously, each with a different algorithm for coming up with the notes.
Like Well-Tempered Fractal, this program also has the capability of saving
these tunes to a MIDI file. MusiNum turns integer numbers into musical notes
(including chaos, fractals and self-similarity concepts). Each voice channel is
presented in a different window, making it easier for beginners to work with
all available options and instruments. The new version v2.08b (631 Kb) for
Win3.x/9x/Me/NT from 1999 adds better script capabilities, more midi
devices, and file association.
MusiNum is clearly useful for coming up with ideas for musical
compositions, but this is certainly not the only possibility for its use. Hearing
the way fractals are created adds another dimension to how we can perceive
fractals, namely time. When we see a picture of a fractal that is created by
one of the algorithms used in MusiNum, we are unable to see in what order
these points were generated. This program is an excellent tool for watching as
the fractals are created and also hearing how they are created. If we were to
get a sense for what notes corresponded to what sections on the grid, we
could easily remember the approximate order in which the points are
generated by simply memorizing the melody which corresponds to the
fractal. This could give us more insight into how these algorithms operate.

MusiNum - Music in the numbers (on the left) and Fractal Music 1.9 (on the right)

Fractal
Music
(1996)
http://www.hitsquad.com/smm/programs/FMusic This is a free program for
Win9x written by David H. Singer (last version 1.9. in 1999, 1.75 Mb).
Fractal Music combines L-system fractals with Cellular Automata to
compose 5-voice fractal music. We can select note durational patterns, scales
and subset of the scale, and control how CA cell-state changes map to MIDI
events.
Piano Fractal (1996) (http://www.hinojosachapel.com/piano-fractal).
Hinojosa wanted to design a new system where the previous developed ideas
were presented, and much closer to the mathematics of chaos. He got closer

to fractal images and to the process of generating musical material live from
the realtime computation of an iterated chaotic function, although in
noninteractive way. Hinojosa implemented the computation of an iterated
function and the generation of MIDI control data simultaneously with the
visual plotting of this function. He started experimenting the Henon mapping,
which can be drawn by iterating the following functions:
X n +1 = X n cos α − Yn − X n2 sin α , Yn +1 = Yn sin α − Yn − X n2 cos α

(

)

(

)

This is another example of a selfregulated sonic system which owns a
personal sonic behaviour, but in this case the lack of interactive control
leaves the system out of the notion of active instrument. The first
experiments were so encouraging that, after some simple improvements,
Hinojosa made his first electroacoustic music piece, named Piano Fractal
[2]. The computer controlled live a sampler with piano sounds, while he
applied sound effects on a digital mixer. The used source code could be
considered as the score of the piece. The interface had no interactive control.
That was the genesis of Fractal Composer.

Piano Fractal (on the left) and Fractal Composer (on the right)

Fractal Composer (1996) (www.hinojosachapel.com/fractalcomposer). Fractal Composer [2-3] is intended to be a virtual musical
instrument for realtime performances. It plots chaotic attractors, dynamic
systems and some related formulas, and makes music from these calculations
while the musician introduces changes to musical parameters and listens to
the results, all of this in real time. The system, which runs under MS
Windows, features seven different fractal formulas and related algorithms for
tone generation, which combine six ways of mapping pixel colors into
pitches, and four noteduration or rhythms. Up to four interdependent voices
may be used, conducted through three different manners or styles. Each voice
owns its loudness or dynamics, its pitch limits (range) and scale. This

program offers twenty four different scales, including nine user defined ones.
The user may have control over some MIDI functions like: program changes,
modulation and panning. While Fractal Composer creates music in realtime,
it is possible to save the resulting music, with all the changes (performance)
the user has done, in a Standard MIDI File. This let us edit our music in any
sequencer or music notation software that supports SMF.
Fractal Composer has the following controls: Dynamics; Pitch limits;
Scale; Program; Panning; Mapping and Rhythm.
Quasi Fractal Composer (1997)
http://members.tripod.com/~paulwhalley/

This is another interesting algorithmic music generator written by Paul
Whalley for Win9x and full of surprises. It is similar to MusiNum, but with
one single interface. It has several saving options (for midi, scale,
orchestration and composition). Definitely the thing for uncompromisingly
difficult music! Quasi Fractal Composer is currently up to version 2.01 (1.84
Mb), which is a huge improvement on previous releases. It uses seeds to
generate its compositions, and there are a wide variety of parameters that can
then be tweaked to get it sounding just right. The internal workings of the
program remain rather mysterious, but it can be very rewarding. Warning:
some pieces can take quite a long time to generate, even on a fast PC.

Quasi Fractal Composer (on the left) and LMUSe (on the right)

LMUSe (1998) (http://www.oocities.org/hacad/lmuse/lmuse.html). It
is a freeware program (677 Kb) created by David Sharp. LMUSe will convert
L System fractals into musical compositions. Both images (GIF) and sound
(MID or parameters) can be saved. It is designed for DOS, but will run on
Windows without any problem. There's also a new Java version on its web
site, with some improvements. It interprets 3D L-systems as MIDI files, or
MIDI generated sound. L-systems recursively transform a string of symbols
according to a set of rules. The resulting string of symbols is then interpreted
as a sequence of commands to move and turn a 'turtle' (a la the LOGO
programming language) which draws (or writes music) as it moves. In order

to interpret the L-system as music, LMUSe maps any of the turtle's 3D
movement, orientation directions (forward, up, and left), its drawing line
length, and thickness into musical pitches, note durations, and volume. The
color is interpreted as the instrument or timbre. Parallel/polyphonic lines are
built by using the turtle's push and pop commands. LMUSe can mutate the
transformation rules so that generating variations is easy. LMUSe is designed
to run the "LS" files that Laurens Lapre's LParser program uses, and virtually
the same symbol alphabet is used (though LMUSe's interpretation is musical
rather than graphical).
Mandelbrot32 (1999) (http://www.fin.ne.jp/~yokubota). This is a
small freeware program (542 Kb) for Win9x, written by Yo Kubota.
Mandelbrot32 is a music generator program that uses Mandelbrot set to
compose music. Fractals are famous in their vibrant colors, and have infinite
yet rhythmic possibilities in their shapes. The very natures of these fractals
are used in making music that is hypnotic. Length, direction, width, iteration,
patch, volume, scale, number of voice, temperament, tone and other
parameters of music are taken from fractal figure. The generated music
becomes rich if the figure is heavy and rich. If the fractal is monotonous, the
generated music will also be accordingly low in variety, but not necessarily in
melody. For example, if there is black or hollow in fractal, the corresponding
music will be having no sound (Denoting Peace) and if it is filled with fine
multicolor grains, the music produced will be agitating (Denoting Life). MIDI
files and their corresponding ini files (where parameter values are stored) are
automatically saved every time we compose a new melody. Simply
experiment with assigning different X – Y parameters along with other
variable parameters and click on draw button to draw fractal on Mandelbrot’s
fractal window. Right click on the area of fractal where we think is most
populated and are most dramatic in nature. The area between point A and B
are selected. Then click on Go button to play music on our Midi player. Note
that Mandelbrot32 does not have built in Midi player. If we are happy with
your music composition, we click on Save N button; give it a name without
extension to save it as midi file and click on OK.

Mandelbrot32 (on the leftt) and Chaos von Eschenbach (on the right)

Chaos von Eschenbach (1999) It is another freeware program that
uses Mandelbrot Set to generate music. It is better in utilizing Midi
Instrument, but quite slow in drawing fractal. We have to draw a line through
our mouse pointer to select parameters to compose music on a completed
fractal figure. The program is simple and need only simple parameter settings
from us. Once the fractal is drawn, (click on ‘Always’ check box else it will
wait for computer’s idle time to draw and takes much more time) draw a line
on the fractal we think most rich and dramatic, click on compose and our
music is ready. Now play it and refine it with desired instrument (Part Setup
button) and if we like it, we save it as midi file. Chaos von Eschenbach, is a
simple music generator with limited features. It nowhere comes near to
Tangent in performance. However, we can create and save small yet
appealing midi files for our different need.
Finaly, Let us point out some general ideas related with fractal music
composition systems [2,8]. These systems stimulate the composer’s creative
imagination in a new and promising way, with lots of possibilities.
Composition programs can handle much more data and much faster than a
human composer. They let him think in a high level of abstraction, leaving
low-level details to the computer. They are a door for searching new aesthetic
concepts, new sonic conceptions and new ways of organizing sounds. So,
they are a path for music development. These systems allow scientific
verification of music theories, when it is intended to simulate a known
musical style in order to analyse and study it. They allow to better know how
musical processes take place in the human mind, so they let us know better
the nature of the human being.
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PAPERS IN RUSSIAN
НТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА
СТРУКТУРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ОБЪЕКТОВ
Сергей Митрофанов, Юрий Москов
STRUCTURED INFORMATION ANALYSIS
INTELLECTUAL SYSTEM
Sergey Mitrofanov, Youri Noskov
A great part of the information that you want to display in the
prepared training materials is already in storage devices, or can be obtained
automatically.
1. Введение. Cущественная часть рабочего времени
преподавателя, занятого подготовкой учебного ресурса, тратится
непосредственно за компьютером. Это характерно для дисциплин,
посвященных изучению приемов работы на компьютере, либо
компьютерных технологий. К их числу относятся: информатика, основы
программирования, компьютерная графика, основы искусственного
интеллекта, базы данных, информационные системы и так далее.
Следовательно, значительная часть информации, которую нужно
отобразить в подготавливаемом учебном материале, уже находится в
запоминающих устройствах, или может быть получена автоматически.
Обработка этих информационных объектов с использованием средств
искусственного интеллекта даст возможность:
• Создать фрагмент учебного пособия, описания лабораторной
работы или тестового задания;
• По формальным признакам проверить результат выполнения
контрольного задания.
В работе предлагается стратегия синтеза фрагментов учебных
материалов на основе интеллектуального анализа подобной
информации.
2. Система ИСАИС. Предлагаемая технология, если она
ориентирована на решение первой из сформулированных выше задач,
состоит из следующих этапов:
• Преподаватель, работая за компьютером, выполняет некоторую
последовательность действий, которая определенным образом связана с
учебными задачами ближайшего, или более отдаленного периода. Эта
последовательность автоматически записывается компьютером, не
требуя от преподавателя практически никаких дополнительных усилий.
Результат, полученный при записи, может представлять некоторую
информационную структуру, записанную в текстовом или бинарном

файле. Такая структура данных содержит информацию, необходимую
для подготовки учебного ресурса.
• Интеллектуальная
компьютерная
система
анализа
информационных структур (ИСАИС) обрабатывает этот файл.
Результатом обработки, в зависимости от поставленной задачи, может
явиться фрагмент учебного ресурса.
• Преподаватель оценивает полученный результат и вносит
необходимые коррективы. На этом этапе он работает совместно с
ИСАИС, объясняя ей причины, по которым вводятся исправления в
полученный фрагмент. Иначе говоря, происходит обучение системы
преподавателем. Результатом такого обучения является повышение
качества учебных ресурсов.
При решении второй задачи технология может быть описана
следующим образом
• Преподаватель, как и в первом случае, решая контрольную
задачу, выполняет некоторую последовательность действий, и каждое
его действие записывается компьютером. Получаемый в результате
информационный объект будет записан в текстовом, или бинарном
файле.
• ИСАИС выполняет первичную обработку представленного ей
информационного
объекта,
удаляя
записи,
соответствующие
случайным, необязательным и ошибочным действиям. В результате
обработки получается образец для последующего анализа результатов,
полученных обучаемыми.
• Та же контрольная задача выполняется обучаемыми в той же
самой программной среде и в результате получаются информационные
объекты, описывающие действия каждого из обучаемых.
• ИСАИС выполняет сравнение образцового информационного
объекта и объектов, полученных в п. 3, и определяет уровень знаний и
навыков обучаемых по соответствующему разделу учебной
дисциплины.
• Преподаватель совместно с ИСАИС анализирует и
корректирует результаты. В процессе этой работы происходит обучение
системы. Очевидно, что по мере накопления знаний в системе
необходимость в выполнении данного этапа постепенно исчезает.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
Ольга Хохлова, Юрий Носков
METHODIC OF THE INTELLECTUAL TESTING:
PRACTICAL REALIZATION
Оlga Нohlova, Youri Noskov
The universal algorithm of conclusion on knowledge, allowing to use
the system practically in any subject domain, was realized in Computer
System.
1. Введение
Для
оценки
уровня
интеллектуализации
наиболее
распространенных тестирующих систем был проведен анализ
тестирующих систем, доступных через сеть Интернет. По результатам
исследования сделаны следующие выводы:
• большинство тестирующих систем, существующих в
настоящее время, основано на закрытой форме тестовых заданий с
выбором одного варианта ответа из четырех предложенных, имеющего
определенный весовой балл. Это свойство редко позволяет учесть
правильные ответы на основополагающие вопросы по предложенной
теме, а также неполные или частично правильные ответы;
•
почти в каждой системе присутствует генератор тестовых
заданий, который осуществляет их случайную выборку из общего числа
имеющихся в базе. Иными словами последующее тестовое задание
никак не учитывает правильность ответов, данных на предыдущие.
•
во всех системах тестирование завершается лишь при
прохождении всей строго определенной совокупности тестовых
заданий. Это не позволяет сократить время тестирования за счет
«идеальных» ответов на сложные тестовые задания, с помощью
которых можно практически однозначно идентифицировать уровень
знаний.
Можно сделать вывод, что практически ни в одной из доступных
для анализа тестирующих систем (опубликованных и предлагаемых) не
используются методы искусственного интеллекта. В данной работе
рассматривается система тестирования, в которой реализован алгоритм
интеллектуального тестирования.

2. Реализация и перспективы
Разработана концепция интеллектуального тестирования и на ее
основе создана интеллектуальная тестирующая система (ИТС). В ней
реализован универсальный алгоритм вывода на знаниях, позволяющий
использовать систему практически в любой предметной области.
В основе ИТС лежит следующий алгоритм. На первоначальной
стадии система выдвигает 4 гипотезы: «испытуемый знает материал на
5», «испытуемый знает материал на 4», «испытуемый знает материал на
3», «испытуемый не знает материал». В этом первоначальном состоянии
система дает одинаковую вероятностную оценку всем данным
гипотезам. В базе знаний при этом введена следующая классификация
тестовых заданий по уровню их сложности:
1. «сложные вопросы, ответ на которые достоин оценки 5»;
2. «вопросы среднего уровня сложности, ответ на которые
достоин оценки 4»;
3. «легкие вопросы, ответ на которые удовлетворит
преподавателя».
Система динамически подбирает один из доступных вопросов и
корректирует уровни доверия к каждой гипотезе. Пересчет уровней
доверия выполняется с использованием байесовского механизма.
Гипотеза, имеющая уровень доверия выше порогового значения,
принимается достоверной и на этом тестирование завершается.
Была проведена опытная эксплуатация системы и сравнение
результатов, полученных с ее помощью с результатами, полученными
той же группой испытуемых, в системе, основанной на традиционном
подходе. Оказалось, что результаты практически одинаковые в обоих
случаях, а количество заданных вопросов в новой системе –
приблизительно в 4 раза меньше.
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PAPERS IN BULGARIAN
ЕВРОПЕЙСКА ВИРТУАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО
МАТЕМАТИКА – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ В
ОБУЧЕНИЕТО
Снежана Г. Гочева-Илиева
EUROPEAN VIRTUAL LABORATORY OF MATHEMATICS –
NEW CHALANGES IN EDUCATION
Snezhana G. Gocheva-Ilieva
We present the key aims and results in introducing new ICT for the
education of mathematics within the Leonardo da Vinci pilot project EVLM
(European Virtual Laboratory of Mathematics).
1. Съвременни тенденции в университетското образование по
математика
Приложенията на компютрите и информационните и
комуникационните технологии (ИКТ) в математиката и в образованието
по математика се съпътстват от: 1) Повсеместна популярност на
компютрите; 2) Наличие на мощен специализиран софтуер за
математически символни и числени пресмятания, компютърна графика
и анимация, като Mathematica, Maple, Matlab и десетки други; 3) Среди
и приложения за он-лайн изчисления в интернет: Java, WebMathematica,
GeoGebra и др.; 4) Разработка на среди и езици за качествено кодиране
на математическа символика в интернет: XML, MathML; 5) Пълно или
частично въвеждане на е-обучение по математика в университетите в
целия свят.
Тези тенденции изискват радикални промени в методите на
преподаване и изучаване на математиката. Заедно с това се наблюдават
и някои отрицателни явления, като: 1) Отлив на кандидат-студентите от
математическите науки; 2) Спадащо ниво на подготовката по
математика в средното училище и първите курсове в университа; 3)
Намален интерес на много студенти, особено информатици и инженери,
да изучават математика по традиционните начини; 4) Нежелание от
страна на голяма част от университетските преподаватели да усвояват и
използват ИКТ в образованието и научните си изследвания; 5)
Неправилно използване на някои софтуерни среди и приложения [1].

2. Представяне на проекта ЕВРМ
Горните тенденции и одобреният от Европейската комисия
eLearning Action Plan 1 [2] мотивират целите на ЕВЛМ [3]:
• Да подпомага и разпространява разбирането и използването
на е-обучението във всички области на математиката, да предоставя
помощ и съдействие на учащите се, на преподавателите и другите
потребители, за подобряване на техните умения в използването на
най-напредничавите средства и среди за обучение и изучаване на
математиката.
• Да предлага консултантски услуги за използване и създаване
на материали за електронно обучение.
• Да предоставя консултантски услуги по математика (в
електронен вид или персонално).
ЕВЛМ включва мрежа от девет национални центрове по
математика, намиращи се в партньорските институции в осем
европейски страни. ЕВЛМ поддържа Централен портал на английски
език [3] и национални портали на всеки национален център на
съответния национален език.
Партньори в ЕВЛМ са: Словашки Технически университет в
Братислава, Словакия (координатор); Пловдивски университет "Паисий
Хилендарски" - ФМИ; Западночешки университет в Пилзен, Чехия;
Университетът в Саламанка, Испания; Фирма Тулоссилта, Финландия;
Университетът в Мишколц, Унгария; Университетът в Лимерик,
Ирландия; Словашко дружество по геометрия и графика, Словакия;
Университетът в Ковънтри, Великобритания.
3. Постигнати резултати на ЕВЛМ
Основните резултати от дейността на ЕВЛМ са:
• Създадени портали и уеб-страници от мрежата на
лабораторията, предоставени свободно в интернет, виж Фиг. 1.
• Създадена кратка справочна част към порталите, съдържаща
информация за типовете файлове и и работата с тях, в това число
типовете файлове: jsp, html, xml, pdf, nb и др.
• Създадена база данни и машина за търсене на основата на
стандарта XML, достъпна от Централния портал.
• В Централния портал и частично в национални портали е
предоставен свободен достъп до електронни материали от всички
раздели на математиката, използвани в партньорските институции.
Разработени са лекции, теми, уроци, модули, решени задачи, задачи за
самостоятелна работа, примери и задачи с използване на системи за
компютърна алгебра и др. (виж фиг. 2).
• Разработени са и преведени на националните езици две

дидактични помагала: “Наръчник на учителя”
и “Наръчник на
студента” за преподаватели и студенти по математика. Те съдържат
кратки есета, въвеждащи в проблемите на съвременното обучение и
изучаване на математика, въведения към системите за компютърна
алгебра Mathematica, Matlab, Maple, SPSS, Derive; въведение в
системите за създаване на материали с он-лайн изчисления: GeoGebra и
WebMathematica; въведение в най-новите стандарти за кодиране на
математическа символика и съдържание в интернет: MathML, XML и
др.
• Функционират Националните центрове на ЕВЛМ за
предоставяне на директна помощ на интересуващи се колеги по
материалите на лабораторията, провеждат се обучителни курсове.
• Към сайтовете на ЕВЛМ са предоставени форми за подаване на
заявки за консултации и въпросник за обратна връзка.

Фиг. 1: Началната уеб-страница на българския портал на проекта
4. Участие на ФМИ на ПУ “П. Хилендарски“ в ЕВЛМ
Партньор в проекта EVLM е ФМИ на ПУ “П. Хилендарски”. Във
факултета се използват интерактивни системи за обучение от 1995
година. Основно са застъпени системите Mathematica, Maple, SPSS и R в
преподаването на дисциплините по „Числени методи” 1 и 2,
„Математическо оптимиране”, „Вероятности и статистика” и 4 различни
изборни дисциплини. В тима на ЕВЛМ работят 8 преподаватели и 3
студента на ФМИ.

Принос към ЕВЛМ е основно разработката на е-материали в
областта на числения анализ, оптимирането, някои теми от училищната
математика, диференчните уравнения и др. Подготвени са и дидактични
материали за работа със системите Mathematica и SPSS. Бяха преведени
и над 100 файла от е-материали на нашите партньори от ЕВЛМ [4].

Фиг. 2: Пример за графично локализиране на реален корен на
нелинейна система уравнения с помощта на система Mathematica
С помощта на е-материалите в сайта на ЕВЛМ изцяло он-лайн се
проведе обучението по дисциплините: “Компютърни числени методи”,
със студентите от специалност Информатика, редовно и задочно
обучение, изборния курс “Интерактивна математика”, частично он-лайн
обучение по дисциплината “Математическо оптимиране” със
специалност Приложна математика – общо над 400 студента за две
години. Огромният интерес и готовност на студентите да ползват ематериалите по време на лекции и упражнения, както и в домашни
условия, се вижда от четиризначния брой посещения на сайта на ЕВЛМ.
Ползването на материалите бе позволено и по време на изпити, при
условие, че всеки студент получава индивидуално задание за изпита.
Центърът на ЕВЛМ във ФМИ предоставя консултантски услуги и
провежда обучение за преподаватели и студенти. Бе проведено
обучение с преподаватели и студенти на ФМИ и филиала на ПУ в град
Смолян за работа с редактора SciWriter за създаване на математически

текстове за интернет, за работа със система Mathematica и други
продукти.
4. Заключение
Постигнатите резултати от дейността на ЕВЛМ показаха големия
капацитет и възможности, които предоставя е-обучението за преподаването и изучаването на математиката. Преобладаващата част от
студентите предпочитат е-материалите и използването на компютър
пред традиционния начин на преподаване на математиката с тебешир.
Но пък голяма част от преподавателите трябва срочно да преосмислят и
да променят радикално начина си на преподаване, за да са в крак с
времето. В изпълнение на европейските директиви следва и активната
намеса на ръководствата на университетите в това направление.
Работата е финансирана от EU grant Leonardo da Vinci, pilot
project No. SK/06/B/F/PP – 177436 и проект ИС-М-4 към НПД на ПУ
“Паисий Хилендарски”.
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КОМПЮТЪРЪТ − СТИМУЛАТОР НА МАТЕМАТИЧЕСКИ
ИДЕИ В ОБРАЗОВАТЕЛЕН КОНТЕКСТ
Евгения Й. Сендова, Тони К. Чехларова
THE COMPUTER AS A STIMULATOR OF MATHEMATICAL
IDEAS IN EDUCATIONAL CONTEXT
Еvgenia Y. Sendova, Тoni К. Chehlarova
The paper deals with educational practices in which the participants
in the learning process working in a computer environment create products
rich in mathematical notions, principles and ways of reasoning.
Има голяма разлика между това,
което компютърът предлага като
възможности, и това, което хората
избират да правят с него.
Сиймър Пепърт
1. Увод. Въпросът за влиянието на компютъра в образованието
(и по-специално в обучението по математика) едва ли е смислен в тази
си формулировка, защото редица изследвания показват, че
присъствието на компютъра в класната стая само по себе си не може
съществено да промени учебното съдържание или стила на преподаване
(Noss & Hoyles, 1996). Все още има огромен брой софтуерни продукти,
проектирани да поднесат съществуващото учебно съдържание в
подходяща опаковка – цветен текст, анимирани чертежи и формули,
тестове за самооценка. Дори да са направени професионално, такива
програми предлагат много малко повече от статичния текст в
учебниците.
За нас най-интересни са образователните практики, при които
участниците в учебния процес (както учениците, така и учителите)
могат да създават неща, богати по отношение на математически
понятия, принципи, начини на разсъждение. Защото истинското учене е
свързано с дейности и то в среда, която позволява на човек да
експериментира различни идеи. А ако очакваме от учениците си да
бъдат творчески настроени, да задават интересни въпроси, да забелязват
специфични свойства и закономеррности при нови за тях ситуации, с
една реч – да мислят като математици, трябва ние, в ролята на
учители, да сме отворени към подобни предизвикателства. Ако това в

предкомпютърната ера се е отдавало на малцина призвани, днес
дигиталните технологии, предлагат достатъчно гъвкави среди, в които
учителят да експериментира, да формулира задачи, които са напълно
оригинални или пък са вдъхновени от класиката, а защо не и в резултат
от дискусия с учениците. Нашият подход при работа с среди от тип
математически лаборатории е вдъхновен от идеята математиката да
стигне до учениците като нещо красиво, привлекателно за ума,
разбираемо, полезно и интересно, независимо каква професия ще
изберат.
По-надолу ще дадем примери на работа с компютър в два аспекта
– (i) решаване на класическа задача с различни софтуерни среди и (ii)
използване на конкретна среда като генератор на идеи за задачи.
2. Една класическа задача в различни среди. Представете си
една напълно равнинна страна, Флатландия, в която всички обекти са
двумерни и обитателите й (също двумерни) възприемат само двумерни
обекти. Всеки 100000 години метеорит с формата на тримерен куб се
пада върху Флатландия и пробива повърхността й. Можете ли да
опишете как би изгледждала в очите на нещастните флатландци тази
космическа катастрофа? (Moscovich, 2004)

Отговорът зависи от начина, по който пада метеоритът – дали
първо се допира до равнината само в една точка, с цял ръб или със
стена. Освен това е важно дали при падането метеоритът се върти. Във
всеки случай изследването се улеснява, ако използваме специализиран
аплет (Multimedia Technology for Mathematics and Computer Science
Education Project) или компютърното приложение Slider (Сендова,
2007). В това приложение може да се решават и задачи, обратни на
разглежданата – кое е тялото, чиито проекции с трите координатни
равнини могат да се наблюдават при непрекъснатото плъзгане на
равнините по осите.
3. Една среда – различни възможности за генериране
(решаване) на задачи. Ще се спрем на някои от възможностите на
програмата Cubix editor (Сендова, 2007), с която се строят
конфигурации от единични кубчета, за:
 изясняване и дефиниране на математически понятия
 формулиране на твърдения

 решаване/поставяне на задачи
 онагледяване на решения
 преодоляване на проблеми като невидимост на обекти,
преопределеност и неопределеност на описания
Да започнем със следната формулировка на задача:
Разделете конструкцията от кубчета на:
а) 2 еднакви части б) 4 еднакви части.
Условието не е определено еднозначно – не е ясно какъв е броят
на единичните кубчета – има възможност конструкцията да е съставена от
18 до 24 кубчета:

Не е ясно какво значи в този случай
„разделяне” и какво – „част”.
Уточняването на формулировката води по естествен начин до
дефиниране на тези понятия и до въвеждане на допълнителна
информация. Ествествена следваща стъпка е да се формулират варианти
на задачата:

Вариант 1 На колко еднакви части може да
се раздели фигурата, без да се нарушава цялостта на
единично квадратче?

Вариант 2 На колко еднакви части може да се
раздели конструкцията, без да се нарушава цялостта
на единично кубче?
След логически разсъждения, включващи и делимост, учениците
могат да илюстрират решенията си:

Този вариант може да се използва и като пропедевтика на
известната задача за разрязване на торта на 8 еднакви части с 3
разрязвания.
Известни са задачи за разкриване на конструкция по дадени
нейни изгледи. В тези задачи се използват проекции върху
координатните равнини. Cubix editor естествено води до съставяне на
задачи, при които се използват и нетрадиционни „изгледи”, например:

Възстановете конструкцията по дадени два изгледа:

Интересен клас от задачи са свързани с операциите добавяне и
отстраняване и композиции от операции – преместване, замяна и
размяна (по отношение на цвета).
Добави едно кубче така, че всеки “слой” по трите направления в
композицията да съдържа по едно кубче от цвят.

Словесното описание на 3D конструкция или построяване на
конструкция по описанието й водят до осмисляне на неопределеността
и преопределеността, на необходимостта от разбираемост,
еднозначност, на същността на понятията и определенията им, на
разликата между естествен език и алгоритмичния език, на
необходимостта от редактиране (Сендова, 2007).
Нашият опит показва, че както компютърът може да бъде
стимулатор на математически идеи, така и образователните реалности и
практики са източник за изграждане на подходящи компютърни среди и
обогатяването им.
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ДИАДАТА – МАТЕМАТИЧЕСКО ПОЗНАНИЕ –
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА
НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ
Марга Я. Георгиева
THE CONCEPT – “MATHEMATICAL KNOWLEDGE –
INFORMATION TECHNOLOGIES” IN THE CONTEXT
OF THE CONTINUOUS LEARNING
Мarga I. Georgieva
The report presents the connection between the mathematical
knowledge and the Information technologies in the context of continuous
learning, which is related with the higher education reform.

На редица форуми пред Европейското общество се поставя нова
парадигма за съвременното информационно общество: създаване в
Европа на хармонична и цялостна стратегия за образование и учене през
целия живот. Човекът, с неговото индивидуално развитие и
самоопределяне трябва да бъде в центъра на образованието през 21 век.
От такава гледна точка, традиционните методи в обучението все повече
изчерпват своите възможности, а това води до преоценка на
съществуващата методическа система и ориентация към новите
информационни технологии.
Нека сега се обърнем с лице към диадата “математическо
познание – информационни технологии” в контекста на
продължаващото обучение. Необходимо е да отбележим, че
математическото познание не е творение на ума, а отражение на
реалния, обективния свят, макар и в твърде абстрактен вид. С това се
обяснява защо теоретичната математика може да стане приложна и
защо приложната математика може да се изразява със законите на
механиката, физиката, даже и със закони от някои области на
биологията, икономиката и др. (виж [1], с.16).
Диадата “математическо познание – информационни технологии”
поставя въпроси с много неизвестни пред математиката и в същото
време води до правилно разбиране на процеса на развитието на самата
математика като наука. Тук органически се включват редица моменти
за: характера на взаимодействието на математиката и информационните
технологии и техните проекции в продължаващото обучение;

развитието на математическото познание, относителната му
самостоятелност и вътрешната логика на неговото развитие; основните
закономерности в бързо развиващите се информационни технологии и
за проекциите на математическото познание в тях;
Усвояването на знания и формирането на умения в областта на
математическото познание при наличието на съответни информационни
технологии по своята същност е познавателен процес, не само при
специални педагогически условия. Учещите се през целия живот (в
т.нар. продължаващо обучение) трябва да “преоткриват” знания, да ги
усвояват и прилагат в различни ситуации.
Като се има предвид, че усвояването има информационна
природа и е управляем процес, то учещите се винаги ще усвояват
информация на определено равнище, стига да имат възможност за
активна комуникация с подходяща насоченост.
Считам, че казаното би могло да се осъществява в контекста на
продължаващото обучение чрез следния концептуален модел (виж [3]),
който съм изпробвала в дългогодишната си практика, като добавям и
нови връзки – фиг.1
Продължаващото обучение представлява технология, която
осигурява резултатност при употреба на ресурси. Тя предлага
разнообразни форми на обучение, съобразени със съвременните
изисквания в различни професионални области.
Както се вижда от модела за всяка една от основните
математически структури (структури на нареждането, алгебрични
структури и структури на топологията), както и на структурите на
геометрията, структурите на анализа, математическите основи на
изчислителната техника и математическото моделиране може да се
използва една или друга от посочените информационни технологии за
създаване на образователен софтуер, особено необходим в
продължаващото обучение. Например, (виж [3]):
- за топологичните структури в технологичните продукти, от
гледна точка на хипермедията със своята нагледност, със създаване на
симулационна среда и работа с динамични модели, са в състояние да се
породят идеи там, където умът трудно може да прозре;
- за структурите на нареждането са необходими хипертекстови
връзки;
- за структурите на анализа – “аналитичното решаване е едно
логическо начало, без което не е възможно да се види красотата на
математиката като нейна иманентна същност, но геометричната
интерпретация, видяна чрез един мултимедиен продукт и особно в
динамика би допринесла да се разберат по-добре същностните

характеристики на частните диференциални уравнения – техните общи
решения, техните характеристики и то в динамика” и нещо повече,
хипермедийните връзки биха позволили учещият се (потребителят) да
прави преход в по-отдалечени области с приложение на
диференциалните уравнения (техника, икономика, астронавтика,
екология и др.) в границите на продължаващото обучение.

Фиг.1 Концептуален модел на връзките между математическите

структури и ИТ в контекста на продължаващото обучение.
- структурите на геометрията по принцип изискват въображение,
“но понякога и най-доброто въображение трудно може да си представи
геометричните конструкции, особено при по-сложни задачи” ([3]).
Динамиката на геометричните обекти води до изграждане на богати
механизми на мислене, навежда на идеи, подсказва пътища за решаване
на различни проблеми.
Създаването на подобни продукти съчетава в себе си редица подпрограми като:генератор на твърдения с различна степен на сложност и
трудност; консултант по всички въпроси, свързани с търсене на
различни начини за решаване на даден проблем; информационна
система за различни закономерности; моделиращо устройство за
симулация (за непосредствено манипулиране с обектите, които се
изследват) и т.н. (виж [3]);
- математическите основи на изчислителната техника. Софтуерът
за тях не може да изпълни своето предназначение без съответния
хардуер. “Иновационните ситуации на съвременните реалности, в които
попадат днешните потребители на математическата информация се
нуждаят от задълбочено познаване на математическите основи на
изчислителната техника, за да реализират своите способности по найдобрия начин в утрешния ден” ([3]) – казано в аспекта на
продължаващото обучение;
- математическото
моделиране.
Новите
информационни
технологии позволяват сложните интелектуални дейности да се
диференцират в отделни модели, за да кристализират по-късно в
интегрални модели, респективно в интегрално знание, необходимо за
продължаващото обучение;
- глобалната мрежа www. Тя си служи с всички нови
информационни технологии и позволява по електронен път да се
обменят новости, мнения от интересуващите се в областта на едни или
други математически структури.
Считам, че “много информационни продукти позволяват размяна
на работни файлове, размяна на идеи по нерешени проблеми. Чрез
използване на някои специализирани езици може да се създават и
автоматизирани системи за самообучение, самооценяване на базата на
Web-страници” ([3]) в контекста на продължаващото обучение.
Както посочих по-горе усвояването на знания и формирането на
умения в съответна информационна среда е по своята същност
познавателен процес и затова, в контекста на продължаващото
обучение, акцентът трябва да се насочи към: търсене на такива
структури на знания, които да разкриват способностите на учещите чрез
най-малко усилия, време и енергетични ресурси; търсене на логическа
структура на поднасяната информация, която най-бързо води към

осъществяване решенията на дадени математически проблеми; при
съставяне на дидактически материали за продължаващо обучение да се
провокира непрекъснато противоречието между знанието и незнанието,
да се откриват закономерностите, при които възможните противоречия
се превръщат в действителни.
По-общо казано, при продължаващото обучение, трябва да се
търси качествен дидактически софтуер, който да работи преди всичко в
интерактивна среда, да е експертен съветник, да е добър диагностик, да
дава възможност за различни симулации, чрез които се правят
експерименти със собствени идеи и хипотези, като по този начин
потребителят стига до изводи и обобщения да допуска осъществяване
на обратна връзка за проследяване развитието на потребителя.
От такава гледна точка обучаващите материали за разширяване
на математическото познание, в контекста на продължаващото
обучение, биха могли да се създават, по посочения на фиг.2 ориентиран
граф, на което се базира компютърно моделиране, възможности за
качествено развитие на интелекта в съвременното информационно
общество.
Върху основата на алгоритъм ([4]) върху всяка част от графа, за
всеки модул е построен модел на динамична система. Потребителите
“имат възможност да сменят параметрите и на тази основа да правят
обобщения на понятия и зависимости, да създават сами модели, да ги
проверяват как работят и да коригират несъответствията в тях под
формата на обучаващи игри.” Наличието на мощни преобразуватели
осигурява възможност за по-интегрални знания в областта на
математическото познание, респективно наличието на компютърни
“оригами” засилва от своя страна интелектуалното напрежение на
основата на активно използване на динамични модели. Потребителите
имат възможност да развиват своите знания, като използват собствени
стратегии.
Ето и съществените особености, характерни за използваните
информационни технологии [2]:
- интерактивност;
- бърз достъп до информация;
- изобразяване на обекти (процеси), които не винаги се поддават
на вербална интерпретация;
- избирателност (потребителят има възможност да избира
информацията според собствения си потенциал и търсене на
информация с определена цел);
- динамика на представените явления и процеси;
- наличие на стратегии за индивидуализация на обучението;
- потребителите могат да участват в протичащите процеси (при
използване на симулатори);

- отговорност (информацията в информационните продукти,
може да бъде обновявана и допълвана);
- възможности за овладяване на интелектуални умения и
универсални стратегии с високо ниво на преносимост;
- възпроизвеждането на кадрите може да се извършва
многократно (с цел да се изучи подробно дадено явление или процес).

Фиг.2 Graphic of the training course at maths
at the first stage of training.
Посоченото има и предимства и недостатъци (съществуване на
проблеми, виж [2]):
* проблеми:
- каква да бъде технологичната последователност при
интерактивния диалог?
- какво е въздействието на този диалог, от психологопедагогическа гледна точка, върху формирането и развитието на
личността?
- какво негативно влияние може да се очаква в тази “виртуална”
реалност?
- липсва мотивиращия ефект на живото слово.

• предимства:
- извличане на актуална информация;
- възможност за интерактивен режим на работа (потребителите
могат да получават ново знание в зависимост от собствения си
потенциал и да се самооценяват чрез онлайн-тестове);
- запознаване с модерни технологии с възможности за
получаване, съхранение и анализиране на данни;
- включване в дискусионни групи, електронни конференции;;
- бързо публикуване на информация;
- www затваря цикъла на създаване, разпространение и пренасяне
на електронната информация.
В заключение, в диадата “математическо познание –
информационни технологии”, в контекста на продължаващото
обучение, може да се систематизират следните по-важни акценти в
развитието й:
- в границите на продължаващото обучение математическото
познание се изменя непрекъснато, като включва нови и все нови
области, задълбочавайки абстракцията и едновременно с това анализа
на собствените си основи;
- определящата роля на продължаващото обучение в развитието
на диадата “математическо познание – информационни технологии” се
състои в това, че поставя непрекъснато нови проблеми, стимулиращи
тяхното развитие в едно или друго направление;
Изучавайки закономерностите в развитието на посочената диада,
трябва да се има предвид диалектически сложният, противоречив
характер на нейното развитие като една важна област на човешкото
познание (виж [1]) и на обучението през целия живот.
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The paper presents the aims and problems in developing an
interfaculty distributed e-learning centre with implementation in Plovdiv
University.
1. Въведение
Макар че е най-големият факултет с обучение по информатика в
Южна България, ФМИ все още изостава с комплексното въвеждане на
новите образователни технологии като електронно и мобилно обучение.
В сайта на ФМИ се предлагат отделни он-лайн електронни курсове,
функционират няколко електронни лаборатории, създадени по
национални и европейски проекти и др. Не съществува стройна система
за електронни образователни услуги нито във ФМИ, нито в целия
университет, което е в дисонанс с националните и европейски
изискванията за висок университетски стандарт.
В отговор на нарастващите потребности за предоставяне на еуслуги на големи групи от потребители, през последните 4-5 години във
ФМИ при ПУ «П. Хилендарски» се работи в рамките на катедрите по
Компютърни системи и Компютърни технологии, по създаване на
отделни елементи на Разпределен Център за Електронно Обучение
(РЦеО) и Разпределен Център за Електронно Тестване (РЦеТ). Към
момента са проведени голям брой теоретични изследвания и са
създадени отделни клъстерни възли на регионална мрежа. В това число
са създадени: клъстер за тестово изпиване в Центъра за дистанционно
обучение – Европейски колеж, Пловдив, ROSEN (RhOdopes Serviceoriented Education Network) и др.
Постигнатите научни резултати от преподаватели на ФМИ на ПУ
в тази област са публикувани в над 60 научни статии и съобщения на
конференции (виж примерните публикации [1-4]). По-основните
резултати в тези публикации са: концепции и модели (архитектура,
инфраструктура, свързаност и др.) на разпределен център за електронно
обучение; технологии и модели за безжични комуникации с приложение

в образованието, интернет томография в средства за поддръжка и 4G
архитектури и модели; архитектура, дизайн, алгоритми, потоци и
услуги в разпределен клъстер за електронно тестване; концепция на
InfoStation и мулти-агентно базирана адаптивна доставка на електронни
и мобилни образователни услуги в университетски кампус; развитие на
РЦеТ за доставка на интелигентни мобилни услуги.
Като се обобщиха реалните нужди и постигнатите до момента
научни и научно-практически резултати, ФМИ подготви и спечели конкурс за научен проект към Фонд “Научно-приложна дейност” на ПУ “П.
Хилендарски” на тема “Междуфакултетен Разпределен Център за еОбучение”. Той се основава на концепцията на РЦеО.
2. Основни идеи на РЦеО
Разпределеният Център за Електронно Обучение (РЦеО) е
пример за мрежово базирано обучение [5], което позволява ефективна
комуникация между кооперативно свързани, макар и физически
разпръснати програми, средства, студенти, преподаватели и
администратори. Една от първите версии на РЦеО, описана в [1], е
изградена на базата на J2EE. Технологията J2EE предоставя стандартна
архитектура за разработка, развитие и изпълнение на приложения в
разпределена среда. Приложенията в J2EE среда могат да използват
стандартни услуги като нишки, разпределени ресурси, транзакции,
управление, защита, клиентски достъп до база данни и др.
Един пример на класификацията на възможните е-услуги,
предоставяни от РЦеО е даден на схемата от Фиг. 1 [1].
Всяка е-услуга, предоставяна от РЦеО има обща уеднаквена
структура, което позволява лесно разработване на цялата система чрез
добавяне на нови е-услуги и тяхното интегриране с вече
съществуващите. Идеите и частично реализираните модули на РЦеО са
основа за реализиране на новия проект.
3. Цели задачи на проекта МРЦеО (Междуфакултетен Разпределен Център за Електронно Обучение)
Основната цел на проекта е: разработка на нови теоретични
модели и клъстери на РЦеО за предоставяне на спектър образователни
услуги в три факултета на ПУ – ФМИ, ФИСН и ЮФ.
Предполага се разработване на иновационни технологии за
електронно и мобилно обучение на големи групи обучаеми в
университетски кампус, в съответствие с бързото развитие на
информатиката в тази област. За целта ще се използват авангардни уеббазирани технологии с най-новите стандарти, интелигентно-базирани
методи, методи за контролируем достъп, методи за защита на

информацията и др. Предвижда се също така развитие на по-рано
създадените и разработка на нови клъстери и унифицирани средства на
РЦеО, в частност: клъстер за групово електронно тестово изпитване в
разпределена среда, клъстер за работа и управление на електронно
съдържание за нуждите на преподавателите, средства за обратна връзка
с потребителите на РЦеО (преподаватели, студенти, докторанти и
служители), клъстери за консултативна дейност, клъстери за виртуално
обучение, средства за комуникации с бизнеса и др. Предполага се също
работа по софтуерно осигуряване на свързаността и функционалността
на възлите в разпределения център, връзките с бази данни, разработка
на представителния слой.

Фиг. 1: Примерна схема на е-услугите на РЦеО.
Освен това се изгражда небходимата конкретна архитектура

(хардуер и софтуер) за реализацията на РЦеО в трите факултета,
тестване на прототипи и внедряване на центъра в обучението.
Съгласно по-горе споменатата обща концепция на един РЦеО,
той се изгражда като отворена инфраструктура, съставена от виртуални
възли, обединени в частично или напълно автоматично контролируема
единица. Всеки възел предоставя определен брой, специфични според
нуждите му, разпределени клъстери за образователни услуги. Те ще се
реализират със следните технологии:
- обектно-ориентирани технологии за разработка на разпределени
многослойни системи - Microсoft.Net Frameworк 3.5, Web 2.0, Morfik,
JST и др.
- ИКТ за безжичнен пренос на информация - мултиагентно
ориентиран подход
- стандарти: IEEE 802.11, WLAN(WiFi), IEEE 802.15 WPAN
- интелигентни методи за търсене и предлагане: CBRN, MTOCO и
др.
- стандарти за електронно тестване и обучение: QTI,SCORM,VUIS и
др.
4. Заключение
С изграждането на МРЦеО в трите факултета на ПУ ще се
подобри качеството на образователните услуги и в частност съдържанието и методите на преподаване и повишаване стандарта на
обучение. Освен това, включването на голям брой настоящи и бъдещи
докторанти в теоретичните и практически изследвания в разработката
ще спомогне за издигане нивото на научната работа в ПУ. Работата е
финансирана от НПД на ПУ “П.Хилендарски”, проект ИС-М-4.
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КОМПЮТЪРНА ЕВРИСТИКА – ЕДНА ВЪЗМОЖНОСТ
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО
Иван Тонов, Таня Тонова
COMPUTER HEURISTICS – AN OPPORTUNITY
FOR THE USE OF ICT IN EDUCATION
Ivan Tonov, Tania Tonova
The paper deals with the applications of ICT methods for heuristics
search of solutions of various types of problems to prove that computer based
investigations gives excellent results in education.

Едно от основните определения за човешко същество се свързва
със способността му да мисли. Всепризнато е, че човешкият мозък
работи наистина активно, когато
индивидът е изправен пред
необходимостта да решава задачи и да взема решения. Но за
достигането от вродените способности за мислене до уменията за
решаване на задачи човек изминава дълъг път и преодолява множество
от препятствия. Основна цел на обучението е по възможност да се
скъсят тези дистанции, да се прехвърли мост към съзидателното
мислене.
Според доклад на Съвета на Римския клуб обучението на всеки
индивид и на всяка възраст трябва да преследва определени цели в
името на неговото бъдеще и благополучие. В глобален, световен мащаб
концепцията на образованието определя неговите цели като:
– Получаване на знания;
– Структуриране на интелигентност и развитие на критическото
мислене;

– Развитие на самопознанието и оценяване на собствените дарби
и ограничения;
– Да се учи да превъзмогва нежелани импулси и склонност;
– Разбуждане на творческия потенциал на индивида и неговото
въображение;
– Да се научи на отговорност в обществото;
– Комуникации с другите;
– Да даде на всеки глобален поглед върху света;
– Обучение в оперативност и способност за разрешаване на
проблемите.
Ролята на всяка образователна система и институция е да търси и
определя начините и средствата за постигане на образователните цели.
Изучаването на предмета математика по естествен начин се възприема като една реална възможност учащите да се справят по-успешно
с разрешаване на проблемни ситуации. В редица документи като
Докладът Кокрофт във Великобритания [1], Препоръките на
Националния съвет на учителите по математика в САЩ, Държавните
образователни изисквания за преподаване на математиката в Русия и др.
се подчертава, че решаването на задачи трябва да заема централно
място в преподаването на училищната математика и се препоръчва
повече време и усилия да се насочат към развитие на стратегии за
решаване на задачи за сметка на упражненията, при които основни са
рутинните пресмятания.
Що е задача? В психологията доминира идеята, че е налице
задача, когато пред индивид е поставена ситуация, в която е определена
цел (в най-широк смисъл), но той не знае начин за нейното достигане
(пътят към целта е блокиран) или не знае оптимален начин за
постигането й (избор измежду няколко възможности). Да подчертаем
още веднъж в това определение наличието на решаващия задачата,
индивид, който приема задачата, т.е. от тази перспектива се вижда, че
решаването на задачата е дейност на мотивиран субект. Твърдо се
оформя отново мнението, че задачата е продукт на човешка мисловна
дейност и тя е концентрирана върху двете фундаментални условия,
дадени в дефиницията и отнасящи се до решаващия - субектът е
мотивиран в достигането на поставената цел и тази цел е непостижима
посредством прилагане на автоматични процедури. Последното
изискване очертава класическата разлика между понятията за
“упражнение” и “задача”, която се състои в това, че при упражнението
също имаме цел, имаме субект, който се стреми да постигне тази цел, но
пътят за постигането на целта е известен на субекта. Математиците
често противопоставят тези две понятия, препоръчвайки повече работа

със задачи за сметка на упражненията, но все пак работата с
упражненията не бива да се подценява. Решаването на упражнения,
където преобладават приложенията на изучаваните рутинните
процедури и теории, особено при начинаещите, изгражда адекватно
поведение, необходимо при решаване на задачите. Освен това работата
с такива въпроси - упражнения служи за по-пълноценно разбиране на
изучавания материал – понятия, факти, твърдения и не на последно
място чрез упражненията се извършва и оценка на придобитите знания
и умения. От своя страна за преподавателя задачата е тясно свързана с
интелектуалното развитие на учащия, с култивирането на критическо и
независимо мислене.
В своята книга “Как се решава задача” Д. Пойа [2] систематизира
натрупания опит в преподаването на решаване на задачи. Там той
акцентира върху това, че учениците трябва да се поставят в положение
на “откриватели”, т.е. сами да достигат до резултата, като се подпомагат
чрез серия от подходящи въпроси и упътвания. Развитието на тези идеи
на Пойа доведе в последно време до сериозно натрупване на научноизследователски материал, което ни дава основание да считаме, че се е
оформила една нова наука в рамките на математическото образование,
централно място в която заемат проблемите на решаването на
математически задачи и преподаването на методи за решаване на такива
задачи. Тази наука – теорията за решаване на задачи – е
междудисциплинарна. Тя черпи идеи предимно от математиката,
психологията и изкуствения интелект. Това е сравнително млада наука и
фактически даже и не съществува стандартно наименование за нея.
Затова е напълно естествено да възприемем опита, лансиран от Пойа и
други, да се популяризира терминът евристика. Той идва от гръцки и
означава намиране, откриване. За първи път евристиката се споменава в
работите на Пап (Папос) от Александрия и макар, че самият той обявява
Евклид, Аполоний и Аристотел като свои предшественица, асоциираме
евристиката с неговото име. Тласък в развитието и приложението на
евристиката дават Декарт, Лайбниц, Ойлер, Поанкаре и др. Като
синоними на евристиката се използват термини като прогностика,
инвентика и др.
В настоящата статия се поставя въпросът „Какво е мястото и
ролята на евристиката в процеса на постигане на образователните
цели?”.
Търсенето на отговора трябва да започне от самото понятие
евристика и смисълът, който се влага в него. Евристиката като
интелектуална дейност на човека е фундаментална и характеризираща в
множество случаи, които могат да бъдат класифицирани по следния
начин.

1. Наука на границата между психологията, изкуствения
интелект, теорията на информацията и приложната лингвистиката като
клон на науката за мисленето.
2. Евристиката като множество от присъщи на човека механизми,
с помощта на които се създават процедури за решаване на творчески
задачи. Тези механизми са в основата на метатеория за решаване на
творчески задачи и са универсални по своя характер.
3. Специални (евристични) методи за решаване на задачи, които
обикновено са в противовес на формалните методи.
4. Метод в програмирането, които се опитва да реализира
интуитивните методи за решаване на задачи, които използва човек,
поставен в проблемна ситуация.
5. Специален метод на обучение (Сократовски беседи) или колективно решаване на проблеми. Евристичното обучение се състои в серия
от навеждащи въпроси и примери. Целта е да се достигне до така
наречената „мозъчна атака” за решаване на поставената задача.
Връзката на всяко от представените проявления на евристиката с
обучението изобщо, с обучението по математика в частност и особено с
подготовката на учители по математика и информатика е повече от
ясна. Овладяването на евристичното мислене в процеса на обучение
осигурява ефективен анализ на проблемните ситуации, независимо от
тяхната природа, и повишава вероятността за намиране на т.нар. „силни
решения”.
Още през 40-те години на миналия век психологът Хенрих
Алтшулер формулира следните принципи:
1. Принцип на обективните закони – Силните решения са тези,
които съответстват на обективните закони, явления, ефекти.
2. Принцип на противоречието – Дадена задача е трудна, защото
съществуват противоречия – скрити или явни. Силните решения са тези,
които преодоляват противоречията.
3. Принцип на конкретността – Всеки клас системи има своите
особености. Силните решения са тези, които отчитат особеностите на
конкретните проблемни ситуации.
Съвременната методология на преподаване на евристични методи
за решаване на проблемни ситуации включва изграждането на
• механизми за планомерно преобразуване на размитата
проблемна ситуация в ясен образ на бъдещото решение;
• механизми за потискана на психологическата инерция,
пречеща на намирането на силните решения;
• обширен информационен фонд – богат и концентриран опит от
решаване на конкретни проблемни ситуации.

Една възможност така описаните идеи за изграждане и
преподаване на научно обоснована технология за решаване на
творчески задачи да се сведат до бъдещите учители по математика и
информатика е изборният курс Компютърна евристика [3].
Цел на курса е да създаде професионална нагласа и практически
умения за моделиране и решаване на проблемни ситуации със
средствата на математиката и информатиката.
Програмата на курса включва:
1. Теоретична част. В лекциите евристиката се разглежда като
съвкупност от специални (евристични) методи за решаване на задачи.
Прави се паралел между евристичните подходи и стандартните схеми и
алгоритми. Акцентира се върху евристиката като средство за творческо
мислене и активно учене. Евристиката се извежда на нивото на
метатеория за решаване на творчески задачи, различни по своя
характер, включително и дидактически.
2. Семинарна част. Студентите се запознават с проблемни
ситуации и възможни подходи за тяхното преодоляване. Анализират
механизмите на ситуативни отношения в проблемни ситуации,
възникващи в теорията и практиката на преподаване и овладяване на
математиката. Избират, анализират и разработват примерно решение на
конкретна проблемна ситуация.
3. Лабораторна част. Разработват компютърно базиран проект
за реализация на решението от 2.). Възможностите са:
– разработване на нова идея;
– обогатяване и развитие на съществуващо решение от методична
гледна точка;
– обогатяване и развитие на съществуващо решение като дизайн
и/ или среда за програмиране;
– експеримент и статистическа обработка на данните от
експеримента за конкретно решение на конкретна проблемна ситуация.
Студентът представя и публично защитава проект по
предварително обявени критерии за качество и успеваемост. Допуска се
работа в екип.
Обучението в евристично мислене, запознаването на учащите се с
различни евристични подходи, обещава добри резултати. Такова
обучение е напълно реално и може да е изключително ефективно. То е
полезно и за самия преподавател. Преподавайки “евристично”, той
обогатява своята представа за областта, която преподава, разбира подобре вътрешните взаимодействия на обектите в нея и не е случайно
изказването, че най-добрият начин да усвоиш една непозната материя е
да започнеш да я преподаваш. За да се обучават все още неопитните

ученици и студенти в решаване на задачи, често прибягваме към
демонстрации на съответни образци на решения. Последните
обикновено са изящни, предложени от опитни “решавачи” (експерти) и
рядко тези решения пълноценно достигат до съзнанието на учащите [4].
Даже обратно, някои считат, че такъв вид разсъждения, които им се
демонстрират, са непостижими за техните възможности и води до
негативни резултати. При това положение е напълно естествено да се
предложат на учениците
специални занятия по усвояване на
евристичните техники, та нали те откриват скрития път към решенията,
което означава още, че много от демонстрираните образци трябва да се
“пренапишат” в съответния стил на евристиката. Запознавайки се подетайлно с кухнята на мисленето, учащите се разбират образците и вече
се опитват самостоятелно да прилагат изучените техники в решаване на
подобни и други задачи. В литературата срещаме множество от найразнообразни евристики. Техният списък едва ли може някога да бъде
напълно изчерпателен. Все пак класификация на евристиките е нещо
полезно, което позволява по-ефективното им изучаване – иначе казано,
няма абстрактна евристика за само себе си, а има букет от конкретни
евристики, които се прилагат според ситуацията. Следователно
евристиката се определя като изучаване на методи и правила за
откриване.
Къде е все пак силата на евристиката? Ако приемем, че
евристичните средства за решаващия задачи са най-добрият съветник,
то има смисъл да ги обясняваме толкова по-подробно, колкото е
възможно. Учащият трябва да познава възможно повече евристики, да
бъде убеден в тяхната сила. Може да се перифразира максимата, че
“Можеш да имаш една добра идея само ако имаш много добри идеи” в
“Можеш успешно да използваш една евристика само ако имаш много
евристики.” Общите и специфичните евристики фактически
представляват мощни “когнитивни подсказки”.
Накрая ще предложим част от тематиката, която традиционно
присъства в курса “Компютърна евристика”, без да имаме претенции за
пълно изчерпване. Нещо повече, начинът на провеждане на курса
предизвиква често динамични промени, понякога предложени и от
самите слушатели.
• Задачи със занимателен характер – ребуси , главоблъсканици,
кръсточисловици и др.;
• Задачи за определяне на геометрични места на точки;
• Екстремални геометрични задачи;
• Задачи за построение;
• Комбинаторни конструкции и др.

Например на базата на класическата задача за Аполониевите
окръжности [4,5] е разработен компютърен проект, заглавната страница
на който е представена на фигурата, за решаване на задачата „Да се
построи окръжност с радиус R, която се допира до дадена окръжност k с
радиус r и до права l, която е на разстояние d от центъра на k”. Основен
момент в реализирания проект е евристиката на пълното изчерпване на
съществуващите 31 възможности, които се установяват в хода на
решението.
Статията е частично спонсорирана от ФНИ на СУ „Св. Климент
Охридски”
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ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО
ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА КОМПЮТЪРНО
ОБУЧЕНИЕ В КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ ПО
МАТЕМАТИКА
Галя Кожухарова, Димитрина Брънекова
CONSTRUCTION OF INFORMATION EDUCATIONAL
ENVIRONMENT FOR TRAINING IN COMPUTER SKILLS IN
THE QUALIFICATION OF TEACHERS OF MAHTEMATICS
Galya Коzhuharova, Dimitrina Branekova
The processes of modernization of education in Bulgaria demand a
new mission from the teacher. The problems regarding the necessity for
his/her continuous self-perfection and qualification come to the fore. The
report treats construction of information educational environment for
training in computer skills in the qualification of teachers of mathematics.
I. Въведение
Квалификацията на учителите е един от основните фактори за
осъвременяване на образователния процес и за реализиране на
реформирана и модерна образователна система. Учителите трябва да
бъдат стимулирани за и подпомогнати в професионалното си развитие,
което е част от държавната политика на всяка европейска държава.
Съвременните изисквания към компетенциите на учителите за
компютърни умения, владеене на чужди езици, социални умения,
знания за Европейския съюз, работа в екип и др., (компетенции, които
не са придобити, или в недостатъчна степен придобити в
университетската подготовка) са фактори квалификационният процес да
се разглежда като процес на обучение. Сред задължителните умения на
съвременните учители приоритетно се поставят уменията за работа с
информационни и комуникационни технологии. Компютърните умения,
интегрирани с професионалната подготовка на учителя са основа за
осъвременяване на учебния процес по различните учебни предмети. Не
малка част от учителите по математика нямат необходимата
квалификация в областта на информатиката и информационните
технологии, а тези, които имат такава, обикновено преподават учебните
предмети информатика и информационни технологии. В масовата
училищна практика използването на информационни технологии в
обучението по математика има епизодичен характер.

2. Изследване на мотива;ията на учителите по математика
за използване на ИКТ
За изграждане на адекватна на потребностите образователна
среда подготвихме анкета за изследване мотивацията на учителите по
математика за използване на ИКТ. Резултатите от проведена анкета
показват следното:
- преобладаващата част от учителите имат желание да използват
ИКТ в урочната си дейност;
- учителите се затрудняват най-много от непознаването на
приложните програми, използвани в помощ на учебния процес. На
второ място идват затрудненията при работа с техническите средства и
на трето липсата на достатъчно и добре разработени програми за
нуждите на образованието;
- болшинството учители разчитат на самоподготовка по
отношение на ползването на съвременните ИКТ;
- почти всички проявяват интерес към специализирани курсове за
работа с ИКТ в училище и като препоръки изявиха желание да има
повече такива;
- на въпроса „как виждате използването на ИКТ по Вашия
предмет?” мненията са разпръснати в голям диапазон, като се започне
от използване на компютъра като електронен калкулатор, премине през
възможностите на стандартните приложения Word и Excel да бъдат
включени в урока по математика и се завърши със специализирани
програмни системи, създадени специално за тази цел;
- по отношение на техническата страна на въпроса за
използването на ИКТ в процеса на обучение, почти всички учители бяха
единодушни, че наличието на компютър и свързан към него
мултимедиен проектор в кабинета би ги улеснило много. Резултатите от
анкетата показват, че е необходима допълнителна квалификация на
учителите по математика за използване на ИТ. Затова един от акцентите
в квалификационните форми за учителите по математика е формирането
на базови компютърни умения за прилагане на информационни
технологии в учебния процес. Това предполага изграждане на адекватна
среда за обучение, която е съобразена както със спецификата на
компютърното обучение, така и с особеностите на обучението на
възрастни.
3. Образователна среда за компютърно обучение в
квалификационните форми за учители по математика
За да се интерпретира понятието “информационно-образователна
среда”, е необходимо да се направи анализ на по-общото понятие
“образователна среда” в литературата, теорията и практиката.

В педагогическата литература се срещат различни наименования
на понятието “среда”, в зависимост от това, кое ключово понятие е в
центъра на изследването: “образователна среда”, “среда за обучение”,
“педагогическа среда”, “учебна среда”, “ангажиращи ученето среди”,
“интерактивна среда”, “виртуална среда”.
Основно понятие за образователната среда е образованието като
“…целенасочен процес в резултат от обучението” (Радев, П., 1992).
Според Г. Бижков “образованието се явява в два свои аспекта – като
обществено явление и като педагогически процес” (Бижков, Г, 2005). П.
Петров и М. Атанасова разглеждат образованието в три относително
самостоятелни плана в зависимост от изследователските цели: “…като
личностно образование, като процес на въздействие и взаимодействие и
като социална институция" (Петров, П., М. Атанасова, 1999). В
съвременното образование се поставят акценти върху активното учене,
сътрудничеството, независимия и равно поставен диалог между
ученици и учители, новите роли на учителя като консултант, вместо
тази на специалист, който преподава знания.
В средата за обучение се реализира обучението като
„възпроизводството на социален опит и културни ценности, формиране
на индивидите като членове на обществото” (Радев, П., 1992).
Обучението е преднамерено организирана форма на образованието и
негово средство. Според М. Андреев “съдържанието на обучението е
по-богато от съдържанието на образованието” и се подбира “съобразно
образователния идеал на времето”. Отношението образование –
обучение е като отношението цел – средство. Образователните
последици са най-пряко следствие на обучението (Андреев, М, 1987).
Връзката между обучение и образование определя и връзката между
образователна среда и среда за обучение.
Ученето като основна дейност на обучавания (ученик, студент,
специализант, повишаващ своята квалификация и др.) е определящо
понятие за “среда за учене”, “учебна среда”, “ангажиращи ученето
среди” и т. н. Проектирането и структурирането на такива среди се
основава на ученето като дейност, която осъществява “единството на
адаптация, познание и предметна практика” на учещия (Радев, П., 1992).
Ученето се регулира и саморегулира съобразно определени цели и е
едно от условията и факторите за усвояване на различните форми на
социалния опит – знания, умения, нагласи (Андреев, М, 2001)
Педагогическата среда е по-обобщено понятие, тъй като и
образованието, и обучението, и ученето са страни на педагогическия
процес и като компоненти на дидактиката са обект на изследване от
педагогическите науки.

Предметно-материалните условия за образование представляват
т. нар. “предметно-пространствена среда”. Според Ст. Динчийска
“съвременното разбиране за предметно-пространствена среда е, че тя не е
елементарна физическа категория, а културно-педагогически комплекс”
(Делчева, Т., Ст. Динчийска и др, 2000) В по-широк смисъл, в този
комплекс живеят, работят и имат отношение към него ученици, учители,
родители, студенти и преподаватели, специализанти, докторанти и др.
Д. Гюров изследва взаимодействието “дете – среда”, като
определя следните основни приоритети на концептуалния модел на това
взаимодействие:
организационен
аспект,
личностен
аспект,
квалификационен
аспект,
пространствено-средови
аспект,
образователен аспект, приложен аспект (Гюров, Д, 2001). В основата на
всички аспекти се намират индивидуалните потребности на
обучаващите се и взаимодействието между всички субекти в средата.
Виртуалната обучаваща среда е комплекс от средства на
информационните и комуникационните технологии с програмнотехнически, методически, организационен и методически характер.
Голяма част от тези средства, предназначени за самообучение и помощ,
за работа в тематично организирани бази от данни, за търсене и
систематизиране на информация са реализирани с използване на
мултимедийни технологии.
Използвайки положителните страни на виртуалната среда като
нарастващото структуриране на знанията, новите роли на субектите в
учебния процес, интерактивността и визуализацията чрез ИКТ, в
съчетание с традиционното обучение се създава качествено различна от
класическата, интерактивна учебна среда. Тя се характеризира със
следните съществени особености: (Георгиева, М, 2001)
- интерактивност – между участниците в учебния процес, между
участниците и компютрите посредством подходящ софтуер;
- изобразяване чрез мултимедия на обекти, процеси и събития,
които не винаги се подават на вербална интерпретация;
- бърз достъп до информация;
- избирателност според целта за търсене на информация;
- динамика на представените явления и процеси;
- наличие на стратегии за индивидуализация на обучението;
- възможности за овладяване на интелектуални умения и универсални познавателни стратегии с високо ниво на преносимост.
Съвременният човек в своя активен живот още от ранна
ученическа възраст е поставен в нова, постоянно променяща се
информационна среда, за която е характерно бързото натрупване на
знания, но и бързото им остаряване. За успешна адаптация към тази

динамична информационна среда се явява необходимостта от
формиране на нови умения, най-съществените от които са за използване
на информационни технологии, което в по-широк смисъл е цел на
компютърното обучение.
Направеният литературен обзор, с цел изясняване на понятието
„среда” на системата на квалификацията на учителите, позволява да
бъдат формулирани следните по-важни изводи:
- Съществува разнообразие при определянето на понятието
„среда”, в зависимост от разглеждането на една или друга страна на
определена педагогическа система.
- В по-голямата част от разгледаните литературни източници,
авторите поставят акцента върху отношението между субектите и
педагогическото взаимодействие.
и
съвременните
информационни
и
- Компютърът
комуникационни технологии променят ролите на субектите в процеса
на обучение и улесняват реализирането на интерактивна среда, където
основното дидактическо отношение не е обучаващ се – обучаващ, а
обучаващ се – среда.
- В недостатъчна степен са изследванията, свързани с изясняване
на средата на системата на квалификацията на учителите.
Анализирайки разгледаните по-горе теоретични постановки за
понятието „среда” в педагогическата литература, може да се направи
следното обобщение: Под образователна среда се разбира съвкупност
от условия (технически и програмни средства, организационно и
научно-методическо обезпечение и др.), способстващи за възникване и
развитие на процеси на учебно-информационно взаимодействие между
обучаемите, между обучаеми и обучаващия екип, за осъществяване на
качествена и ефективна подготовка на учителите в областта на
информатиката и информационните технологии, или в достатъчно
широк смисъл за компютърно обучение. Компютърът и ИКТ са
основни фактори в обучението по информатика и информационни
технологии
и
определят
образователната
среда
като
информационно-образователна среда /ИОС/.
За определяне на структурните компоненти на информационнообразователна среда за компютърно обучение в квалификационните
форми за учители по математика, могат да се обобщят следните
направления:
- Изграждането на информационно-образователна среда се
осъществява в съответствие с образователната политика и нормативната
уредба в нашата страна, със стратегията за учене през целия живот и с
необходимостта от нови компетенции на учителите.

- Изграждането на информационно-образователна среда се
свързва с постигането на определени резултати за формиране на
компютърни умения, приложими в обучението по математика.
- При изграждането на информационно-образователна среда се
отделят компонентите на средата – дидактически, информационни,
организационни и технологични, взаимодействия между субектите,
както и се определят връзките между отделните компоненти. /фиг.1/

Фиг.1. Структура на ИОС за компютърно обучение
в квалификацията на учители
При изграждането на ИОС се реализира модел, който отговаря на
очакванията на обучаващите се и е в съответствие с резултатите от
анализа на потребностите.
4. Реализация на модела за компютърно обучение в
квалификационните форми за учители по математика
За реализация на модела за компютърно обучение в квалификационните форми за учители по математика се провеждат два вида обучения – дългосрочни и краткосрочни.
Дългосрочните са едногодишни очнозадочни специализации с
хорариум 220-240 часа. Целта им е осигуряване на базова подготовка по
информатика и информационни технологии. Съдържат 8 задължителни
и пет избираеми дисциплини.
тематични
курсове
за
допълнителна
Краткосрочните
квалификация с продължителност 20-50 часа, в зависимост от
тематиката и базовата компютърна подготовка на учителите по
математика. Съдържанието им вклюва Microsoft office, динамични
геометрични системи, работа в Интернет среда, други приложни
програмни продукти.
От Microsoft office се разглеждат възможностите на
приложенията Word, Excel, PowerPoint и Access за създаване на
графични изображения, Microsoft equation редактора от менюто Insert

→ Object → Microsoft equation, даващ богати възможности за
оформяне на различни по вид математически изрази, формули,
уравнения и др., за автоматично сумиране и възможност за използване
на някои математически функции от менюто Table, изготвяне на
презентации за обучението по математика и др. Специално внимание се
отделя на Excel, тъй като са разнообразни възможностите за
приложение в обучението по математика. Някои от тях са: залагане на
формули за пресмятане на определени изрази в дадени полета; залагане
в дадени полета на вградените в Excel математически и логически
функции; графично визуализиране на различни по характер данни, (в
частност построяване графики на изучаваните в училищния курс
функции); възможност за директно проследяване изменението на
графиката на дадена функция в зависимост от промяната на параметрите,
участващи в нея; възможност за приложение в раздел „Статистика”,
където може да се използва широкия набор от вградени статистически
функции.
Освен традиционно изучаваните приложения от Microsoft Office,
в съдържанието на краткосрочните квалификационни форми специално
внимание се отделя на динамичните геометрични системи GEONExT,
Geogebra, Advanced Grapher, Math Type, Hot Potatoes и др.
GEONExT – специализирана система за създаване на чертежи.
Предимствата са, че може да бъде ползвана безплатно, има интерфейс
на български език, има възможност за автоматична анимация,
възможност за изследване на геометрични места, да се извършват
измервания и изчисления /дължини и ъгли/, възможност за експорт в
HTML и PNG формат и др.

Методически курсове за учители
по математика за работа с продукта GEONEXT

Geogebra– система с безплатен достъп, интерфейс на български
език и възможности близки до GEONExT.
Advanced Grapher - мощна, но лесна за използване система,
даваща възможност за създаване на графични изображения на различни
криви линии и изчисления свързани с тях. Помага при създаването на
различни графични изображения и техния анализ.
Math Type и др. За съжаление тези специализирани системи не
са така популярни в ИТ, изучаващи се в училищния курс, поради тази
причина, няма да ги използваме като инструменти при приложението на
ИТ в обучението по математика.
Hot Potatoes e система, която може да бъде използвана за
съставяне на различни по вид тестове от учителите по различни учебни
предмети.
Друг важен компонент на средата, освен съдържателния е
информационния, като форма на материализирана информация. За
целта са разработени методически пособия за всеки отделен модул,
които подпомагат подготовката и самоподготовката на учителите. Друг
пример са разработените електронни учебници от преподавателите от
ДИПКУ, които са много добро приложение на информационните
технологии.
5. Проблеми
Когато говорим за проблеми в обучението и квалификацията – те
са много. За квалификацията на учителите по математика обаче найсъществените са:
- Държавно финансиране на квалификацията;
- Различни нива на обученост и потребност от квалификация.
Делегираните бюджети и груповите форми, организирани от
МОН чрез Регионалните педагогически центрове все още не дават
възможност на избор от страна на учителя и удовлетворяване на
потребностите му от квалификация.
6. Изводи:
• Изграждането на адекватна на потребностите ИОС способства за
развитие на учебно-информационно взаимодействие между
всички субекти в поцеса на обучение и квалификация;
• Чрез и в ИОС могат успешно да се реализират идеите за активно
учене и продължаващо обучение;
• Учебните материали са важен компонент на ИОС и способсват за
по-висока степен на формиране на умения за работа с ИТ в ОМ.
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РОЛЯТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА
НА ОБУЧАЕМИТЕ ЗА РАБОТА В ЕКИП В ЧАСОВЕТЕ
ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Марияна Николова, Маргарита Тодорова
TEACHER’S ROLE IN PREPARING STUDENTS FOR TEAM
WORK DURING INFORMATION TECHNOLOGY CLASSES
Мariana Nikolova, Мargarita Тоdorova
The paper considers team work in creating projects and the
application of the problem approach as a didactic method in the contents
consolidation. The stages of realization of multimedia projects whicha are an
appropriate means of creating base skills and competences are presented;
there are also considered the basic accents and psychological aspects in
projects’ development by students during the Information technology classes.
Мястото на проектите в практическата дейност
за овладяване на ИТ
Усвояването е сложна познавателна дейност, в основата на която
стои организирана интелектуална активност. Обучаемият не само
възприема знанията, но ги преобразува, адаптира, избирателно реагира
и активно ги усвоява. Обучението по информатика и ИТ е съвременна и
динамична научна област с огромна обществена потребност, което налага
да се търсят начини за увеличаване степента на ефективност. Критерият
за ефективност е степен на пълнота и трайност на усвоените знания и
възможност за тяхното самостоятелно използване в нетипични или нови
условия.
За успешното овладяване и затвърдяване на системните компютърни знания и умения да се прилагат ИТ добри резултати дава
използването на проблемния подход в обучението при реализиране
на различни тематични проекти и работа в екип. Това е ефективно
средство, което помага на преподавателя да насочва и ръководи
познаватената дейност на учениците при прилагане на придобитите
знания и компетенции за решаване на различни проблеми и задачи.
Системите от практически задачи представят на учениците
знания и умения, необходими за последователно запознаване и
овладяване на съответната програмна среда постепенно, без натрупване
на излишни теоретични знания. При решаване на задачи се овладяват

основните техники за работа със съответния приложен софтуер, като се
използва метода “учене чрез правене”.
Практическата дейност има водеща роля в овладяване на
конкретни информационни технологии. Различните групи задачи са
фактор, който актуализира натрупаните знанията и спомага те да се
преобразуват в умения и опит и да се използват в последствие за
решаване на различни практически проблеми.
Задачите в процеса на обучение активират мисленето,
организират и систематизират познанието. Има няколко типа задачи,
които преподавателите използват в часовете по ИТ. В зависимост от
структурата на задачите и методите за решаване могат да се обобщят
няколко типа задачи по ИТ – базови задачи, традиционни задачи и
нестандартни задачи (фиг.1.).

Фиг.1. Типове задачи в обучението по информатика и ИТ
Създаването на проекти са част от групата на нестандартни
или задачи-проблеми. Те включват всички компоненти на
традиционната задача. Обикновенно в тях са формулирани дадено и
търсено, а методът се открива чрез творчество. Не винаги даденото е в
явен вид. При търсене на начин за решаване на задачата, обучаемите са
в проблемна ситуация, което развива техните способности да мислят
творчески и да вземат решения.
Примери за такива задачи са задания по други учебни предмети,
свързани с използване на Интернет и различните ИТ, проект за книжна
реклама (диплянка) на учиилището, презентация за града или по определена тема, математическо или статистическо изследване, където
резултатите трябва да се изведат в графичен вид и т.н. Изходните данни
в условието не винаги са дадени пълно, указана е целта, а методът
трябва да се избере творчески от учениците. Това са т.н. познавателни
задачи, които се използват в редуцирана форма, при които не е зададена
някоя от съставните част на инвариантната структура и се търси метода
на решение. Това стои в основата на проблемното обучение.
Проектът е вид проблемна задача, за решението на която се
използват придобитите знания и компетенции от обучението по ИТ и е
необходимо да се приложи творчество при избора на начин за изпълнение
и оформяне на дизайна. При необходимост е възможно да се разширяват

и допълват познанията, защото учебното съдържание е ограничено и не
обхваща всички възможности на ИТ.
За изпълнение на такава задача е необходим по-дълъг период от
време, защото се работи в екип, изисква се творчески подход,
изследователска работа и самостоятелно търсене, което се осъществява
като обучаемите интуитивно се досещат, използвайки опита от
овладяните базови типови задачи.
Работа по проект включва създаване на умения и навици за
работа в екип, като се използват: ресурсите на мултимедийната
компютърна система;
възможностите на приложни програми за
обработка на различни обекти и данни; ресурсите на Интернет; готови
материали, които се форматират и обработват; компютърните средства за
интегриране на различните обработени обекти и оформянето на краен
продукт.
Очаквани резултати на този етап от обучението изискват
ученикът: да познава и използва подходящи средства и методи за
популяризиране на идеите си чрез разнообразни информационни
средства, като спазва етичните норми; да знае основните правила и
дейности при разработване на проект; да умее аргументирано да излага и
защитава собствена теза и подкрепя или оспорва чужда; да проявява
разбиране и уважение към различни позиции и идеи.
Създаването на проекти е заложено в учебната програма по ИТ в
задължителната подготовка, като тяхната сложност се увеличава в свободноизбираемата и задължителноизбираемата подготовла (СИП, ЗИП) и
позволява използване в най-голяма степен на предимствата на “учене
чрез правене”. Проблемите идват най-вече от ограничения брой часове.
При създаване на проекти в часовете по ИТ, учениците трябва
да са преминали базовото ниво на обучение, за да могат да достигнат
поставените цели. Използвайки придобитите знания, те ги затвърдяват
при решаване на задачи-проблеми. На този етап от обучението,
учениците вече насочват своето внимание не само към съдържанието на
усвояваните знания, но и пряко участват в учебната дейност. Ролята на
учителя е да организира учебния процес така, че обучаемите сами да
открият нужните за решаване на поставената задача знания, да направят
необходимите изводи и обобщения и да ги проложат при решаване на
конкретната задача.
При създаване на проекти се използва проблемно обучение като
дидактически метод. Неговото прилагане в часовете по ИТ има за цел
да стимулира познанията и ученическото творчество, чрез генериране на
идеи за създаване на конкретен продукт, използвайки познанията за
компютъра и ИТ. Така обучаемите стават автори на различни проекти,

реализирани в мултимедийна компютърна лаборатория. В резултат се
прилагат придобитите знания и се усвояват нови компетенции в самия
процес на създаване и реализиране на конкретна идея – “имам идея да
напрявя нещо, искам много да успея да го направя добре и качествено,
трябва да получа нови знания и да придобия допълнителни умения, за да
успея да го направя” (Lachs Vivi, Making multimedia in the classroom,
Routledge Falmer-London, NY, 2000).
В учебния процес най-много трябва да се залага на развитие на
мисленето като важен момент от подготовката на подрастващите. Чрез
проблемното обучение по ИТ, за да се постигне максимален резултат е
нужно да се идентифицират у всеки ученик типичните черти на неговия
интелект и степента на индивидуалните му умения и компетенции.
Четири са компонентите за идентификация според известни
психологически и педагогически справочници: активно отношение към
обкръжаващия свят, тясно свързано с наблюдателността; степен на
систематизираност и дисциплинираност, осигуряваща точност в
работата и надеждност на получаваните резултати; самостоятелност,
неразривно свързана с творческия характер; непрекъснато
интелектуално развитие.
Когато учителят преценява индивидуалното умствено развитие
на обучаемите, може да използват показателите, които Н.Д. Левитов
идентифицира: самостоятелност на мисленето; трайността на усвоения
учебен материал; бързина на умствената ориентация (находчивост) при
решаване на нестандартни задачи; дълбочина на проникването в
същността на изучаваните явления (умение да се различи същественото
от несъщественото); критичност на ума, склонност към необективност
и неоснователни разсъждения.
При работа в групи от ученици с голям диапазон на умствени
възможности е задължително да се има предвид класификацията на Н.А.
Мечинска (Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития
школьника, М.,1989) за мисловната дейност, като внимателно се
отчита степента на развитие или отсъствие на съответното качество, и
от там да се определи индивидуален подход и подбор на задачите за
всеки: бързина или трудност на усвоявянето; гъвкавост на мисловния
процес (леко или трудно се пренастройва на работна вълна;
приспособяване към изменящи се условия на задачата); тясна връзка
или разминаване на нагледни и отвлечени компоненти на мисленето;
различни равнища на аналитико-синтетична дейност.
Интелектуалните умения са условие за адекватни практически и
теоретични действия, изпълнявани, бързо, точно и съзнателно върху
основата на усвоени знания и жизнен опит. Учителят по ИТ не може да

гради практически умения без необходимото количество теоретични
знания за хардуер, работа в съответната операционна система,
средствата за обмен и съхраняване на данни, обработка на обектите,
софтуер за тяхната разработка и обединяване. Знанията, уменията и
компетенциите са неразделни и функционално свързани части на всяко
целенасочено действие. Като се усъвършенстват и автоматизират,
уменията се превръщат в навици. Полезните навици дават възможност
в различни ситуации бързо да се намира търсения изход или да се
решава поставената задача.
Основните признаци и характеристики на придобитите
умения са: гъвкавост, устойчивост, стабилност и максимална близост
до реалните условия и задачи. В часовене по ИТ при адекватно
ръководство на учителя, учениците могат да развият следните умения:
интелектуални и практически; учебни и самообразователни; рационални
и нерационални; репродуктивни и нестандартни (Коротов, В.М.,
Лошкарева, Н.А., Зайцев, В.Н., Воспитание ученика. Сборник
программно-методических материалов. -Москва, 1990).
Учителят може да мотивира учениците, като им помага да
възприемат, запаметяват, работят внимателно, да мислят, използват
интуицията си, основавайки се на предишни и нови знания. Така
педагогът стимулира и провокира мотиви за познавателен интерес и
лидерски качества.
Създаване и реализиране на проекти в часовете по ИТ
Реализирането на проекти в часовете по ИТ е творчески процес,
който позволява на участниците по интересен и нетрадиционен начин
да покажат своите знания, да проверят уменията и компетенциите си и
да изразят своите идеи.
С помощта на мултимедийни компютърни средства в организирана
форма и работа в екип, учениците могат да станат автори на проект, който
да тества наученото по ИТ чрез:
 реализиране на техни идеи, свързани с колективни интереси
– създаване и издаване на вестник, създаване на плакат или рекламно
табло, създаване и поддържане на Web–страница на училище, клас или
интересна за тях област;
 запознаване други ученици с научни факти от областта на
знанието, представени по начин, отразяващ техните разбирания и
виждане и адекватни на възрастта им, чрез мултимедийни продукти;
 реализирана на идеи, свързани с лични интереси – календар
със семейни снимки, постер с рожденни дати на съученици, близки,
велики личности от историята на България, родословно дърво направени по различни шаблони и с разнообразни средства.

Мултимедийната компютърна лаборатория е подходяща среда за
работа в екип, където под ръководството на преподавател се насърчава
ученическото мислене и се решават различни проблеми-задачи. От една
страна се ангажират учениците, като потенциалът се концентрира в
създаване на продукт, с който те ще се гордеят, а от друга страна те
проверяват своите знания и компетенции и при необходимост да се
запознават с нови възможности на компютъра и придобиват нови
умения за работа в мултимедийна среда и комбиниране на елементи от
познати модели.
В началото на процеса учениците трябва да обсъждат
следните аспекти:
- Какво искат да направят - вестник; мултимедийна презентация за теми
от учебното съдържание, за събитие от ученическия живот или друго;
рекламна брошура на – училището, класа, родния град и т.н.?
- Кой ще бъде получателят на крайния продукт, за кого е предназначен?
- Какви интерактивни елемента ще се използват и как да са обработени?
- Колко части ще съдържа проекта, ако може да се раздели?
- Как да се свържат отделните части?
- Как да работят заедно в екип?
- От какво се нуждаят още да научат, за да изпълнят проекта?
След определяне на темата и съдържанието на проекта се
преминава към реализацията му. Етапите при реализиране на проекти
са:
1. Определяне целта, анализ на изходните моменти, планиране и
проектиране на отделните части.
2. Реализиране (създаване) на отделните части на проекта.
3. Завършване (сглобяване) на проекта.
През първия етап се определя целта на проекта и крайният
продукт. В началото се започва с анализ на други близки продукти, които
съдържат подобни елементи или могат да послужат за идеи. Учениците е
необходимо да създадат план и да проектират новия модел. Определя се
каква информация ще се включи.Определят се (след анализ на работата на
подобни проекти): отделните части и създаване на дизайна на продукта;
целите на всяка от частите на проекта; най-важните характеристики и
особености на всяка от частите (страница, слайд, екран, сцена);
елементите на всяка част.
Реализирането на отделните части и създаване дизайна на
крайния продукт е вторият етап от изпълнението. Това е найинтересният и творчески процес. На обучаемите предстои да се
изправят срещу проблеми, като това да искат да направят нещо, но все

още да нямат опит. Това обикновено е движещата сила и мотивацията
да се научи новото, да се усвоят средствата за реализиране на идеята.
При създаване на цялостната визия и дизайн на отделните части
се развива инициативата на всеки ученик. Вземат се “суровини” като
факти и теми, които ще се представят, анализират се идеи, прилага се
въображение и се създават и форматират отделните елементи – текст,
изображения, звук и анимация. При определяне вида и съдържанието на
всяка част се изхожда от конкретната цел. Създателите трябва да са
наясно какво искат да видят и какво не би им харесало. Видът и
разположението на отделните елементи оформят дизайна на частите и
на цялата композиция. Това авторско решение учениците трябва да
направят в електронен вид с помощта на ИТ.
Преподавателите имат водеща роля при изясняване и
“сглобяване” на идеите и тяхното оформяне в електронен вид. В
отделните части всеки елемент има равностойно участие. Текстът,
изображенията, анимацията и звукът реализират цялата идея и взаимно
се допълват. За всеки елемент се налага използване на конкретна
приложна програма, с която той може да се въведе, обработи и
форматира, за да се получи искания резултат и да придобие желания
външен вид. Това затвърдява знанията и уменията за работа в
съответната среда от една страна и дава възможност за анализ и синтез,
сравнения, обобщения и изводи от друга. Преподавателят заедно с
обучаемите избира софтуера, с който ще се обединят всички елементи и
с подходяща допълнителна обработка да се получи окончателния
дизайн.
Изборът зависи от наличната техническа, технологична и
софтуерна база.
Избор на софтуер и ресурси е важен момент за реализиране на
проекта. Подобни проекти могат да се създават с различен софтуер и по
различен начин. Изборът се прави в зависимост от наличните приложни
програми, техническите възможности на компютърната лаборатория,
нивото на познания на учениците и по преценка на ръководителя на
групата.
Ресурсите, които са необходими за работата при създаването на
мултимедийния или web – проекта в клас освен компютъра са: скенер
(много съществена част от мултимедийната система); цифрова камера
(много полезна ); видео камера (не е задължителна); CD/DVD
(файловете, съдържащи изображения или звук, са сравнително големи
по обем, което налага необходимост от запомнящи устройства с голям
капацитет).
Сканирането на изображенията, включване на звук и
анимационни ефекти е сложен процес, за който се искат специални

умения. Знанията и уменията, необходими за работа с мултимедийни
компютърни средства, включена в общообразователната компютърна
подготовка не са достатъчни. С работата си в такъв проект учениците
придобиват нови умения и обогатяват своите познания за работа в
различни мултимедийни среди.
В третия етап се обединяват отделните части. Обсъжда се
цялостната визия и се коригират по необходимост отделни елементи
или тяхната последователност.
Един от вълнуващите и интересни аспекти при създаване на
такива проекти е този, че непрекъснато може да се добавят нови
елементи и да се създават допълнителни връзки за разширяване и
обогатяване на цялата композиция. Това означава на практика, че
този процес е отворен. Това е предизвикателството за младите автори –
да създават нещо, да го усъвършенстват и да генерират непрекъснато
идеи. За тяхната реализация те прилагат въображение и непрестанно
допълват своите знания. В първоначалния вариант на проекта
обикновено времето е ограничено и елементите са по-опростени. Това
позволява при следваща обработка да бъдат включени специфични
изображения между текста и да се добави анимация, звук и др.
Заключение
Смисълът на работата по проекти е учениците да се научат
творчески да използват и приложат знанията и уменията в областта на
ИТ, от къде да търсят необходимите материали, как да ги организират и
свържат. Крайната цел е получаване на продукт, които се харесва,
отговаря на съвременните естетически изисквания и е интересен и
полезен.
Практическата полза от работата по такъв проект се изразява в:
-Нарастване на познанията при използване на софтуера.
-Опит да се намери начин за решаване на техническите проблеми,
когато те възникват в процеса на работа.
Техническите умения на учениците се придобиват с практика.
Специфичните умения, които се създават у учениците много зависят от
използвания хардуер и предпочетения и наличен (лицензиран) софтуер.
Те се развиват и усъвършенстват при участие в проекта. При работа по
проекти се оценява както готовия продукт, така и процесът на работа.
Важни са уменията за ефективно общуване в рамките на групата,
конструктивното поведение и принос с идеи.
В периода на обмисляне на проекта учениците като автори
използват своите познания и умения, за да ги допълват и
усъвършенстват, за да създадат приятен и полезен краен продукт

(дизайна на проекта). Дейността на преподавателите е да поощряват,
активират и да помагат за преодоляване на проблемите в отделните
етапи. Директният контакт на преподавателите и обучаемите е
необходим през цялото време – чрез анализи и творческо
взаимодействие. Главна роля на ръководителите е да насърчават
обучаемите да опитват нови неща, да ги направляват при събиране на
данни, написване на текста, създаване и обработка на изображения и
други елементи. Това прави дидактическите ползи особено ценни –
фиг.2:

Фиг.2.
При работа в екип, когато се създават мултимедийни
проекти, учениците придобиват способности за : планиране на
работата; въвеждане и форматиране на текст; сканиране или създаване
на изображения (снимки, фотоси, образи и др.) и тяхното редактиране със
специализиран софтуер; вграждане на обработените изображения в
проекта; използване на цифрова камера; записване на говор и звукови
ефекти; използване на готови звукови файлове; вграждане на анимация;
създаване на връзки между елементите.
На обучаемите предстои да се изправят срещу проблеми, като
това да искат да направят нещо, но все още да нямат опит. Това е
движеща сила и мотивация да се научи новото, да се усвоят средствата
за реализиране на идеята.
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СИСТЕМА ОТ УПРАЖНЕНИЯ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА
СПЕЦИФИЧНИ УМЕНИЯ СВЪРЗАНИ С
КОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА
Антон Моллов, Катерина Златева
SYSTEM OF ACTIVITIES FOR ACQUIRING
SPECIFIC SKILLS CONNECTED TO
A COMPUTER SYSTEM
Anton Моllov, Katerina Zlateva
The paper depicts the idea of creating an exercise system for
mastering the computer system (we emphasize the hardware and software).
There is considered the specific knowledge and skills which are necessary for
the primary teachers for the analysis of the computer system being used, for
troubleshooting, settings and useful advice concerning the optimal use of the
computer system.

Развитието на информационните технологии наложи и голямо
търсене на достатъчно подготвени начални учители в сферата на
компютърните информационни технологии (КИТ), които не само да
обучават децата в начална училищна възраст в елементарно владеене на
компютърната система (КС), но и да осмислят и използват КИТ в
цялостната си учебно-преподавателска практика. За да отговори на тази
необходимост Колеж-Добрич към Шуменски университет „Епископ К.
Преславски” (ШУ) разкри специалност „Начална училищна педагогика
и информационни технологии” (НУПИТ) от учебната 2006/2007 година.
Целта е да се подготвят учители по КИТ в начален етап на
образованието. Желаещите да се запознаят с квалификационната
характеристика, учебния план и учебните програми на специалност
НУПИТ могат да посетят сайта на ШУ – www.shu-bg.net и да разгледат
материалите в Студентски информационен пакет.
За да достигнем до специалните упражнения необходими на
бъдещите начални учители за овладяване на КС първо ще разгледаме
какви знания, умения и компетенции за КС са заложени като стандарти в
учебния план. През първата учебна година дисциплините, които изучават
студентите в колежа са „Практикум І – Интегрирани среди и
приложения”, „Текстообработка” и „Компютърни архитектури”.
Целта на първата дисциплина е придобиване на практически
умения за работа с компютри и ползването на готови програмни системи.

На IBM-PC съвместими компютри, студентите се запознават с основните
възможности и команди на операционната система Microsoft Windows и
нейните стандартни вградени приложения (Accessories). Усвояват и
затвърдяват практически умения за работа в среда с графично ориентиран
интерфейс. В края на курса трябва да са усвоили основните елементи на
операционна система с графичен потребителски интерфейс, принципите
на работа с тях и настройки на графично ориентираната среда. Да работят
свободно с файловата система на MS Windows, да познават структурата и
работят с Notepad, WordPad и Paint.
Целта на дисциплината „Текстообработка” е да запознае
студентите с възможностите на текстообработващите програми. Изучават
най-масово използваната – Word на Microsoft Office. В края на курса
трябва да са усвоили основни понятия и техники, и да ги прилагат при
създаване и оформяне на текстови документи. В курса по „Компютърни
архитектури” студентите се запознават с апаратната част на персоналните
компютри и функционирането на КС. В края студентите трябва да знаят
базовата организация на компютъра, организация на входно-изходните
устройства, представянето на информацията в компютъра и технологични
особености на компонентите му.
През втората година се изучава дисциплината „Интернет
технологии и аудиовизуални и информационни технологии в
обучението”. Тя играе съществена роля за бъдещата реализация на
началните учители. След края на курса студентите познават съвременните
client-server системи, умеят да работят в глобалната компютърна мрежа
Internet. Използват инструментите за създаване на Web страница на базата
на FrontPage. Знаят основните методически принципи на прилагането в
образованието на съвременните аудиовизуални и ИТ. нни технологии.
Познават принципите на действие на съответните технически системи и
начинът на правилното и ефективното им използване. Усъвършенстват
уменията си за работа с КС, като използват мултимедийни приложения.
Третата година студентите в колежа изучават „Училищен курс по
информационни технологии” и „Методика на обучението по
информационни технологии”. Двете дисциплини са тясно свързани и
насочени към основни теоретични знания и практически умения за
характера, съдържанието, структурата и методиката на модули и ядра от
информационните технологии, свързани с обучението в началното
училище. Набляга се както на общотеоретични и общопрактични знания,
умения и отношения, така и на конкретни реализации, касаещи предимно
операционната система MS Windows и пакета приложни програми на
фирмата Microsoft. Наред с всичко изучено, смятаме, че обучението на
началните учители се нуждае от още практически знания и умения за

овладяване на КС.
Досегашния опит и наблюденията ни от преподаване на КИТ в
СИП и ЗИП на началното училище показват, че началните учители имат
остра необходимост от специални упражнения за овладяване на КС
(хардуер, софтуер и потребител). Имаме предвид, че доброто владеене
на КС е необходимо условие за успешна и ефективна преподавателска
работа.
Специфични според нас са знания и умения свързани с анализа на
използвана КС (наблягаме на хардуера и софтуера), отстраняване на
възникнали неизправности, настройки на КС и някои полезни съвети
отнасящи се до оптимално използване на възможностите на КС.
Считаме, че е необходимо и полезно всеки от тези видове упражнения
да е в определен формат който да не е много различен за различните
направления предвид общите им цели (система от упражнения).
Предлагаме примерен вариант на упражнения по отделните
направления в съответния формат:
1. Анализ на КС (пример):
Цел: Деинсталиране на програма.
Защо: Някой потребители смятат, че с изтриване на иконата на
дадена програма тя е деинсталирана и започват да я инсталират отново.
В процеса на работа установяват, че възникват проблеми.
Как се извършва деинсталиране на програма: Някой програми
при инсталирането си са придружени с файл Uninstall, при стартирането
му програмата се деинсталира. Ако няма такъв файл се отива към
контролния панел – Start Æ Control Panel Æ Add or Remove Programs Æ
маркираме програмата която ще деинсталираме и натискаме бутона
Remove (Change/Remove)
Отчет (извършва се от обучаемия след края на упражнението по
конкретен пример).
Други подходящи примери за упражнения са: Определяне на използваната версия на Windows; Определяне на изпозваната версия на
Internet Explorer; Определяне производителността на процесора; Определяне количеството RAM памет; Определяне размера и оставащото
свободно пространство на твърдия диск; Определяне интерфейса на
твърдия диск; Определяне версията на USB; Определяне на типа на CD
или DVD устройството в кампютъра; Определяне спецификациите на
видео платката и други.
2. Отстраняване на неизправности (пример):
Цел (Ситуация): Възстановяване на „загубени” системна дата и
време.
Защо (Причина): Евентуална причина може да бъде изтощена

батерия на дънната платка.
Как (Съвет): Ако компютъра ви не е в гаранция, отворете
кутията и заменете батерията с нова.
Отчет (извършва се от обучаемия след края на упражнението по
конкретен пример).
Други подходящи примери на упражнения свързани с
неизправности са: Срив на компютъра в произволен момент или
извеждане на син екран; Лошо качество на изображението на монитора;
Деинсталиране на новоинсталирана програма; „Размразяване” на
„замръзнал” компютър, софтуер, мишка; Липса на звук и други.
3. Настройки (пример):
Цел (Ситуация): Промяна резолюцията на монитора.
Защо (Причина): За по-добра видимост на изображения и текст.
Как (Съвет): Позиционирайте курсора на празното поле на
десктопа, натиснете десен бутон на мишката и изберете Properties Æ
Settings след това изберете подходящата резолюция: 800х600; 1024х768;
1152х864; 1280х960; 1280х1024 или 1650х1080 .
Отчет (извършва се от обучаемия след края на упражнението по
конкретен пример).
Други подходящи примери за упражнения са: Настройки на
Office Assistant; Промяна на шрифта по подразбиране; Промяна на
мерните единици по подразбиране и други.
4. Полезни съвети (пример):
Ситуация: Как да се спасим от досадното трепкане на екрана?
Причина: Досадното трепкане на екрана при повечето CRT
монитори е в следствие на ниската честота на опресняване.
Съвет: Позиционирайте курсора на празното поле на десктопа,
натиснете десен бутон на мишката и изберете Properties Æ Settings Æ
Advanced Æ Monitor, след това изберете подходяща честота (при
мониторите с електронно-лъчева тръба трябва да е минимум 85 Hz) .
Отчет (извършва се от обучаемия след края на упражнението по
конкретен пример).
Други подходящи примери за упражнения свързани с полезни
съвети са: Как да удължим живота на акумулаторната батерия на
лаптоп? Какво да опитаме преди да изхвърлим „неработещо” CD
устройство? Как да направим компютъра „по–тих”? Защо е полезно да
имаме UPS? И други.
За да подобрим информационната култура на студентите, вече не
е достатъчно само четене на лекции и провеждане на упражнения в
рамките на семестъра. Ние като преподаватели трябва да им дадем
възможност за коректно и бързо справяне с повече специфични

ситуации. С тази статия поставяме начало на разработването на система
от упражнения, която не само да подпомогне индивидуалната
подготовка на студентите, но и да бъде полезна в работата им като
начални учители.
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МАТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ И СИСТЕМАТА MATLAB
Георги Георгиев, Милена Михайлова,
Иван Иванов, Цветелина Динкова
MATRIX EQUATIONS AND SYSTEM MATLAB
Georgi Georgiev, Milena Mihaylova,
Ivan ivanov, Tsvetelina Dinkova
In this paper we give a way for a presentation of linear matrix equations by the use of the computer algebra system MATLAB. We obtain several
file-functions in MATLAB for exact solving of Sylvester and Lyapunov
matrix equations.
1. Въведение
При преподаване на линейна алгебра и аналитична геометрия на
студенти от нематематически
специалности, един от основните
проблеми е недостатъчният брой часове за лекции и упражнения. В
работата ние предлагаме един подход за изучаване на матрични
уравнения, като се използва системата MATLAB. Целта е за
сравнително кратко време студентите да придобият умения за
решаването на различни видове матрични уравнения. Специално
внимание е отделено на матричните уравниния на Силвестър и Ляпунов,
които се използват широко в техниката и икономиката. Един подходящ
източник за матрични уравнения е учебникът на Константинов [1].
Линейни матрични уравнения от съвременна гледна точка има в [2].
2. Операции с матрици
Елементарните действия с матрици, познати в линейната алгебра,
се извършват в MATLAB с помощта на обикновените аритметични
оператори +, - , * , ^ : А+B – събиране, А-B – изваждане, А*B –
умножение, А^k – степенуване (k ∈ Ν )
Събирането и изваждането на матрици е възможно, ако са от една
и съща размерност. Под произведение на матриците Α = ( a ij ) от тип

m × s и Β = (bij ) от тип s × n, се разбира матрицата C = (c ij ) от тип
m × n с елементи cij =

s

∑a
k =1

ik

bkj (i=1,…,m;j=1,…,n).

Произведението на квадратни матрици дава възможност по
естествен начин да определим Α , к ∈ Ν .
к

В MATLAB пресмятанията могат да се извършват с числа с
плаваща точка или в символна форма. По-надолу ще работим с матрици
в символна форма. С помощта на командата sym можем да
трансформираме числена матрица в символна. В символната матрица
всички числа се представят като рационални дроби, а всеки ред се
загражда в квадратни скоби.
Пример 1. В MATLAB обратната на квадратна неособена
⎛1 2 1 ⎞
матрица Α = ⎜ 3 −1 −2 ⎟ намираме чрез вградената функция inv(A):
⎜
⎟
⎜ 4 1 −2 ⎟
⎝
⎠
>> A=[1 2 1; 3 -1 -2; 4 1 -2]; A=sym(A); IA=inv(A)
IA =
[ 4/7, 5/7, -3/7]
[ -2/7, -6/7, 5/7]
[ 1, 1, -1]
3. Елементарни матрични уравнения
Ще разгледаме матричните уравнения от вида AX=C и XA=C .
Нека A е неособена квадратна матрица. В този случай матричното
уравнение AX=C има единствено решение, което може да се намери по
два начина. Първият е X=A -1C , което в MATLAB се записва
X=inv(A)*C . При втория начин се използва Гаусова елиминация. Той
може да се реализира в MATLAB с оператора \ обратна наклонена черта
X=A\C ( A е отляво на C ). Аналогично решението на XA=C може да
се намери с X=C*inv(A) (т.е. X=CA -1 ) или X=C/A , като се използва
оператора / наклонена черта ( A е отдясно на C ).
Пример 2. Ще пресметнем матричните уравнения символно
⎛ 1 1 -1⎞ ⎛ 1 -1 3 ⎞
⎛ 1 1 -1⎞ ⎛ 1 -1 3 ⎞
а) ⎜ 2 1 0 ⎟ X= ⎜ 4 3 2 ⎟ ;
б) X ⎜ 2 1 0 ⎟ = ⎜ 4 3 2 ⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜ 1 -1 1 ⎟ ⎜ 1 -2 5 ⎟
⎜ 1 -1 1 ⎟ ⎜ 1 -2 5 ⎟
⎝
⎠ ⎝
⎠
⎝
⎠ ⎝
⎠
>> A=[1 1 -1; 2 1 0; 1 -1 1]; C=[1 -1 3; 4 3 2; 1 -2 5];
>> A=sym(A); C=sym(C);
а) >> X=A\C
б) >> X=C/A
X=
X=
[ 1, -3/2, 4]
[ -3, 2, 0]
[ 2, 6, -6]
[ -4, 5, -2]
[ 2, 11/2, -5]
[ -5, 3, 0]

Като обобщение на двата вида уравнения може да се реши и
матричното уравнение от вида AXB=C , където A и B са квадратни
неособени матрици: X=inv(A)*C*inv(B) или X=A\C/B .
Двата начина за решаване на матричните уравнения са
еквивалентни, когато А и В са квадратни неособени матрици. Вторият
начин е за предпочитане, защото е по-бърз и по-универсален – може да
се използва при особени и при неквадратни матрици.
4. Матрични уравнения на Силвестър
Предлагаме файл-функциите CSE, DSE, CLE, DLE,които ако се
запишат като М-файлове със същите имена, могат да пресмятат
многократно матрични уравнения на Силвестър и Ляпунов символно.
4.1. Уравнение на Силвестър за непрекъснати системи
m×n

AX+XB=C, където A ∈ C m×m , B ∈ C n× n , C,X ∈C
function X=CSE(A, B, C)
M=kron(eye(size(B)), A) + kron(B.', eye(size(A)));
X=reshape(M\C(:), size(C));
Пример 3. Ще решим матричното уравнение символно
функцията CSE.
⎛ 1 1 -2 -3 ⎞
⎛ 2 -3 4 ⎞
⎜
⎟ ⎛ 32 -7 20 -18 ⎞
-4 5 1 -2 ⎟ ⎜
⎜
⎟
⎟
⎜
4 ⎟
⎜ -1 2 1 ⎟ X+X ⎜ -1 2 -2 3 ⎟ = ⎜ -25 14 8
⎜ 3 5 -1 ⎟
⎜⎜
⎟⎟ ⎜⎝ -26 15 -12 26 ⎟⎠
⎝
⎠
⎝ 2 0 4 -3 ⎠
>> A=[2 -3 4;-1 2 1;3 5 -1]; B=[1 1 -2 -3;-4 5 1 -2;-1 2 -2 3;2 0 4 -3];
>> C=[32 -7 20 -18; -25 14 8 4; -26 15 -12 26];
>> A=sym(A); B=sym(B); C=sym(C);
>> X=CSE(A, B, C)
X=
[ 2, -1, 0, 5]
[ -4, 2, 1, -1]
[ 0, 1, 2, -3]
4.2. Уравнение на Силвестър за дискретни системи
m×n

AXB-X=C, където A ∈ C m×m , B ∈ C n× n , C,X ∈C
function X=DSE(A, B, C)
M=kron(B.', A) - kron(eye(size(A)), eye(size(B)));
X=reshape(M\C(:), size(C));
Пример 4. Ще пресметнем матричното уравнение

с

⎛ −2 2 −1⎞
⎛ − 2 25 ⎞
⎜
⎟ ⎛ 1 −1⎞
⎜
⎟
5 ⎟X⎜
⎟ − X = ⎜ 68 150 ⎟
⎜ −3 4
⎜ 1 −1 2 ⎟ ⎝ 2 3 ⎠
⎜ 14
7 ⎟⎠
⎝
⎠
⎝
>> A=[-2 2 -1; -3 4 5; 1 -1 2]; B=[1 -1; 2 3]; C=[-2 25; 68 150; 14 7];
>> A=sym(A); B=sym(B); C=sym(C); X=DSE(A, B, C)
X=
[ 3, -1]
[ -2, 4]
[ -1, 5]
5. Матрични уравнения на Ляпунов
5.1. Уравнение на Ляпунов за непрекъснати системи

AX+XA* =C , където A,C,X ∈Cn×n
1) в реалния случай A* =A′ , С – симетрична
2) в комплексния случай A* =A H , С - ермитова
function X=CLE(A, C)
M=kron(eye(size(A)), A) + kron((A').', eye(size(A)));
X=reshape(M\C(:), size(C));
Пример 5. Ще решим матричното уравнение
⎛ 2 -2 -3 ⎞
⎛ 2 -1 3 ⎞ ⎛ −36 12 −12 ⎞
⎜
⎟
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜ -1 4 1 ⎟ X+X ⎜ -2 4 1 ⎟ = ⎜ 12 −22 −9 ⎟
⎜ 3 1 -5 ⎟
⎜ -3 1 -5 ⎟ ⎜ −12 −9 58 ⎟
⎝
⎠
⎝
⎠ ⎝
⎠
>>A=[2 -2 -3; -1 4 1; 3 1 -5]; C=[-36 12 -12; 12 -22 -9; -12 -9 58];
>> A=sym(A); C=sym(C);
>> X=CLE(A, C)
X=
[ -2, 1, 4]
[ 1, -3, 2]
[ 4, 2, -3]
5.2. Уравнение на Ляпунов за дискретни системи

AXA* -X=C , където A,C,X ∈Cn×n
1) в реалния случай A* =A′ , С – симетрична
2) в комплексния случай A* =A H ,С- ермитова
function X=DLE(A, C)
M=kron((A').', A) - kron(eye(size(A)), eye(size(A)));
X=reshape(M\C(:), size(C));
Пример 6. Ще решим матричното уравнение

⎛ 1 0 1 ⎞ ⎛ 1 -3 -1 ⎞
⎛ −5 −6 −4 ⎞
⎜
⎟ ⎜
⎟
⎜
⎟
⎜ -3 2 5 ⎟ X ⎜ 0 2 -4 ⎟ -X = ⎜ −6 115 75 ⎟
⎜ -1 -4 2 ⎟ ⎜ 1 5 2 ⎟
⎜ −4 75 −7 ⎟
⎝
⎠ ⎝
⎠
⎝
⎠
>> A=[1 0 1;-3 2 5;-1 -4 2]; C=[-5 -6 -4;-6 115 75;-4 75 -7];
>> A=sym(A); C=sym(C);
>> X=DLE(A,C)
X=
[ 2, 1, -3]
[ 1, -2, 0]
[ -3, 0, 1]
MATLAB дава възможност на всеки потребител да създава свои
собствени програми и функции, които да работят с необходимата
точност. Веднъж създадени, те се изпълняват по същия начин както и
вградените. Изложените по-горе файл-функции решават матричните
уравнения на Силвестър и Ляпунов символно, за разлика от вградените
функции lyap и dlyap. Предложеният символен начин на работа е за да
осигури абсолютна точност на резултатите и да се избегнат грешките от
закръглянията, които са характерни за пресмятането с плаваща точка.
Работата е частично финансирана по проекти РД-05474/07.05.2008 и РД-05-475/07.05.2008 на Шуменски Университет
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ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА
ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
Павлина Йорданова
AN APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN TEACHING OF PROBABILITY AND STATISTICS
Pavlina Jordanova
This treatment exemplify the possibilities of a contemporary software,
which could be used of better illustration of visual aids and clarifying of the
connection between theory and practice in teaching Probability and statistics
in University. Similar approach leads to more effective teaching, stronger
provocation of creative thinking in students and stimulating of their research
spirit.As a resource of realization of our ideas we use the software package
MATLAB.
1. Въведение
В нашето динамично ежедневие все по-често се налага да
усвояваме и предаваме повече и повече информация за по-кратко време.
Поради това използването на съвременен софтуер и подходящи
нагледни материали става още по-необходимо. За да се движим в крак с
времето, се налага бързо да усвояваме и да използваме в работата си
новите технологии. С тази разработка бих искала да споделя
очарованието си от възможностите, които дава MATLAB за
осъвременяване на начините на преподаване на вероятности и
статистика във ВУЗ.
Излагането на теорията след кратък пример за практическия проблем, който тя решава, мотивира студентите и ги кара сами да търсят
нови примери на приложение на съответния резултат. Доброто
онагледяване им дава много по-широк поглед върху изучавания обект
от този, който бихме им дали, ако използваме само словесно или
формално описание. Това им помага при изграждането на връзки и
зависимости между изучаваните понятия и допринася за скъсяване на
пътя за превръщане на информацията от лекцията или упражнението в
трайно и практически полезно за тях знание.
Статистическите методи, които се изучават в университета, могат
да се реализират на Statistica, R, Excel, SPSS, MATLAB или на друг
статистически пакет. MATLAB, обаче дава възможност за подпомагане

на обучението и по други дисциплини, като Числени методи, Линейна
алгебра,
Аналитична
геометрия,
Математически
анализ,
Диференциални уравнения, Невронни мрежи. В интегрираната среда на
MATLAB можем да използваме готови данни от библиотеките на R или
бази данни от таблици в Excel и SPSS, можем да експортираме
резултатите си като файлове в други формати. Огромното количество
готови функции и разработени приложни тулбоксове позволяват да
изработваме бързи демонстрационни примери, които дават възможност
за пряко наблюдение на влиянието на промяната на параметрите на
модела върху изучавания обект. Графичните възможности на MATLAB
са практически неограничени. Заедно с възможностите за работа с
реални данни, те предизвикват любопитството и поддържат будно
вниманието на студентите, повишават желанието им за самообучение,
силно провокират изследователския им дух в различни области на
човешкото познание.
Предполага се, че лекциите и упражненията от основния курс по
Вероятности и статистика са оформени като слайдове, например в .pdf
формат и студентите разполагат с тях. В презентацията към статията са
дадени допълнителни фрагменти, изработени на MATLAB, които могат
да бъдат добавени към тях.
2. Математическите понятия не са просто един формален
запис
Всеки, който е вникнал в Теорията на вероятностите и
статистиката, знае че понятията, използвани там, не се ограничават до
един формален запис. Въпреки това, поради ограничеността на
аудиторното време се оказва не лесна задача бързото онагледяване на
тези формули и дефиниции и показването на тяхното приложение.
Работата с хипотетични (измислени) данни не буди особено доверие.
Работата с реални данни и без подходящ софтуер отнема много време.
Това налага използването на такъв.
Макар и начално разработен за работа с матрици, MATLAB дава
възможност да използваме мощен калкулатор за работа с
разпределения. Графичният прозорец за работа с тях позволява да ги
онагледим.
Ще се спрем на въвеждането на най-често използваните
разпределения в статистиката. За целта, в командния прозорец на
MATLAB с обръщането към само една, две вградени функции можем
да получим:
- симулиране на реализации на случайни величини;
- изчертаване на графиките на функцията и плътността на
разпределение;

- пресмятане на числовите характеристики на разпределението;
- демонстриране на изменението на параметрите на изучаваното
разпределение върху формата на неговата крива или повърхнина;
- получаване на корелационно поле от данни и демонстриране на
влиянието на изменението му върху стойността на корелационния
коефициент.
Вградените функции обхващат достатъчно широк клас
разпределения: равномерни (дискретно и непрекъснато), биномно,
отрицателно биномно, Поасоново, гама, нормално, логаритмично
нормално, Фишър, стюдент, бета, уейбул, α-устойчиво и др. Това дава
големи възможности за работа.
Например, за да изградим конкретни представи за гама
разпределените случайни величини и влиянието на техните параметри, е
добре да симулираме и изчертаем резултатите от наблюдения с това
разпределение. Това може да бъде направено посредством използването
на вградената функция gamrnd. Изчертаването на реализациите става с
функцията plot (поради липса на место самите скриптове и графики не
са дадени тук). Посредством наблюдаването на тази графика и
изчертаването на средното и доверителния интервал върху нея,
студентите свързват тази дефиниция с конкретен образ. След това
можем да групираме тези емпирични данни, да получим относителните
и кумулативните им честоти и да покажем на студентите хистограмите
на разпределение на тези два реда. Това става с помощта на вградените
функции hist и cdfplot. Близостта на тези графики с графиките на
теоретичните плътност и функция на разпределение, които следва да
покажем, обясняват смисъла на изучаването им. Аналитичните видове
на кривите, които описват това разпределение вече не са така
необосновани и неясни, както когато използваме дедуктивния подход за
въвеждането им. Тези криви могат да бъдат получени и с помощта на
готовия графичен калкулатор за създаване на интерактивни графики на
вероятностни разпределения, който се извиква с чрез командата disttool.
Само дедуктивното въвеждане на понятието “корелационен
коефициент” води, до недостатъчното осъзнаване на смисъла му. При
подобна форма на въвеждане често срещана грешка на студентите е, че
те не отчитат, че корелационният коефициент на Браве измерва само
праволинейната корелационна зависимост между наблюдаваните
величини. Това може да се изясни посредством изчертаването на
корелационните полета на данни с различни корелационни
коефициенти,
с
липса
на
корелационна
зависимост,
с
правопропорционална корелационна зависимост, с обратнопропорционална корелационна зависимост и такива, чиито точки от

корелационното поле се групират, например около крива от втора
степен. Това може да стане с помощта на функциите corrcoef и
plotmatrix в MATLAB.
3. Онагледяване на резултатите от граничните теореми
Граничните теореми са едни от най-трудните за осъзнаване от
студентите. Самото споменаване на понятието "безкрайност” буди у тях
съмнение, че подобен резултат може да се използва на практика.
Книгата на Гумбель (1965) съдържа много интересни примери за
онагледяване на граничните теореми. До днес неговият подход на
преподаването им не е възприет в страната ни, вероятно поради липсата
на лесно достъпен софтуер за изработване на подходящи графики.
Наблюдаването на
скоростта на сходимост и близостта на
разпределението на членовете на редицата със съответното гранично
разпределение осмисля понятието “безкрайност”, прави процеса на
обучение много по-вълнуващ и оставя трайни следи в съзнанието на
студентите.
Ще илюстрираме това с една от основните теореми, необходими
за овладяване на статистическите методи, Централната гранична
теорема.
Пример. Нека X1, ... , Xn са броевете на точките, които са се
паднали при първото, второто и т.н. n – тото подхвърляне на
симетричен зар. При различни n ∈ , с помощта на функцията unidrnd в
MATLAB симулираме например по 1000 реализации на X1, ... , Xn. За
всяко n, върху една и съща координатна система с все по-тъмен син
цвят при нарастването на n изчертаваме графиката на емпиричната
функция на разпределение на
X 1 + X 2 + ... + X n − na
σ n
където, a = 3.5 и σ = 1.707825.
След това на същата координатна система изчертаваме графиката
на теоретичната функция на разпределение на стандартно нормално
разпределена случайна величина и сравняваме получените графики.
Наблюдаваме, че с нарастването на n емпиричните функции на
разпределение се доближават до теоретичната функция на
разпределение. След това можем да дадем подобен пример с друго
разпределение на X1, ... , Xn. И преди да изкажем резултата от
Централната гранична теорема, студентите интуитивно и сравнително
бързо достигат до него. Така, след като осмислят теоретичния резултат,
можем да дискутираме доказателството му.

По подобен начин можем да насочим студентите и те сами да
достигнат до резултатите в теоремите на Бернули, Колмогоров, Поасон,
Моавър-Лаплас, Гливенко-Кантели, Колмогоров-Смирнов и др.
4. Други възможности за онагледяване
Да споменем накратко други моменти, чието преподаване с
онагле-дяване дава много добри резултати:
- Онагледяване на връзки и зависимости между понятия. Пример
за това е геометричната интерпретация на връзката между понятията
квантил, функция на разпределение, плътност на разпределение, закон
на разпределение, доверителен интервал, критична област, грешки при
проверки на хи потези.
- Онагледяване на резултатите от различни статистически методи
и сравняването им при различни извадки. Най-удобен за целта е
готовият графичен калкулатор за построяване на линии на регресия (вж.
още вградените функции mean, std, polytool, disttool в MATLAB). Ако те
не са достатъчни, можем и сами да напишем .m функция, с която да
извършим необходимите пресмятания или да получим нужната графика.
- При изучаване на многобройните алгоритми за построяване на
доверителни интервали и при проверки на хипотези, студентите често
бъркат употребата на критериите и вида на критичната област. Трудно
осмислят влиянието на различните видове грешки. Предварителното
изчертаване на схема за връзките между различните алгоритми оказва
несравнима помощ при преподаването.
- Онагледяването може да ни служи и при доказване на теореми и
решаване на задачи.
Визуализирането на теоретичните честоти при решаването на
задачи с помощта на χ2-критерия на Пирсън (вж., например, Димитров
и Янев (1990)), значително намалява грешките от определянето им.
Изчертаването на част от броените траектории при използването на
принципа на отражението облекчава възприемането на идеята на
метода.
5. Заключение
Накратко, по-доброто онагледяване на връзките между понятията
и теоретичните резултати, използването на резултатите от реални
наблюдения, заедно с демонстрирането на възможностите на
съвременни софтуерни продукти, мотивират студентите, по-силно
провокират творческото им мислне, стимулират изследователския им
дух и изграждат една по-добра основа за използване на стохастичен
подход при вземане на решения и извършване на анализ на
статистически данни. След подобен курс по вероятности и статистика

студентите познават един софтуерен пакет, който може да им служи при
използване на статистиката в други сфери на човешкото познание.
Статията е финансирана от НИП № РД-05-473/07.05.2008г.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА LATEX-ПАКЕТИТЕ ОТ
СЕМЕЙСТВОТО
PST RICKS ЗА ИЗОБРАЗЯВАНЕ НА ГЕОМЕТРИЧНИ
ОБЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
Стефка Караколева
USING THE LATEX PACKAGES OF THE FAMILY
PSTRICKS FOR A REPRESENTATION OF GEOMETRICAL
OBJECTS IN THE TEACHING OF MATHEMATICS
Stefka Karakoleva
The paper presents the opportunities of LATEX pstricks packets, psteuclide, pst-3dplot, pst-math, pst-grad, pst-func,pst-solides3d for depicting
geometric objects in R 2 , R 3 and their use in science and in teching of
Mathematics.
Mathematics Subject Classification (2000): 51-04, 68-04, 68N99
1. Семейството на PSTricks
PSTricks е колекция от макроси на основата на езика PostScript,
съвместими с TEX. PST-пакетите дават точност и естетика, цвят,
ротация, мащабиране, обработка на данни, графи, дървета и
манипулации с текст и графика.

За използване на пакетите PSTricks е необходим персонален
компютър с инсталирана съвременна версия на LATEX [2].
Алгоритъмът за инсталиране на MiKTEX под OS Windows, с настройки
за български език, включва поредица стъпки [3].
Пакетът pstricks [1] е основно ядро за всички пакети от
семейството и се зарежда преди останалите, в преамбюла на документа,
с командата \usepackage {pstricks}. Командите за рисуване и
манипулиране с текст [4, 6] могат да се използват и директно в
документа, но обикновено се поставят в средата
\begin{pspicture}*[settings][baseline](x0,y0)(x1,y1)
...
\end{pspicture}
TEX отделя място за правоъгълник с долен ляв ъгъл (x0,y0) и
горен десен ъгъл (x1,y1). Командите в пакета PSTricks имат сходна
структура. Те имат задължителни аргументи {arg}, незадължителни
аргументи [par1= val1,...] и координати (x,y). Най-общо, синтаксисът на
тези команди е
\command*[settings]{arrows/parameters}(coordinates)
Вариантът без * изобразява контурен, а със * - плътен обект.
Графичните параметри се задават по два начина:
• локално, като незадължителни аргументи във вида [par1=val1,
...]
• за област в текущата среда с командата \psset{par1=val1,...}.
Семейството на PSTricks, [1], включва десетки пакети с
приложение в различни научни области: математика, физика, химия,
лингвистика, електроника, география, строително инженерство и др.
2. Евклидова геометрия - пакет pst-eucl
Пакетът pst-eucl, [1], предлага удобни макроси за чертане на
фигури в Евклидова геометрия при определени математически
ограничения. Чрез командата
\pstGeonode[<par>](x1;y1){<A_1>}(x2;y2){<A_2>}
се дефинират една или повече геометрични точки, свързани с възел.
Повечето команди имат сходна структура, която включва параметри, зададени в [...] и изброяване (или дефиниране) на точки. Права
линия се построява с командата \pstLineAB, триъгълник - с командата
\pstTriangle, маркиране на ъгъл става с \pstRightAngle и \pstMarkAngle.
Окръжност се дефинира по два начина: с център и точка от нея или с
две диаметрално противоположни точки, съответно с командите

\pstCircleOA и \pstCircleAB. Дъга от окръжност се чертае с командата
\pstArcOAB. Класическите трансформации - централна и осева
симетрии, ротация, транслация и хомотетия са достъпни с макросите,
съответно: \pstSymO, \pstOrtSym, \pstRotation, \pstTranslation, \pstHomO.
Дефинирани са полезни макроси за изобразяване на специални
обекти - средна точка, център на гравитация, описана окръжност на
триъгълник, симетрала на отсечка, вътрешна и външна ъглополовящи
на ъгъл, съответно \pstMiddleAB, \pstCGravABC, \pstCircleABC,
\pstMediatorAB, \pstBissectBAC и \pstOutBissectBAC.
Възможно е да се получат шест вида сечения: права - права,
права - окръжност, окръжност - окръжност, функция - функция,
функция - права, функция - окръжност съответно с командите:
\pstInterLL, \pstInterLC, \pstInterCC, \pstInterFF, \pstInterFL, \pstInterFC.

Фиг. 1: Използване на пакета pst-eucl
На фиг.1 се дефинира триъгълник и се построяват неговите
симетрали, медиани, височини,
3. Изобразяване на тела с pst-solides3d
Пакетът pst-solides3d, [1], основан на PSTricks, позволява да се
изобразяват 3D тела - предефинирани или генерирани от потребителя.
Достъпни са команди за изобразяване на класически тела, които могат
да се чертаят със или без скрити ръбове, с различни цветове и
осветеност. Има възможност за проектиране на текст или прости 2D
графики върху произволно избрани равнини или стените на вече
конструирано тяло.
От гледна точка на потребителя, повечето възможности на пакета
са достъпни посредством три TEX макроси: \psSolid, за обработване на
обектите в трите измерения, \psSurface - за изобразяване на повърхнини,
дефинирани с уравнение от вида z = f(x, y) и \psProjection - за
проектиране на двумерни графики или текст върху произволна стена на
3D тяло.

Фиг. 2: Повърхнина с уравнение z = 1.5 sin((x2 + y2)/3)
При използването на пакета са преплетени два езика: от една
страна PSTricks, с неговите добре познати макроси и достъпен
синтаксис, и от друга - PostScript код, който се използва в
незадължителните аргументи или при дефиниране на функции.
На фиг. 2 е изобразена повърхнина с уравнение

x2 + y 2
3
чрез командата \psSurface с опция algebraic.
z = 1,5sin
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LINUX И СВОБОДНИЯТ СОФТУЕР
В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА
Живко Ив. Желев
LINUX AND FREE SOFTWARE IN TECHING MATEMATICS
Zhivko Zhelev
During the last 5-6 years there is an over-all boom in using
operational systems with an open code such as Linux. From a financial
viewpoint it is understandable as a corporative solution. In the field of
education Linux and the free software also make their way in Bulgaria,
though not that fast. Undoubtedly, one of the advantages that these products
have is the presence of some applications with an open code which are
worthy competitors of trade products such as Maple and Matlab but they
have this advantage of being free, open for development and in this sense
especially useful for the needs of school and university mathematical
education. These products are GNU/Octave and Scilab.
1. OS Linux
Както е добре известно, Linux е операционна система, базирана
върху създадената от Bell Labs през1969 г. в САЩ операционна система
UNIX. Днес Linux е вече играч на десктопния пазар. В самото начало
разработчиците на Linux се концентрират върху мрежите и услугите и
офис-приложенията са били последното нещо, за което се тревожили.
Истината е, че сега Microsoft доминира този пазар и затова са
предприети редица начинания през последните няколко години, които
да направят Linux приемлив избор в света на работните станции.
От друга страна, Linux е добре известен като стабилна и надеждна
платформа, която подържа база от данни и подпомага търговските
услуги за компании като Amazon, Американските пощи, немската армия
и т.н. В още по-голяма степен доставчиците на интернет и интернет
услуги използват Linux като защитна стена, прокси или уеб сървър.
Множеството
проучвания посочват, че Linux е сред най-бързо
развиващите се операционни системи в света. Причина за това са и
следните негови предимства:
• Цена. Linux може да се свали безплатно от Интернет без никакви
регистрационни такси и да се обновява също така безплатно.
Също така някои фирми (Red Hat, Novell) предлагат и

•

•

•

•
•

комерсиални решения на своите дистрибутори като RHES (Red
Hat Enterprice Server) и SLES (SUSE Linux Enterprice Server) и т.н.
Стабилност. Linux е много стабилна система поради факта, че
много често се пускат нови версии. Хиляди програмисти
преглеждат кола, за да увеличат производителността, премахват
грешките, увеличават сигурността и осигуряват стабилността на
операционната система.
Поддръжка. Поддръжката за отстраняване на проблеми,
свързани с Linux, е безплатна и мигновена, защото тя се
извършва едновременно от комерсиални дистрибутори,
консултанти и много активна общност от потребители и
разработчици. Освен това можете да намерите пълна
документация за системата.
Преносимост. Първоначално Linux е била разработена за
персонални компютри, базирани на процесорите 386/486. Днес
Linux поддържа голям набор от компютри като Alpha, Power PC,
680x0, SPARC, ARM, DEC Alpha, SUN Sparc, компютри M68000,
MIPS, процесори Strong Arm и размер на системите, изменящ се
от PDA до суперкомпютри.
Персонализация. Можем да променяме Linux в зависимост от
хардуерните и софтуерните ви изисквания.
Инструменти и приложения. Linux представя инструменти и
приложения, които могат да задоволят всички потребности.
Програми, вариращи от уеб сървъра Apache до графичния
редактор GIMP, са включени в повечето дистрибуции на Linux.
Повечето от тези приложения и инструменти са безплатни.

2. Приложения с отворен код: Octave и Scilab
Повечето приложения и инструменти под Linux са не само
безплатни, но и с отворен код като GNU Octave и Scilab. Това просто
означава, че програмистите могат да четат, разпространяват и променят
изходния код като по този начин го развиват. Те могат да го
приспособяват и поправят по начин, който далеч надхвърля темповете
на софтуерните разработчици, работещи за различни компании. Така
софтуерът би бил по-гъвкав и по-добър от софтуера, който се
разработва по традиционните начини, просто защото много повече хора
са го тествали при различни условия.
GNU Octave и Scilab са езици от високо ниво, предназначени за
числени пресмятания. Те притежават удобен команден интерфейс за
числено решаване на линейни и нелинейни задачи в различни
инженерни и научни приложения.

GNU Octave е създаден през 1989 г., като придружаващ софтуер
към колежански учебник по химичен дизайн от Дж. Роулингс,
Уисконски университет, Мадисън и Дж. Екерт, Тексаски университет.
Изглед към GNU Octave, работещ под SUSE на моя компютър може да
се види на фигурата по-долу:

Последователното развиване на езика започва през 1992г.
Първата алфа версия е пусната на 4 януари 1993 г., а версия 1.0 на 17
февруари 1994 г. Оттогава GNU Octave претърпява доста преработки и
вече се включва стандартно в такива Linux дистрибуции, като Debian
GNU/Linux и SUSE Linux. Синтаксисът и функциите в GNU Linux
наподобяват много тези в комерсиалното приложение Matlab. Голямата
разлика между двете е, че GNU /Octave се разпространява под GNU GPL
(General Public Licence), което означава, че може да се разпространява и
модифицира свободно, докато стойността на лиценз за единичен
потребител на Matlab към настоящия момент е около US $ 700.
Сорс кодът на Octave може да бъде свален от
http://www.octave.org/ download.html. Този сайт съдържа и информация
къде могат да се намерят и как да се инсталират бинарните файлове на
Octave за Apple OS X и Windows. Стартирането на Octave под Linux
става просто с въвеждането на командата оctave.
$ octave
GNU Octave, version 2.1.50 (i686-pc-linux-gnu).
Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
John W. Eaton.
This is free software; see the source code for copying conditions.
There is ABSOLUTELY NO WARRANTY; not even for
MERCHANTIBILITY

or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. For details, type
<warranty>.
Please contribute if you find this software useful.
For more information, visit http://www.octave.org/help-wanted.html.
Report bugs to <bug-octave@bevo.che.wisc.edu>.
octave:1>
Освен това Octave се включва ръководство от 380 страници във
формати HTML, DVI и PS. Това ръководство е достъпно също така и online на сайта на GNU/Octave. Octave е изключително мощно средство
като изчислителен инструмент, а така също и като симулатор на
различни математически модели. Той би могъл да бъде също така много
полезен в обучението в средното училище.
Scilab е доста сходен като възможности с GNU/Octave и е въпрос
на предпочитание и индивидуално решение кой продукт да се използва.
Scilab се разпространява свободно със сорс кода си от 1994 г. И се
използва най-вече в образователните сфери и индустриалните среди в
цял свят. Към настоящия момент Scilab е собственост на Scilab
Consortium, създаден през май 2003г. Scilab притежава стотици
математически функции и има възможност да включва към себе си
интерактивно програми от различни езици (C, C++, Fortran), а така също
и да подържа различни структури от данни. Както и GNU/Octave, Scilab
работи повечето UNIX системи (включително и GNU/Linux) а така
също и на Windows (9X/2000 /XP/Vista).
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ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ
Антон Илиев, Георги Христозов
SOME FUNCTIONAL POSSIBILITIES
OF SYSTEMS TO CONTROL CONTENT
Аnton Iliev, Gеоrgi Hristozov
The investigation in this paper has a goal to compare the existing
systems of content control outlining the present condition, tendencies and the
opportunity for them to be used in education.
1. Увод
Система за управление на съдържание (Content management
system) е инструмент, който дава възможност на квалифициран и
неквалифициран персонал да създава, редактира, управлява и публикува
разнообразно съдържание (текст, документи, изображения, видео), като
в същото време централизиран набор от правила гарантира
последователността и валидността на съдържанието. Уеб базираните
системи за управление на съдържанието (Web content management
system) позволяват, без технически персонал да се създават или изменят
уеб страници.
2. Предимства на WCMS
Интернет сайтът все по-често се използва за оценяване на
компания (организация) от инвеститори. Динамичният сайт създава
впечатление за прогресивно мислене. WCMS прави възможно бързото
променяне на уеб сайта в условията на конкурентна среда. Улеснява се
създаването и редактирането на уеб страницата чрез интерфейс, който
не изисква никакво познаване на езици за програмиране. Така ИТ
специалистите могат да се фокусират върху подобряване
функционалността на сайта. WCMS често предлага одобрителен процес,
който гарантира, че съдържанието е утвърдено, преди да бъде
публикувано. Увеличава възприемането на предоставяната информация
и намалява недоволството на посетителите от показване на невярна
информация. Сайт, който се обновява често, бива класиран по-напред от
някои интернет търсачки.
3. Видове WCMS
Съществуват много видове WCMS [2-7]. Те биват категоризирани
по различни белези - големи, малки, прости, сложни, авторски или с

отворен код. Варират от много скъпи до безплатни. Матрици на
сравнение на уеб базирани системи за управление на съдържанието се
предлагат в много интернет сайтове (вж. табл.1). Някои от основните
функционални възможности на съвременните уеб базирани системи за
управление на съдържание са:
-WYSIWYG редактор на съдържание – графичен интерфейс,
показващ как изглежда страницата в уеб браузър, по време на
създаването и.
- Планиране на представяне на съдържанието
- Интерфейс преведен на различни езици.
- Въвеждане и управление на медийни файлове (документи,
изображения)
Към системите могат да бъдат добавяни и допълнително разработени приложения които увеличават функционалността на страницата:
- Форуми и чат
- Календари
- Блогове
- Каталози
- Бюлетини и масови емайли
- Снимкови и мултимедийни галерии
- Банери и реклами
Едни от популярните уеб базирани системи за управление на
съдържанието с отворен код са „Joomla!”, „Mambo” и „DotNetNuke”.
„Joomla!” е една от най-мощните WCMS с отворен код. Написана
е на програмен език PHP и използва база данни MySQL по
подразбиране. Позволява публикуване на съдържание в World Wide
Web и Intranet. Поддържа бюлетини, печатни версии на страниците,
блогове, анкети на общественото мнение, търсене в сайта.
Конфигурирането на сайт създаден с „Joomla!”, може да става през уеб
браузър, от всяко място свързано с интернет. Допълнително са
разработени разширения, които увеличават функционалността на
системата. Например: архивиране на сайта, превеждане на съдържание,
създаване на подходящи URL адреси за интернет търсачките. „Joomla!”
поддържа LAMP технология (Linux + Apache + MySQL + PHP),
позволяваща използването на безплатни приложения при изграждането
на уеб сайт.
„Mambo” също поддържа различни разширения като календари,
форуми и др. Системата е написана на програмен език PHP и използва
база данни MySQL. Тествана е под различни операционни системи
Linux, Free BSD, Mac OS X и Windows NT/2000/XP/Vista и се
изобразява добре в най-популярните уеб браузъри, Internet Explorer
(версия 5.5+), Opera и Mozilla/ FireFox.

„DotNetNuke” e написана на VB.NET за ASP.NET платформа и
работи с различни бази от данни. Подходяща е за разработка на разнообразни проекти – от малки уеб сайтове до големи корпоративни
приложения. С единична инсталация е възможно управлението на
повече от един уеб сайтове, всеки от които е с различен изглед.
Позволява интернет страницата да бъде променяна на всяко ниво – от
основни елементи (шрифтове, цветове и др.), до самия изглед на сайта.
Работи с многобройни езици, което позволява администраторите лесно
да адаптират своите проекти, а интуитивния интерфейс улеснява
операциите. Системната архитектура позволява допълнителна
функционалност да бъде добавяна в процеса на работа.
4. Дистанционно обучение с интернет
Уеб базираните системи за управление на съдържанието се
използват много по-често, отколкото допреди няколко години. Те
повишават качеството, дават по-добра възможност за повторно
използване на съдържанието и намаляват разходите. Би било полезно
натрупаният опит с тях, да бъде пренесен в системите за дистанционно
обучение с интернет. С достъпните средства на уеб базираните системи
за управление на съдържанието е възможно създаването на ефективни
тренировъчни курсове [1]. Тази форма на обучение позволява на
учащите сами да избират темпото и мястото на обучение. Дава нови
възможности на хора, които иначе не биха могли да участват в учебния
процес. Потребителят не е зависим от вида на наличната операционна
система, достатъчно е да има уеб браузър. Тренировъчните курсове са
достъпни за всеки компютър по света, който е свързан с интернет, което
намалява разходите по доставяне на материалите. Промените в
учебното съдържание, се правят единствено върху сървъра, където се
намира курсът. Така учебните заведения обучават голям брой учащи с
относително малък брой преподаватели.
Работата е частично финансирана по проекти РД-05474/07.05.2008 и РД-05-475/07.05.2008 на Шуменски Университет
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ПРОГРАМНА СИМУЛАЦИЯ НА КОД НА ХЕМИНГ
Стоянка К. Моллова, Марияна Т. Ралева
PROGRAM SIMULATION OF HAMMIG CODE
Stoyanka К. Моllova, Мariаna Т. Raleva
The Hamming code is one important code in ECC main memory of
computers. The simulation of procedures by coding and decoding are
described in this paper. It can be useful in education of students.
1.Въведение
Кодът на Хеминг (Hamming code) се отнася към групата кодове с
контрол и корекция на грешки (ECC). В компютрите, работещи като
сървъри от висок клас се използва за откриване и коригиране на грешки,
както в основната памет тип RAM, така и във външната, тип хард
дискове (при организиране на RAID масиви).
Този код е един от известните систематични кодове за
коригиране на единични грешки и има минимално кодово разстояние
dmin = 3. Строи се по такъв начин, че към началните информационни
разряди се добавят определен брой контролни разряди, които се
формират преди предаване на информацията на базата на определяне
четността на сумата на единиците в съответни групи информационни
разряди.
След приемане на информацията контролната апаратура образува
от получените информационни и контролни разряди т.нар. коригиращо
число на базата на аналогично преброяване на единиците. При липса на
грешка коригиращото число е равно на 0. При грешка стойността му
посочва мястото на грешката - двоичния номер на грешния разряд в
думата. Грешният разряд автоматично се коригира чрез инвертиране на
стойността му.
2. Програмна симулация на кодираща / декодираща
процедура на код на Хеминг
Представена е програма за симулация работата на схемите, генериращи код на Хеминг. Софтуерът е насочен към нагледно представяне
нa процедурите за кодиране и декодиране. Показани са различни
ситуации на предаване на съобщение без и с грешка в произволни
битове на думи с различна разрядност. Програмата е разработена на
Visual Studio 2005 с използването на MSC библиотека. Организирана е
на два работни екрана. Едният, в качеството на базов представя
постъпково процедурата по кодиране на един байт (8 битова дума).
Принципът на работа е същия за 16, 32 и 64 битова дума.

Вторият е предназначен за съвместно представяне на двете
процедури - кодиране и декодиране на 8, 16 и 32 битови думи.
Последователността от действия при работа на програмата
включва:
- отваря се екран, в който се въвеждат информационните битове
(в прозорче се отчита броят им (при въвеждане на символ различен от 1
и 0 програмата извежда съобщение за грешка)
- изчислява се броя на необходимите контролни разряди
- извежда се кодираната дума
- симулира се грешка (в дясно на работния екран има вертикално
поле, в което се избира позицията на бит, за който се симулира грешка)
- извежда се двоичния код и десетичния му еквивалент на номера
на сгрешения разряд
- извежда се коригираното съобщение
На фиг.1, фиг.2 и фиг.3 е показан резултатът от работата на
програмата за 8, 16 и 32 разрядна дума при избор на позицията на
грешката в произволни разряди ( за случая в 3-тия, 12-тия и 20- тия бит
съответно).

фиг.1

фиг.2

фиг.3
Една посока на усъвършенстване на разработената програма
може да бъде допълване на контролиращата информация с бит по
четност/ нечетност. Това ще позволи да се покаже възможността на кода
за откриване на двойна грешка.
Обучението на студенти по теми, свързани с изучаването на
методи и средства за контрол и диагностика на компютърните системи
би се улеснило в голяма степен, ако се използва програмна симулация
на кодиращите и декодиращи процедури на различните EDC и ECC
кодове.
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GPSS - СРЕДСТВО ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Светлана Ж. Василева
GPSS AS AN INSTRUMENT FOR INVESTIGATIONS
Svetlana Zh. Vasileva
The aim of the paper is to present the GPSS environment (General
Purpose System Simulation) as a means of imitation modeling of complex
technical, economical and other objects, which are given as mass service
system. As an example of the opportunities and advantages of GPSS, we
consider an imitation model of the DDBMS models that are connected to
concurrency control of distributed transactions.
1. Въведение
Компютърното моделиране намира приложение във всички
сфери на човешката дейност, като се започне от модели на технически,
технологични и организационни системи и стигайки до проблеми на
развитието на човечеството. Целта на моделирането е да се проиграват
различни ситуации и да се получават най-ефективни решения на
проблемите. Имитационното моделиране (ИМ) е едва ли не найпопулярното средство от системите за моделиране. (Tomashevskii, 2003)
ИМ позволява да се изследват системи за масово обслужване (СМО)
при различни типове входни потоци и интензивности на постъпване на
заявките на входовете на системите и определяне на основните
характеристики на същите.
предимствата
на
имитационното
моделиране
Сред
(Tomashevskii, 2003) и други, можем да посочим следните: присъстват
само съществени за разбиране на поведението части; моделът може да
бъде построен преди реалната система, с много по-малко средства; в
хода на моделирането може да се променят различни параметри;
моделът отчита случайния характер на процесите в реалната система; за
провеждане на моделирането не са необходими дълбоки познания по
изчислителна математика. Това позволява да се използва
имитационното моделиране като универсален подход за вземане на
решения в условия на неопределеност c отчитане в моделите на трудно
формализуеми фактори, а също да се използват основните принципи на
системния подход за решаване на практически задачи.
Проблемите, които възникват при имитационното моделиране
(Radioland, 2008) и други, са следните: резултатите от моделирането

винаги са приближени; оптимизацията на моделираната система е
възможна, но е трудна и изисква големи компютърни мощности;
необходимост от валидация и верификация на модела, а и самото
построяване е сложно; необходим е специалист по моделиране; винаги
има риск да се построи неадекватен модел.
Някои от тези проблеми се решават ефективно от „стария” и
много разпространен език за моделиране на сложни дискретни системи
днес - езикът GPSS . Той може да се използва най-успешно за
моделиране на системи, формализирани във вид на системи за масово
обслужване. Като обекти на езика се използват аналози на такива
стандартни компоненти на СМО, като заявки, обслужващи прибори,
опашки и други. Достатъчният набор от подобни компоненти позволява
да се конструират сложни имитационни модели, при запазване на
привичната терминология на СМО. GPSS e език за моделиране, който се
използва за построяване на събитийни дискретни имитационни модели
и провеждане на експерименти на компютър. (GPSS–forum, 2008),
(GPSS World, 2008), (Tomashevskii, 2003) и други.
2. Описание на езика за ИМ GPSS WORLD
Блокове и транзакти. Езикът GPSS e език от декларативен тип,
построен на принципа на обектно-ориентираните езици. Основни
елементи на езика са транзакти (transactions) и блокове, които
изобразяват съответно динамични и статични обекти на моделираната
система (GPSS World, 2008), (Tomashevskii, 2003). Работата на GPSSмодел под управлението на симулатора се състои в преместването на
транзактите от едни блокове към други аналогично на преместването на
заявките (съответстващи на транзактите) в моделираната СМО.
Блоковете са подпрограми съдържащи набор параметри за обръщение
към тях. Предаването на управлението от блок към блок се реализира
чрез движението на транзакти в моделно време. Обръщението към
подпрограмите на блоковете се извършва чрез движението на
транзактите.
Обекти тип „ресурси” - aналози на обслужващите устройства в
реалните системи. Към обектите от този тип се отнасят устройствата,
многоканалните устройства (хранилища, памети) и логическите
ключове. Както във всеки обектно-ориентиран език, в GPSS всеки обект
има свойства и методи, които променят тези свойства (наричани в GPSS
системни числови атрибути - СЧА).
Променливи. Аритметичните променливи позволяват да се изчисляват аритметични изрази, които се състоят от операции над СЧА на
обектите. Булевите променливи дават възможност едновременно да се

проверяват няколко условия, изхождайки от състоянието на обектите
или стойностите на СЧА.
Функции. Чрез функция може да се задават непрекъсната или
дискретна функционална зависимост между аргумента на функцията и
нейната стойност. Функциите в GPSS се задават таблично с оператори
за описание на функции.
Клетки и матрици, съхранявани величини – използват се за
съхраняване на потребителска числова информация. Записът в тези
обекти се изпълнява и чете от транзактите.
Опашки. Движението на потока от транзакти може да бъде
задържано поради недостъпност на ресурсите. В този случай
транзактите застават на опашка. Може да се определят специално точки
в модела, в които да се събира статистика за опашките (регистратори на
опашки). Тогава интерпретаторът автоматически ще събира статистика
за опашките (дължина, средно време на престой в опашката и др.)
Таблици – служат за събиране на статистика за случайните
величини, зададени от потребителя. Състоят се от честотни класове, в
които се записва броя попадения на конкретна величина (някой от
системните числови атрибути).
3. GPSS блокове
В синтезирания примерен GPSS модел на разпределена система
за управление на бази от данни разгледан в следващия IV раздел са
използвани основно следните блокове:
а) Блокове за генериране и унищожаване на транзакти: GENERATE –
основен блок за въвеждане на транзакти в модела; TERMINATE – за
извеждане на транзакти от модела.
б) За управление на времето на моделиране: ADVANCE –блок за
програмно задържане на транзактите.
в) Блокове свързани с устройства: SEIZE – за моделиране на заемането
на прибор от транзакт. В случай, че приборът е зает, пред него се
образува опашка; RELEASE – за моделиране на освобождаването на
прибор от транзакт, който го е заел.
г) Блокове за многоканални устройства: ENTER – за моделиране на
заемането на един или няколко канала при влизането на транзакт в блока;
LEAVE – за освобождаване на определен брой канали.
д) Блокове за опашки: QUEUE – за регистрация на влизането на
транзакт в опашка; DEPART – намалява дължината на съответната
опашка с определен брой единици.
е) Таблици: TABULATE – стойността на аргумента в таблицата се
въвежда в нея всеки път, когато транзакт влиза в блока.

ж) Блокове, променящи маршрута на движение на транзактите:
TRANSFER – основно средство за променяне маршрута на транзакт;
TEST – посочва номера на следващия блок за превеждане на транзактите
при изпълнение/неизпълнение на някакви условия; GATE – позволява да
се променя посоката на движението на транзактите в зависимост от 12
логически атрибута.
з) Блокове, променящи параметрите на транзактите: ASSIGN – за
присвояване на числени стойности на параметрите на транзактите;
MARK – при влизане в блока, на параметъра посочен в поле А се
присвоява стойността на моделното време; COUNT – позволява на
потребителя да пресметне броя на обектите, удовлетворяващи зададено
условие.
и) Блокове за семейства транзакти: SPLIT – за създаване на определен
брой копия на влизащия транзакт; ASSEMBLE – обединява даден брой
транзакти от едно семейство; GATHER – аналогичен на блок
ASSEMBLE, но не извежда транзакти от модела, а ги пропуска към
следващия блок; MATCH – за синхронизиране на движението на два
транзакта от едно семейство, без тяхното изземане от модела.
к) Вериги (списъци) на потребителя: LINK – за извеждане на транзакт
от веригата на текущите събития и разполагането му във верига на
потребителя, където изчаква да бъде изведен от друг транзакт; UNLINK
– за извеждане на транзакт от верига на потребителя.
GPSS World 2000 има голям брой блокове. Някои блокове позволяват гъвкаво да се управляват файлове. GPSS World имa
пълноекранен редактор от традиционен за Windows тип. За преглед на
резултатите се използват над 20 стандартни прозореца. GPSS World
включва PLUS - език за програмиране от ниско ниво на моделиране.
PLUS изрази може да се включват почти навсякъде в GPSS програмата,
във всеки блок или процедура за извикване. Така се увеличава
мощността на програмните модели. PLUS позволява програмно да се
управлява разполагането на резултатите. В GPSS World се разрешава
многозадачността, като няколко имитационни процеса да се изпълняват
едновременно.
На широкото внедряване на метода на имитационното
моделиране в практиката пречи необходимостта от създаване на
програмни реализации на имитационни модели, които пресъздават в
моделно време динамиката на функциониране на моделираната система.
Освен това разработването на имитационен модел изисква
преустройство на принципите на мислене. „Ненапразно принципите,
положенни в основата на имитационното моделиране, са дали тласък на
развитието на обектно-ориентираното програмиране” (Tomashevskii,

2003).
4. Основни елементи на илюстрираните GPSS модели
За илюстрация на възможностите на средата за ИМ GPSS World,
се разглежда модел на двуфазна блокировка (two-phase locking – 2PL) с
първични копия в разпределени системи за управление на бази от данни
(РСУБД). Моделираният алгоритъм за 2PL e представен и обсъден в
(Vasileva, 2006). Резултати от проведените симулации и самият
симулационен модел са представени и анализирани в (Vasileva, 2008). В
(Milev & Vasileva, 2007) са обсъдени резултатите от направения опит за
синтезиране на симулационен модел на 2PL в РСУБД със средствата на
Matlab, които доведоха до избора на GPSS World за разработване на
такива модели.
На фиг. 1 е представена концептуалната схема на симулационният
модел на 2PL с първични копия при разпределена система с 6 входящи
потока транзакции. Означения:
S1 – S6 – генератори на паралелни транзакции;
ТС1 – ТС6 – координатори на транзакциите, разположени са в сайтовете,
генериращи транзакциите, определят номерата на сайтовете, където са
копията на елементите от данни и определят номера на сайта,
управляващ първичното копие на обработвания от транзакцията
елемент от данни. Пред устройствата моделиращи работата на
координаторите са организирани опашки, в които транзакциите да се
изчакват; Ако първичният сайт съвпада със сайта-генератор на
транзакцията, транзакцията не се предава по мрежата (не се моделира
задържане) и се предава в противен случай;
QLM1 – QLM6 – опашки за изчакване на транзакциите, преди да
постъпят за обслужване в съответните диспечери на блокировките на
първичните копия;
LM1 – LM6 – диспечери на блокировките на първичните копия;
LТ1 – LТ6 – таблици на блокировките в първичните сайтове;
DM1 – DM6 – диспечери на данните, разположени са в сайтовете, където
са тиражирани копията на елементите от данни;
ТМ1 – ТМ6 – мениджъри на транзакциите, разположени са в сайтовете,
генериращи транзакциите и обединяват подтранзакциите в глобални.
След предоставяне на необходимата блокировка на елемента от
данни, обработван от транзакцията, транзакцията се разцепва на
подтранзакции (ако блокировката е за запис или обновяване на елемент
от данни) или не се разцепва (ако блокировката е само за четене) и се
насочва към сайтовете (сайта), където са разположени копията на
елементите от данни. След приключване на операциите (четене/писане),

ако транзакцията е била разцепена на подтранзакции, те се обединяват
отново в една глобална и се освобождава блокировката на елемента от
данни в таблицата на блокировките. След това транзакциите напускат
системата.

Фиг. 1. Концептуална схема на симулационен модел
на 2PL с първични копия
На фиг. 2 е дадена схема на алгоритъма, моделиращ
изпълнението на 2PL с първични копия при 2 копия на елементите от
данни. Предаването по мрежата към първичния диспечер на
блокировките и към сайтовете изпълнители DM се симулира със
задържане. Матриците RAZST (<Брой сайтове> х <Брой сайтове>) и
RAZDEV(<Брой сайтове> х <Брой сайтове>) задават параметрите на
равномерното разпределение на времето на предаване по каналите от
сайтовете генератори към първичния диспечер на блокировките и към
диспечерите на данни DM.
SP2 – Генератор на транзакти – сайт, от който постъпва транзакция в
системата. В него се намира и TCP2 – който разцепва транзакцията на
подтранзакции и я насочва към първичния диспечер на блокировките
LMP7; Ако исканата от транзакцията блокировка е разрешена,
транзакцията, ако е необходимо се разцепва и (под)транзакциите се
насочват към съответните диспечери на данните DMP8 (и DMP9) за
изпълнение на операция четене/ писане. След това разцепените
подтранзакции отново се обединяват в мениджъра на транзакциите

TMP2 и се освобождава в LMP7, т.е. в таблицата на блокировките (Lock
table – LTP7), блокировката на елемента, обработван от транзакцията.
След това транзакцията напуска системата.

Фиг. 2. Схема на алгоритъма, моделиращ
изпълнението на 2PL с първични копия
На фиг. 3 е даден основен фрагмент от GPSS модела на 2PL с
първични копия при 2 копия на елементите от данни с обяснения за
значението на блоковете за модела.
Код на GPSS
Значение на блоковете
001 GENERATE 60,FN$XPDIS;
001, 005, 009, 013, 017, 021 – ге002 Potok1 ASSIGN 2,1
нериране на транзакции в
003 ASSIGN 1,(MP2+FN$NomSait)
РСУБД със зададен интервал на
004 TRANSFER ,BEGI
постъпване (60ms);
…
002-3, 006-7, 010-11, 014-15, 018024 BEGI ASSIGN 3,V$ElemN
19, 024-26 - присвояване стойно025 ASSIGN 4,FN$LockTip
сти на параметрите на транзак026 ASSIGN 5,0
тите, моделиращи, транзакции в

027
028
029
...
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067

РСУБД;
027 – определяне номера на
сайта, управляващ първичното
копие
032-33 – обработка в координаADVANCE 5,1
торите на транзактите, моделиTEST NE P2,P6,LockR
ращи, транзакции в РСУБД –
QUEUE MX$KAN(P2,P6)
SEIZE MX$KAN(P2,P6)
дали ще се дели транзакцията на
DEPART MX$KAN(P2,P6)
подтранзакции, към кои диспеADVANCE MX$RAZST(P2,P6)
чери на данни ще се насочат
RELEASE MX$KAN(P2,P6)
транзакциите за четене/запис на
LockR QUEUE P6
елементите от данни; проверява
SEIZE P6
се дали сайта-генератор не е и
DEPART P6
първичен сайт за елемента от
ADVANCE 3,1
данни, обработван от транзакRELEASE P6
цията;
TEST E P5,0
034-38 – моделиране предаванеADVANCE 5,2
то на транзакция по мрежата към
първичния сайт;
TEST E P6,FN$DistrS2,Dele
039, 041 – изчакване пред диспеASSIGN 7,FN$DistrS2
чера на блокировките в първичTRANSFER ,Dele1
ния сайт;
Dele ASSIGN 7,FN$DistrS1
040, 042-43 – обработка в първиDele1 TEST NE P4,1,PrSv
чния диспечер на блокировките;
TEST E P6,FN$DistrS2,Dele3
045, 055-59 – проверки и запис в
ASSIGN 8,FN$DistrS1
таблицата на блокировките, ако
TRANSFER ,PrSv
се разрешава блокировката на
Dele3 ASSIGN 8,FN$DistrS2
елемента;
PrSv TEST E MX$LTA(P3,1),
046-54 – проверки и определяне
0,ProvR
номера на сайта, съдържащ пърMSAVEVALUE LTA,P3,1,P4
вото копие (номерът му се запиMSAVEVALUE LTA,P3,2,P1
сва в параметъра Р7 на транзакMSAVEVALUE LTA,P3,3,P2
та) и номера на сайта, съдържащ
TRANSFER ,Cepi
ProvR TEST E V$RazrBl,1,Chakane второто копие (номерът му се
записва в параметъра Р8 на
ASSIGN CHTN,MX$LTA(P3,2)
транзакта). Параметърът Р8 се
ASSIGN CHTS,MX$LTA(P3,3)
определя само за транзакти, коMSAVEVALUE LTA,P3,4,P1
ито ще трябва да се разцепват
Chakane LINK P3,FIFO
(Стойността на параметър Р4 не
Cepi TEST NE P4,1,PatLB1
SPLIT 1,PatLB1,REPLI
е 1);
SPLIT 1,PatLB2,REPLI
060-63 – ако транзакция само
ASSIGN 6,FN$PrimaS
ASSIGN CHTN,0
ASSIGN CHTS,0

068
069
070
071

TRANSFER ,Fiks
Fiksira TEST E P4,1,ReleLock
TEST E V$PRC,0,ProvChet
TEST NE MX$LTA(P3,4),
0,ReleLock
072 ProvChet TEST NE MX$LTA(P3,4),
P1,ReleLock
073 TRANSFER ,FN$FiksP
074 ReleLock MSAVEVALUE LTA,
P3,1,0
075 MSAVEVALUE LTA,P3,2,0
076 MSAVEVALUE LTA,P3,3,0
077 MSAVEVALUE LTA,P3,4,0
078 UNLINK P3,ProvCh
079 TRANSFER ,FN$FiksP
080 ProvCh TEST E P4,1,LockR
081 UNLINK E P3,LockR,,4,1
082 TRANSFER ,LockR
083 PatLB1 ADVANCE
MX$RAZST(P6,P7),
MX$RAZDEV(P6,P7)
084 QUEUE FN$Opash1
085 ENTER FN$Opash1
086 DEPART FN$Opash1
087 ADVANCE 5,1
088 LEAVE FN$Opash1
089 ADVANCE MX$RAZST(P7,P6)
090 TRANSFER ,Fiks
091 PatLB2 ADVANCE
MX$RAZST(P6,P8),
MX$RAZDEV(P6,P8)
...
097 ADVANCE
MX$RAZST(P8,P6),
MX$RAZDEV(P8,P6)
098 Fiks TEST NE P4,1,Zakrai
099 ASSEMBLE 3
100 Zakrai ASSIGN 5,1
101 TRANSFER ,LockR
102 Krai TEST NE P2,P6,KarR
103 QUEUE MX$KAN(P6,P2)

чете елемента и той преди това е
блокиран от транзакция с обща
блокировка, то транзакцията се
изпраща към съответния
диспечер на данните;
064 – ако на транзакция не се
разрешава блокирането на елемента, тя изчаква в списък на
потребителя с номер, номера на
елемента;
065-67 – проверка и разделяне на
транзакцията на подтранзакции;
069-77 – транзакция, която е
приключила с операция четене/
писане освобождава блокировката на елемента в таблицата на
блокировките;
078-82 – транзакция, чакаща
освобождаването блокировката
на елемента в таблицата на блокировките, след вдигането на
блокировката се насочва към
диспечера на блокировките;
083, 091 – предаване на транзакция или подтранзакции към
съответните диспечери на
данните (за запис/четене в
локалните БД);
084-88, 092-96 извършване на
операции запис/четене в
локалните БД;
089, 097 - предаване на транзакция или подтранзакции, от
диспечерите на данните (след
запис/четене в локалните БД)
към координаторите на транзакциите;
098-101 – ако транзакция обновява елелемент от данни, то
нейните подтранзакции се изчакват и обединяват в една, при-

104 SEIZE MX$KAN(P6,P2)
105 DEPART MX$KAN(P6,P2)
106 ADVANCE MX$RAZST(P6,P2)
107 RELEASE MX$KAN(P6,P2)
108 KarR SAVEVALUE ZAVTR+,1
109 TABULATE DaTable
110 TABULATE TablZav
111 TERMINATE
112 GENERATE 3600
113 TERMINATE 1

ключилата с операция запис/
четене в локалните БД транзакция се изпраща към централния диспечер на блокировките;
102-107 – предаване на фиксирала транзакция от първичния
диспечер на блокировките към
съответния мениджър на
транзакцията;
108 – преброяване на фиксиралите транзакции;
109-110 – табулиране на времето
на обслужване на транзакция в
системата и броя на обслужените
транзакции;
111 – фиксиралата транзакция
напуска системата;
112-13 – моделиране времето на
работа на системата.
Фиг. 3 Фрагмент от GPSS модел на алгоритъма
за 2PL с първични копия в РСУБД

5. Заключение
Демонстрираният модел, разработен в средата за имитационно
моделиране GPSS World, доказва големите възможности за симулиране
на алгоритми за управление на едновременния достъп на транзакциите в
РСУБД. Такива системи и алгоритмите на работа на възлите им са част
от голямата област на дискретно-събитийните ситеми. Предимствата от
моделирането на такива системи с GPSS (генериране на разнообразни
потоци от различни видове заявки с различни по вид и брой параметри,
реализиране на алгоритъма на обслужването, разклоняване (дори
цикличност)) са показани в илюстрирания модел.
С разработените симулационни модели (както и с техните усложнени аналози – за по-дълги транзакции, обработващи два и повече
елемента от данни) се събира необходимата статистика, за да бъдат
направени изследвания и анализ на протоколите за двуфазна блокировка
в РСУБД. На основата на събраните данни от симулациите се определят
коефициентите, служещи за определяне на ефективността на
алгоритмите за управление на едновременния достъп в системи с
разпределени бази от данни.
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КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ НА ФРАКТАЛИ
С FRACTICE
Иван Т. Иванов, Славка Славова,
Ивелин Иванов, Диана Изворска
КОМPUTER МОDELING OF FRACTALS
WITH FRACTICE
Ivan T. Ivanov, Slavka Slavova,
Ivelin Ivanov, Diana Izvorska
We analyze in this paper the basic characteristics of the free fractal
generator Fractice and present a small fractal gallery.

Fractice е нов безплатeн, с отворен код фракталeн изследовател и
генератор за XP/Vista/Win7, създаден през февруари 2008 г. Поддържа
навигация, миниатюри, история, прегледи, заглаждане, дълбоко мащабиране, печат, плакати, палети, многоядрена и разпределена обработка,
запис филм, цвят, контрол на работата; има VJ функции, като смесване,
отразявайки предложения произход, палитра, двойна екран, и MIDI.
Програмата може да бъде изтеглена свободно от fractice.sourceforge.net/
При стартиране на програмата се визуализира прозорецът на
фиг.1

Фиг. 1. Прозорецът на Fractice
Структура на менюто File. Това меню съдържа познати
функции. Подменютата му са: New извиква нов прозорец за създаване

на нов фрактал; Open отваря нов прозорец за търсене на други
съществуващи във файла фрактали; Close затваря отвореният прозорец;
Save дава възможност да се съхрани в библиотеката направеното
видеоизменение на фрактала; Save As може да запише файла под друго
име, при избиране на подменюто ще бъдем попитани къде да бъде
записано, като разширение файлът ще бъде *.frp; Print отпечатва
активния документ; Print Preview показва как ще изглежда документът
на хартия; Print Setup показва настройките за принтиране на страницата;
Export е функция за управление на файлове, експортиране; Record
запазва дадени промени като филм (анимация), подобно на
видеокамерата (REC) (фиг. 2, вляво). Подменю Poster дава възможност
да се променя изображението по ширина и височина в см или пиксели,
да се променя и резолюцията (фиг. 2, вдясно)

Фиг. 2. Подменютата File / Record (вляво)и File/ Poster (вдясно)
Структура на менюто Edit. Това меню съдържа следните
подменюта (фиг.4): Undo връща изображението на фрактала стъпка
назад; Coordi

Фиг. 3. Подменю Edit/ Tool

nates отваря прозорец в който могат да се променят координатите X, Y и
Z по трите координатни оси; Bounds очертава част от фрактала; при
отваряне на подменю Tool, се появяват 3 параметъра, даващи
възможност за промяна на курсора на мишката - при опция М курсорът
се движи по екрана, при Н курсорът е ръка, с която може да се движи
изображението в различни посоки, при опция Z изображението се
увеличава (фиг.3).
Структура на менюто Image. То има подменютата: Fractal,
съдържащ фрактала на Манделброт (фиг.4, вляво), Манделбар (фиг.4, в
средата) и фрактала на Нютон (фиг.4, вдясно); Image Size показва 4
готови стойности на размера за промяна на фрактала и Custom, даващ
възможност сами да изберем желания размер; подменю Image/Quality
отваря прозорец със стойности, които са зададени от самата програма и
не се променят ръчно.

Фиг. 4. Подменю Image/Fractal
Структура на менюто View. Това меню съдържа следните
подменюта (фиг. 5, вляво): Toolbar показва лентата с инструменти;
Status bar задава стойностите по трите оси X,Y,Z на координатната
система, размера на изображението и др.; History показва създадените
до момента фрактали; Levels показва или скрива в долната част на
екрана нивото на изображението; Parameters има няколко елемента,
които ще бъдат коментирани по-долу; Files зарежда фрактал от нашата
библиотека; в Palette съществуват различни видове комбинации; Color
Cycling; Color Mapping е плаващ прозорец с инструменти, чрез него се
променя цвета на картографирането.

Фиг.5. Менюто View (вляво) и подменюто View / Parameters (вдясно)
Подменюто Parameters включва следните елементи (фиг. 5,
вдясно): Fractal Type избира вида на фрактала; Image Width показва
размера на изображението по ширина; Image Height променя размера му
по височина; Quality определя максималния брой повторения;
Antialiasing - степента на заглаждане; Cycle Length - продължителността
на цикъла; Exponent е параметър, определящ изменението на степенния
показател за множеството на Манделброт в граници от 2 до 13.
В подменю Palette съществуват различни видове комбинации,
чрез които могат да бъдат генерирани различни интересни по форма,
цветово усещане и размери фрактали (фиг.6, вляво). Чрез бутона
Background Color можем да променяме цветовата гама вътре във
фрактала, а също и на фона извън него по стойности на R, G, B и H, L, S
с избор на произволна точка.

Фиг. 6. View / Palette (вляво) и View / Color Cycling/ Enaibal(вдясно)
При задаване на стойности от подменюто Color Cycling на
менюто View, фонът започва да пулсира, като се изменя при натиснат
бутон Enaibal и създава красиви нюанси на фона (фиг.6, вдясно).
Чрез подменюто Record (фиг.7, вляво) Fractice може да записва
филми. Подменюто отваря прозорец, чрез който се извършва преглед на
запис. Този прозорец дава Duration – продължителността, Time –
времето и Frame Rate – броя кадри в секунда. Record Status (фиг.7,
вдясно) отваря прозорец, който показва стойности: Record duration –
продължителност на записа, Amount recorder - записващото устройство,
Elapsed time - изминалото време, Rendering time - необходимо време,
Remaining time - оставащо време, Average frame rate - средната скорост
на кадрите.

Фиг. 7. Подменютата View/Record (вляво) и View/Record Status (вдясно)
Подменюто Servers показва името на хоста, IP адреса и темите;
Job Control - контрола върху работата, т.е. име, източник, цел, началото,
край и статус; Grid показва прозореца като координатна мрежа.
Структура на менюто Window. Менюто Window има следните
подменюта: Full Screen показва изображението на цял екран без ленти с
бутони; Window Exclusive отваря прозорец, който дава съобщение, че
размерът на изображението не отговаря на резолюцията на дисплея и е
възможно качеството на изображението да пострада; Cascade показва
каскадно подреждане на прозорците (фиг.8); Tile Horizontally показва
подреждането на фракталите в прозорците хоризонтално; Tile Vertically
- подреждането им вертикално; Arange icons – скрива стойностите на
x,y z, които се показват в статус бара.

Фиг. 8. Подменю Window/Cascade
Този фрактален генератор, заедно с други програми за
генериране на фрактали с голям интерес се изучават от студентите в
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МОДИФИЦИРАНЕ НА МЕТОДА "UNSHARP MASK"
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯТА НА
ЦИФРОВИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Божидар С. Стоянов, Емануил С. Стоянов
MODIFICATIONS OF THE "UNSHARP MASK" METHOD
FOR IMPROVING THE VISUALIZATION
OF DIGITAL IMAGES
Bozhidar S. Stoyanow, Emanuil S. Stoyanow
USM is a modern method of processing digital images. The initial
realization is analogue and constitutes an old photographic technique that
was used in the 1920s. The basic principle was to attach a blurred negative
image to the original one and by lighting it up a new image was received, in

which details in the lighter areas were given prominence to, improving
visibility and contrast in the darker areas at the same time.(Jerry
Lodriguss)With the progress of computer technologies and digital processing
of images, the idea has been developed to the modern digital appearance
known as the method USM (Un Sharp Mask). It has found application in
powerful graphic systems as the “Creative Suite” pack of Adobe.The aim of
this report is to explain the modern realization of the USM method and to
propose alterations improving the result of its application in every part of the
image, avoiding the danger of overexposing and occurrence of colour noise.
1.Математически основи на USM
Цифровите изображения се представят като крайно множество от
точки, подредени в редове и колони. Мрежата от точки се нарича
растер, а изображенията представени по този начин – растерни. За да
може цифрово изображение да се покаже автентично на компютърен
екран е необходимо на всяка точка от растера да се съпостави по един
пиксел от екрана. При такова съответствие може да се каже, че
понятията „точка” и „пиксел” означават едно и също нещо.
Както в аналоговия случай, така и при дигиталната реализация на
USM е необходимо изображението да взаимодейства с втори,
дефокусиран образ на оригиналния. Той се получава чрез използване на
двумерна Гаусова функция. Тя определя трансформацията, която трябва
да се приложи за всеки пиксел на изображението.
Уравнението на функцията е следното:

G ( x, y ) =

1

e

−

x2 + y2

2σ 2

2πσ
(1)
където: х - разстоянието от източника спрямо хоризонталната ос; у разстоянието от източника спрямо вертикалната ос; σ - стандартно
2

отклонение. Ако положим σ = t , то t се нарича още мащабиращ
параметър.
2
2
2
Ако положим x + y = R , то за всяка стойности на x и y, R
задава радиуса на концентрично разположени окръжности с Гаусуво
разпределение спрямо точката на центъра (Фиг. 1).
2

Фиг.1 Окръжности с Гаусово разпределение
Вижда се, че при x=1, y=1 радиусът е: R = 2 , докато при x=1,
y=0, радиусът е R=1. Това означава, че 8-те преки съседи на централния
пиксел отстоят на различно разстояние от него. Диагонално разположените съседни пиксели се считат за по-отдалечени от хоризонтално
и вертикално разположените. Затова Гаусовото разпределение е
различно, в зависимост от местоположението им.
В Табл.1 е показано какво ще бъде Гаусовото разпределение за
един пиксел и неговите съседни при фиксиран параметър
σ =0.84089642. Вижда се, че за равноотдалечените пиксели
стойностите на разпределение са едни и същи. Таблицата, която още се
нарича матрица на Гаусово разпределение, се използва да се определи
трансформацията, която трябва да се приложи върху всеки пиксел от
изображението. Тя определя тегло на влияние, с което околните пиксели
ще въздействат при пресмятането на основния пиксел. По този начин
новото значение на всеки пиксел се определя от средното тегло на
съседните пиксели. Оригиналният пиксел (в центъра) получава найголямо Гаусово разпределение. С увеличаване на разстоянието от
центъра, съседните пиксели получават все по-малки значения на това
разпределение. Това означава, че колкото по- отдалечен е един пиксел,
толкова по- малко ще влияе при определянето стойността на основния.
0.05472157

0.11098164

0.05472157

0.11098164

0.22508352

0.11098164

0.05472157

0.11098164

0.05472157

Табл. 1 Гаусово разпределение на точка и нейните съседни
Теоретично Гаусовата функция във всяка точка ще бъде
ненулева, което означава, че при изчисляване на всеки пиксел трябва да
се включи цялото изображение. В практиката обаче, когато се изчислява
дискретното приближение на Гаусовата функция, пикселите на

разстояние повече от 3σ се явяват достатъчно незначими, за да се
считат за ефективна 0. Затова пиксели, попадащи извън този диапазон,
може да се пренебрегнат.
2. Стандартна реализация на USM за изображения
представени в режим GRAYSCALE
1) Създава се копие на оригиналното изображение.
2) Прилага се двумерна Гаусова функция(1) върху копието с
определен мащабиращ параметър σ .
3) Извличат се величините, с които новополучените стойности се
различават от оригиналните. Отклоненията се разглеждат по абсолютна
стойност.
4) Добавяне на отклоненията към стойностите на оригиналното
изображение. Използва се следната закономерност: пикселите, които са
с по-висока осветеност спрямо съседните понижават стойността си след
прилагане на Gausian Blur. За да се откроят още повече от останалите в
оригинала трябва да се направят по-светли. Затова към техните начални
стойности се добавят съответните величини на отклонение. В сила е и
обратната зависимост: пикселите, които са с по-ниска осветеност
спрямо околните, повишават стойността си след прилагане на Gausian
Blur. Те трябва да се направят по-тъмни в оригинала за да се откроят
още повече от съседните. Затова от началните им стойности се изваждат
техните отклонения.
По този начин разликите в осветеностите на съседни пиксели се
задълбочава и стават видими повече подробности на изображението.
До тук бе представен подход за обработка на екранно
изображение в GrayScale режим. В практиката обаче, се работи с цветни
изображения. Би следвало USM да е приложим както за едните, така и
за другите изображения. От изложеното става ясно, че никъде не се
използват цветове, а само нива на осветеност. Тогава как разгледания
алгоритъм да се приложи и за цветни изображения? Решението е
следното:
За да се изобразят върху екран цветните изображения се преобразуват в режим RGB. Тогава на всяка точка от оригинала съответства
комбинация от цели числа в интервала [0..100], разпределени по трите
канала - Red, Green и Blue. Тъй като съответствието е позиционно,
следва че
всеки от тези канали, може да се разглежда като
самостоятелно изображение в режим GrayScale. Тогава прилагайки
USM поотделно върху трите канала ще предизвика търсеният ефект
върху цветното изображение.
2

3. Предложения за модификации
1) Прилагането на USM поотделно върху цветните канали на
RGB изображения води до промяна на оригиналните цветове за някои
от точките. Причината за това е в различните стойности на каналите за
едно и също място, което води до различен ефект от прилагането на
USM. В тези случаи изображението се замърсява с „цветен шум”. Беше
показано, че алгоритъма на USM използва осветеност на пиксели, а не
цветове. За да се избегне появата на цветен шум, е достатъчно
изходното изображение да се преобразува в такъв вид, че цветната
информация да се отдели от тази за осветеността. Предлага се, това да
стане със смяна на цветния режим – RGB да се преобразува в LAB.
LAB е триканална система за представяне на изображения.
Първият канал е “L”(Luminance). Информацията в него показва какъв е
интензитета(осветеността) на всеки пиксел и се представя чрез числови
стойности в интервала [0..100]. Каналите A и B съдържат цветовата
информация.
За да се приложи метода USM върху преобразуваното цветно
изображение, е достатъчно да се приложи само върху канала
“Luminance”. По този начин цветовете ще запазят оригиналните си
значения и ще се избегне появата на цветен шум. Освен това
изчисленията се правят само за един канал, а не за 3 както беше случаят
с RGB. След прилагането на USM, обратно ще се възстанови режима
RGB с което процесът ще бъде завършен.
2) Обикновено изображенията се представят чрез 8 битови
цветни канали. При използване на цветен режим – RGB, за всяка точка
от изображението се заделят по 8bits за Red канала, 8bits за Green канала
и 8bits за Blue канала. Това означава, че всеки цвят се формира като 24
битово число. В този случай възможните цветове не са никак малко.

Техният брой е 2 = 16777216 .
В по-горните расъждения(т.1 от раздел 4) беше показано, как
USM може да се приложи само върху един канал (Luminance), а ефектът
да бъде върху цялото пълноцветно изображение. В този случай
обработката се свежда до операции с 8 битови числа, защото каналът е
само един. Интервалът от възможни стойности е твърде ограничен. Това
предполага появата на големи неточности при изчисленията, поради
закръгляне на числа в малък диапазон. За това се предлага канала
Luminance, да се конвертира в 16 битови стойности и тогава да се
използва.
След конвертирането възможните нива на осветеност ще бъдат в
интервала [0..65535]. За удобство и този интервал може да се сведе до
познатия [0..100], като всяка стойност се разглежда не буквално, а
24

относително спрямо големия интервал [0==65535]. Например стойност
0, ще съответства на (0). Стойност 50, ще представя средата (32767), а
стойност 100 ще отговаря на максималното значение (65535) .
3) При задаване на по-големи стойности на мащабиращия
коефициент σ , се подобрява видимостта на по-големите детайли на
изображението. По-малките подробности остават недостатъчно
2
подчертани. Причината за това е, че при увеличаване на параметъра σ
се увеличава и обхватът, в който околните пиксели оказват влияние при
определянето на новите стойности. Новото значение на всеки пиксел се
установява в средното тегло на съседните пиксели. Затова когато техния
брой нарастне се създават условия, при които значителните разлики с
преките съседи, се превръщат в незначителни под влиянието на
останалите пиксели от зоната на въздействие.
За да се избегнат негативните последствия от увеличаване на
2

мащабния коефициент σ , се предлага за всяка точка на изображението
да се извлекат по няколко отклонения на дефокусираната стойност
спрямо оригиналната. Накрая получените резултати ще се съберат.
Отклоненията се получават при междинни и равномерно разпределени
2
значения на параметъра σ в нарастващ порядък. Например, ако трябва
2
да се реализира USM за мащаб σ = 4,49999998 , може да се получат
2

отклоненията
при
следните
междинни
стойности
σ 12, 2,3 = {1.49999999,2.99999999,4.49999998}
.
Събирайки получените резултати (за всяка точка поотделно), ще се
получи резултат, който отчита най-силно промените при най-малкия
2
2
мащаб: σ 1 = 1,49999999 , за втория мащаб σ 2 = 2,99999999 - по-слабо

σ 2 = 4,49999998

. По този начин USM
и най слабо за третия мащаб - 3
ще подчертае дребните детайли на изображението най-силно (фиг.2), а
по едрите и забележими - по-слабо.

σ 12

σ 22

σ 32

Фиг. 2 Събиране на отклоненията. Вижда се, че най-големите
промени ще са в най-дребните детайли

4) Добавяне на отклоненията към стойностите на оригиналното
изображение. В стандартния подход на USM, отклоненията между
дефокусирания и основния образ взаимодействат директно с
оригиналните стойности. Предлага се значенията на получените
отклонения, да се разглеждат като процент от оригиналните стойности.
Този процент се добавя или изважда от пикселите на основното
изображение в зависимост от посоката на отклонение.
Например, ако една точка от изходното изображение има
първоначална стойност х и за нея се получи отклонение на
дефокусирания образ от оригиналния с значение ε в посока потъмняване, то новата стойност на тази точка, ще се определи от
формулата:

f ( x, ε ) = x +

ε

100

x

(2)
Ако обаче отклонението е в посока – изсветляване, тогава новата
стойност се изчислява по формулата:

f ( x, ε ) = x −

ε

100

x

(3)
Процентната интерпретация на отклоненията позволява да се
контролира лесно количеството на прилагане на USM в отделни части
на изображението , като се постави във функционална зависимост от
наличието на определени условия.
Ето един случай, в който прилагането на отклоненията трябва да
се съобразява със стойностите на точките, за които се отнасят:
Ако едно изображение в GrayScale режим уплътнява напълно
динамичния обхват и върху него се приложи метода USM, се наблюдава
обединяване на цели области от съседни пиксели с близки стойности в
чисто бели или черни групи. Ефекта от това е загуба на информация в
тези области, а явлението се нарича преекспониране (фиг. 3) Причината
за това е в ограничения диапазон от стойности, който могат да се
присвояват на отделните пиксели – от 0, което съответства на черно, до
100 - което съответства на бяло. Ако новата, изчислена стойност
напуска този интервал [0..100], тя приема съответната гранична. Това
означава, че ако един пиксел променяйки се достигне ниво - чисто
черно (0) или чисто бяло(100), той остава там и не може да стане почерен или по-бял. В тези случаи, настъпва динамично насищане и
изчислената стойност не предизвиква промяна.

Фиг. 3 Динамични стойности на преекспонирано изображение
Ясно е, че предотвратяването на опасността от преекспониране
зависи от величината, с която изчислените отклонения ще се прилагат за
точките с значения близки до граничните. Процентната интерпретация
позволява това да се реализира лесно и управлява удобно.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАСТЕРНИ ПРЕОБРАЗУВАНИЯ В
СТЕГАНОГРАФИЯТА
Емануил С. Стоянов, Божидар С. Стоянов
APPLICATION OF RASTER TRANSFORMATIONS IN
STEGANOGRAPHY
Bozhidar S. Stoyanow, Emanuil S. Stoyanow
This article suggests an original method for hiding 8 bit raster images
into 16 bit raster ones. The method is based on the distinctive features of the
digital representation of images, as well as the reciprocally convertible raster
transformations. In a way this technology approximates the classical method
LSB (Least Significant Bit). However, the similarity is only ideological. In
practice the propounded method combines two processes - hiding and
encrypting with a key. It could be successfully applied to both achromatic
(Grey Scale) and polychromatic (RGB) images.
1. Въведение
В края на XX век станахме свидетели на една нова революция информационната. Информацията в съвременния свят [1] придобива все
по-голямо значение. Може да се каже, че този, който владее
информацията, всъщност контролира и света. Ето защо в днешно време
скриването на информация, нейното съхранение и защитено предаване
придобиват все по-голямо значение. В последните години все по-голяма
популярност придобиха две науки - стеганографията и криптографията.
Стеганографията е изкуството [2] да се скрива информация по
начин, който прави невъзможно разкриването на скритото послание. Тя
включва голямо разнообразие от методи за тайно комуникиране, които
скриват самото съществуване на посланието. Стеганографията и
криптографията са роднини в “шпионското” семейство. Криптографията
разбърква посланието по начин, който не позволява то да бъде разбрано.
Стеганографията скрива посланието по начин, който не позволява то да
бъде видяно.
През цялата история, хората са крили информация по множество
удивителни начини. Днес особен интерес за нас представляват
съвременните стеганографски методи, които тотално се различават от
древните. Нещо повече, с развитието на компютърната техника,
съвремените комуникации и Internet услугите се обособи едно ново

направление – цифровата стеганография. Тя изучава възможностите за
скриване на информация в друга, анализирайки особеностите в
цифровото представяне на данни, както и слабостите на човешките
възприятия. Един от най-популярните съвременни методи е LSB (Least
Significant Bit) основаващ се на използването на най-малко значимия бит
за представяне на скрити данни.
Методът се състои в следното [2]: При 8 битово RGB растерно
изображение са нужни 24 бита за представянето на всеки пиксел (т.е. 3
цветни канала по 8 бита за всеки). Нека разгледаме групите от 9 байта:
(00100111 11101001 11001000)
(00100111 11001000 11101001)
(11001000 00100111 11101001)
Чрез тях може да бъде представена цветната информация на 3
пиксела. Ако във всеки байт бъде подменен най-младшия бит разликата
в изображението би била незначителна и не би се регистрирала от
човешкото око. По този начин в 3 пиксела може да се скрие 9 битово
двоично число, което е напълно достатъчно за представяне на пиксел от
друго изображение или ASCII символ. Съвсем успешно могат да се
използват и последните два най-малко значими бита на всеки байт без
това да се забележи от човешкото око.
1. Особености при преминаване от 8 битово в 16 битово
изображение.
Разглеждат се 8 битови RGB растерни изображения. Тъй като те
имат по 3 цветни канала (Chanel) за удобство се разглежда само единия.
За останалите разсъжденията са по аналогия. При 8 битовите RGB
растерни изображения всеки пиксел може
да приема до 28=256 отенъка на цветен
канал. За онагледяване на тяхното
присъствие се използват хистограми.
Хистограмата на отделен цветен
канал показва степента в която присъстват
в изображението всички нюанси в
диапазона 0-255. Най-тъмните
се
изобразяват по оста x плътно в ляво, а
най-светлите – плътно в дясно. Между тях
са разпределени всички останали нива.
От хистограмата на снимката
25
0
(фиг.1) се вижда, че преобладават найФиг.1 Хистограма на
вече средните нива. Чистото черно и бяло
Gray изображение
присъстват незначително.
При При 16 битовите растерни

изображения възможните нива ще бъдат вече 216=65536 на цветен
канал. Ако 8 битово изображение се презапише като 16 битово, то ще
запази своите 256 нива/Chanel, но те ще бъдат разпределени равномерно
по целият диапазон 0-65535 със стъпка през 256 (Таблица 1). Получава
се разреждане на 256 нива в 16 битов диапазон.
Нека с k e означено конкретно ниво от 8 bits/Chanel изображение
(k∈N, 0≤k≤255), а с L неговите съответни в 16 битовото представяне.
Тогава за разглежданата трансформация е в сила формула (1).

L = k.256 + p (L, p, k ∈ N; 0 ≤ k ≤ 255; 0 ≤ L ≤ 65535; 0 ≤ p < 256)

(1)

Таблица 1
Дълбочина
8 bits
Chanel
16 bits
Chanel

Съответствие на нивата на растерно изображение
при преминаването от 8 в 16 бита
0

1

2

3

…

255

0…255 256…511 512…767 768…1023 … 65280…65535

Параметърът p определя дължината на интервалите, които се
отнасят до едно и също ниво в 8 битовото представяне.
Както се вижда от таблицата, варирането на p в посочените
граници генерира интервали от по 256 нива/Chanel, които съответстват
на едно и също ниво в 8 битовото представяне (т.е. за всяко k-то ниво в
8 битовото представяне има запазен интервал от по 256 нива в 16
битовия вариант). От тях обаче значимо е само първото в интервала, или
с други думи кратните на 256 (при p=0). Останалите не се използват и
са празни.
Разглеждайки този процес на ниско ниво установяваме, че
варирането на p се отразява само върху младшите байтове на пикселите.
Това показва, че след трансформирането на изображението от 8 в 16
бита/Chanel значими за отделните нива ще бъдат само старшите
байтове. Младшите остават практически неизползвани (Таблица 2).
Направените разсъждения и заключения ни позволяват да се
възползваме от свободните байтове в следващия етап на разглеждания
метод.

Таблица 2
Нива
(8 bits/Chanel)
0
1
2

...
255

Интервали на съответствие в режим
на 16 bits/ Chanel
Значими нива
Неизползвани нива
1
255
0
… | 00000000 |
| 00000000 |
| 00000000 |
00000001 |
11111111 |
00000000 |
257
511
256
… | 00000001 |
| 00000001 |
| 00000001 |
00000001 |
11111111 |
00000000 |
513
767
512
… | 00000010 |
| 00000010 |
| 00000010 |
00000001 |
11111111 |
00000000 |
…
65281
65535
65280
… | 11111111 |
| 11111111 |
| 11111111 |
00000001 |
11111111 |
00000000 |

2. Редуциране (уплътняване) диапазона на използваните
нива.

0000000|0 00000000 - 0
0000000|1 11111111 - 511
Фиг.2 Използвани битове след
редукция от 128 пъти

0

65535

Фиг.3 Хистограма след
редукция от 128 пъти

Разглеждаме изображения,
които са трансформирани от 8 в
16 bits/Chanel. Както стана ясно в
т. 2 от всички възможни нива
значими ще бъдат само 256. Ще
редуцираме всичките 65536 нива
до значително по-малък брой,
например до 512 (т.е. от 0 до 511).
Това свиване може да се реализира
чрез деление на 128
Редукцията ще се отрази на
битовото представяне така, че само
младшите 9 бита (фиг. 2) ще бъдат
достатъчни за да поемат диапазона
[0-511]. Останалите 7 бита от
старшият байт ще бъдат свободни.
При подобно свиване нивата
в хистограмата ще се „смачкат” до
тънка черна ивица, намираща се в
левия край, а изображението ще

почернее (фиг.3). Въпреки това в него ще бъде съхранена пълната 8
битова информация. Наистина, при разделяне двете страни на (1) с 128
се получават ограниченията показани във формула (2). Тогава при k=2,

L = k.2 + p (L, p, k ∈ N; 0 ≤ k ≤ 255; 0 ≤ L ≤ 511; 0 ≤ p < 2)
L={4,5}, а при k=255, L={510,511}

(2)

С други думи на всяко ниво от 8 битовото представяне ще
съответстват по две нива в 16 битовото.
Както беше споменато по-горе изменението на p се отразява
само в младшите битове на пикселите. От друга страна се вижда, че
колкото по-голяма е компресията на нивата, толкова по-малък става
интервалът за изменение на p. Това означава, че теоретично може да се
свиват нивата до 256 пъти, без да се загуби 8 битовата информация. При
такова уплътняване ще бъде в сила формула (3).

L = k (L, p, k ∈ N; 0 ≤ k ≤ 255; 0 ≤ L ≤ 255; 0 ≤ p < 1 ( т.е. p = 0)) (3)
На фиг.4 е показан начинът,
по който ще се отрази подобно
00000000 |00000000| - 0
свиване в битовото представяне.
00000000 |11111111| - 255
Само младшият байт ще е достатъчен за да поеме този диапазон.
Фиг.4 Използвани битове след
Останалите
8 бита от старшия
редукция от 256 пъти
байт ще бъдат свободни.
3. Метод за скриване на 8 битово растерно изображение в 16
битово.
Авторският метод използва една елементарна обратима
математическа операция – сумиране. Известно е, че сумата на две
естествени числа напълно съдържа техните стойности. Да разгледаме
израза c=a+b (a, b ∈N). Тогава, за да се възстанови едната стойност, е
необходима обратната математическа операция - изваждане, както и
стойността на другата величина. Например b=c-a или a=c-b.
Ако a и b се разглеждат като две еднакви по размер 16 битови
растерни изображения, тогава c ще бъде резултатът от тяхната пискелна
сума. Това означава сумиране стойностите на нивата в съответните
пиксели на двете изображения. Поради това трябва да се предвиди
механизъм, който да гарантира, че в c няма да стане препълване на
максимално допустимата стойност на нивата. За целта се извършва
подготвителна дейност, която се изразява в две стъпки:
1) Изображението, което ще скриваме (Secret Image) се свива
значително по нива, както това беше обяснено по-горе в точка 3.

В резултат остават да се използват само първите m от общо
65536 нива/Chanel. Този брой зависи от степента на компресията и не
трябва да пада под 256.
На фиг.5 е показано, че
0000000|0 00000000 - 0
m=512
ще
бъдат
при
0000000|1 11111111 - 511
използвани
само
9
от
младшите бита.
Фиг.5 Диапазон на значимите нива
в Secret Image след свиване
2) Изображението, което ще прикрива (Cover Image) също се
свива отдясно, но незначително – толкова, че да се освободят поне
последните m на брой нива/Chanel. Това е един задължителен минимум
на свиване, който трябва да се спази.
Ако
се
приеме,
че
максиманият
брой
на
00000000 00000000 - 0
използвани
нива
след
11111101 11111111 - 65023
прилагането на стъпка 1) към
Secret
Image
(фиг.5)
e
Фиг.6 Диапазон на значимите нива
примерно 512 (т.е. свиването е
в Cover Image след свиване
128 пъти), то в Cover Image
(Фиг.6) ще редуцираме броя
им само с 512 (т.е. 65535-512= 65023). Това ще освободи всички нива от
65024 до 65535.
Тази
редукция,
1111111|0 00000000 - 65024
разгледана на битово ниво
1111111|1 11111111 - 65535
означава, че най-десните 9
бита на Cover Image могат да
Фиг.7 Диапазон на свободните нива
поемат сумата с нивата от
в Cover Image след редукцията с 512
Secret Image (Фиг. 7) .
В най-лошия случай може да се извърши сумиране на двете найсветли нива на Secret Image и Cover Image. Това са стойностите 511 и
65023, в резултат на което ще се получи 65534.
На Фиг.8 е показана принципната схема на авторския метод, за
скриване на 8 в 16 битово изображение който включва следните стъпки:
1. Свиване диапазона на нивата в Secret Image до n пъти чрез
попикселно разделяне на n (n≤256). Резултатът е Intermediate
Image.
2. Редуциране нивата на Cover Image с 65536/n
3. Пикселно сумиране на Intermediate Image с Cover Image.
4. Превръщане на Secret Image в 16 bits.

Intermediate
Image

Secret
Image
(8 bits)

(16 bits)

Редукция
256 пъти

Stego
Object

Сума

(16 bits)

5.
Cover
Image
(16 bits)

Редукция
с 256

Фиг. 8 Принципна схема за скриване на
8 bits Secret Image в 16 bits Cover Image
изображение.

На Фиг.9 е показана принципната схема за извличане на Secret
Image от Stego Object, който включва:

Stego
Object
(16 bits)

Intermediate
Image

Secret
Image
(8 bits)

(8 bits)

Разлика

Разпъване
256 пъти

Cover
Image
(16 bits)

Редукция
с 256

Фиг. 9 Принципна схема за извличане на
8 bits Secret Image от 16 bits Stego Object
1. Редуциране нивата на Cover Image с 65536/n.
2. Пикселна разлика между Stego Object и Cover Image.
Резултатът е Intermediate Image.
3. Разпъване на нивата на Intermediate Image чрез попикселно
умножение с n.
4. Превръщане в 8 bits. Резултатът е точно Secret Image.
Заключение
Анализирането на описаната технология позволява да се
направят следните изводи:
• Предложеният метод комбинира в себе си два процеса –
скриване и криптиране с ключ. За да бъде възстановено скритото
изображение е необходимо да се притежава освен Stego Object и
оригинала на Cover Image. В този смисъл Cover Image играе ролята на

ключ. Това обаче не е достатъчно. Трябва да е известен и точният
коефициент на редукцията, на която той предварително трябва да бъде
подложен.
• Този метод позволява да се скриват качествени пълноцветни
изображения.
• При необходимост могат да се скрият до три 8 bits Gray Scale
изображения разпределени в трите (RGB) канала.
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ЗАЩИТА НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ ЧРЕЗ
УЕБ-УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ПРАВА
Иван Ангелов
COPYRIGHT PROTECTION OF LEARNING CONTENT BY
WEB-MANAGING THE ACCESS RIGHTS OF THE USER
Ivan Аngelov
The paper views and offers a solution to the management problem and
copyrights protection of academic materials used and designed for
distribution and use in the conditions of the global net – the Internet as well
as helping for their protection. These rights include preview, copy, print or
change of the contents. The solution uses a webservice for description and
check of the user rights; an opportunity to present the content itself in parts
or all of it if required; information about its integrity, actuality and other
meta-data. An inseparable part of the solution is a local software, supplying
sending of an access request and processing of an answer of the web service

corresponding to the purpose of use; the temporary deciphering of the
content during the authorized use; the marking in the access journal; the
start of the standard visualization. The advantages and disadvantages are
considered.
1. Въведение. Заедно с широкото разпространение на Интернет и
средствата му за обмен на данни и информация се изостри и
постигналия крехко равновесие проблем със съблюдаването и защитата
на правата върху копиране между авторите, потребителите, издателите
и разпространителите на защитено съдържание. В употреба са и са
предлагани множество начини и концепции за прилагането на адекватна
и ефективна защита в условията на иначе удобната и достъпна среда
осигурена от глобалната свързаност на съвременния свят. За жалост,
засега абсолютното решение не е намерено, по-скоро има реализации на
решения на частни случаи или такива с по-тясна насоченост към
конкретна проблематика. Особено специфичен е този проблем и когато
става въпрос за съдържание създадено с учебна цел, като учебници,
книги, ръководства и т.н. за целите на дистанционното или
електронното обучение, тъй като самото съдържание и процес на
обучение предполага свободно предоставяне на подобни материали на
обучавания от обучаващия, често сам автор на това съдържание от своя
страна. То често е ограничено и само за целите и в рамките на продължителността на учебния процес. Това предполага едновременно поголяма достъпност и разпространение, но от друга страна и повече
възможности и предпоставки за нарушаването на правата за копиране и
употреба. Не бива да забравяме и мощните средства, предоставяни
широко и достъпно от изчислителната техника за промяна,
модифициране и редакция на всякакви видове информация, било то
снимки, форматиран текст, мултимедия, звук и т.н., което повдига и
допълните притеснения за интегритета на учебната информация,
целостта, достоверността, качеството, произхода и дори версията на
документа, т.е. нейната актуалност.
2. Описание и основи на подхода. Подход, използващ софтуер„обвивка”, шифриране на съдържанието и мрежова комуникация с
централен сървър за авторизация и определяне на самоличността е
разгледан в работите на G. Griswold [1]. Това е метод, който е описан и
построен с цел по-универсалната му приложимост. На подобна база, но
насочен по-тясно към специфичния случай и изисквания на
съвременното глобално дистанционно и електронно учебно
съдържание, както и отчитайки напредъка на архитектурата и
възможностите на уеб услугите, се предлага актуализиран подход с
съответната специализация. Този усъвършенстван подход би бил много
удобен и подходящ за приложение и реализация, в неговата цялост или

подмножество, и от набиращите разпространение и употреба, системи
за управление на обучението (LMS).
3. Усъвършенстване на стандартните компоненти. На първо
място бихме разширили услугата, осигурявайки възможност да работи
разпределено на множество сървъри, както глобално така и локално,
синхронизирайки и осъвременявайки съдържанието, правилата и
статистиките за достъп в реално време. По този начин бихме
подсигурили по-висока надеждност и наличност на услугата. Уместно е
също да има възможност да предоставя цялото или заявени части от
защитеното съдържание, и още по-важно, възможността за редакцията и
осъвременяването му дори по времето в което то се използва от един
или повече потребители.
Софтуерният програмен продукт, който служи като обвивка и
посредник между услугата и стандартното софтуерно приложение за
визуализация, се грижи за обмена, следенето и правилното приложение
на рестрикциите, наложени от автора и/или разпространителя
посредством уеб услугата, като се грижи за надеждното шифриране и
дешифриране на съдържанието в процеса му на пренос по мрежовите
канали [2] и комуникацията с уеб услугата. Този софтуер е
целесъобразно да бъде разширен с възможността да изготвя своеобразен
„подпис” на хардуера, на който е стартиран или е изключително
предназначен да бъде стартиран. Подписът или профилът може да се
състои както от идентификация на хардуерни компоненти, като
идентификационен номер на процесора (CPUID), базовото програмно
осигуряване (BIOS), твърдия диск и т.н., така и на особености на
мрежовата свързаност, като подмрежа на определена глобална мрежа,
идентификация на Интернет доставчика на свързаността, локализация
на географското местоположение на точката за достъп, също така и на
конкретна информация, предоставяна предимно от операционната
система за самоличността на потребителя, който е оторизиран да е
използва като например име, фирмена или организационна
принадлежност, публични и частни ключове, емайл и т.н., когато такива
са достъпни. Всички тези идентификационни данни се комуникират с
уеб услугата и често са възможни за откриване и проверка само с
нейното дейно участие. Услугата и софтуерът следва да бъдат
реализирани достатъчно гъвкави, че да позволяват гъвкаво задаване и
следене както на произволно подмножество от тези идентификатори,
така и в тяхната цялост.
Някои от най-често използваните програмни продукти за
визуализация и представяне на учебно съдържание, поддържат и
предоставят допълнителни средства за скриптиране (програмиране от
високо и тясно специфично за самия продукт ниво) на тяхно собствено
поведение и показвано съдържание. По този начин те могат да направят

софтуерния посредник излишен, вграждайки го всъщност в самото
съдържание и обвързвайки го с него. Такива средства предлагат,
например, Adobe Acrobat Reader за PDF документи, Microsoft Word за
.doc и Microsoft PowerPoint за .ppt слайдове. Този подход, обаче, е доста
неудобен за приложение поради различните версии на продуктите и
техните интерпретатори на скриптови команди. Би довел до понижена
сигурност поради спецификата на вграждане на командите в
съдържанието и начина на реализация на интерпретаторите, повишена
трудност при разработката предполагаща изготвянето на по-голям брой
различни имплементации според продукта и/или неговите версии и т.н.,
но пък се отличава с простота и удобство което го прави подходящ за
ситуации неизискващи максимално ниво на защита.
4. Допълнителна функционалност. Понякога е поцелесъобразно цялото защитено съдържание да бъде организирано
изключително уеб базирано на хардуера на автора или
разпространителя, за да не се стига до изготвянето и дори временно
съхранение на цялото или части от защитеното съдържание върху
локалните ресурси на потребителя, което би довело до възможността за
използването му изключително при наличието на мрежова свързаност.
Това също би следвало да бъде осигурено архитектурно и като
функционалност от уеб услугата и софтуера-посредник. Също така
използването, обмена и проверката на контролни суми с цел подсигуряване и доказване на интегритета на съдържанието, както и
предаването му в неговия оригинален, немодифициран и най-актуален
вид.
Следващите две допълнителни мерки предлагани като добавена
функционалност биха били много полезни при издирването,
локализацията и своевременното предотвратяване на нарушение на
правата за разпространение и достъп до съдържанието. Това са
техниките за добавяне на:
а) Скрити „етикети” [3] в съдържанието идентифициращи автора,
съдържанието, издателя, разпространителя, потребителя, за когото то е
предназначено и оторизирано, както и времето през което той е
оторизиран, ако е приложимо.
б) Цифрови „Водни знаци” [4] добавяйки отново подобни метаданни, но по по-различна технология, по-открито насочвайки
вниманието основно към предупреждаването на потребителя и
потенциалния нарушител на правата, както и превенцията на опити и
мотивация за нарушаването им.
Двете също осигуряват и възможност за реализацията на една
често подценявана компонента от процеса на контрол на
разпространението на авторско съдържание, а именно: възможността за
мониторинг на обмена на същото, т.е. забелязването, маркирането и

уведомяването за срещнато такова, както впоследствие на извършване
на нарушението така и по време на самия процес на неоторизирано
разпространение чрез следене упражнявано от агенти наблюдаващи
транспортните мрежови канали в реално време.
Работата е финансирана от НПД на ПУ, проект ИС-М-4.
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ОТВОРЕНА АРХИТЕКТУРА НА СРЕДИ ЗА СИНХРОННО
ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
Иван К. Ангелов
AN OPEN ARCHITECTURE OF SYNCRONOUS
ELEARNING ENVIRONMENTS
Ivan K.Angelov
We offer an open net based architecture and platform for building
multimedia,
conference
virtual
environments
for
synchronous,
electronic/distance teaching, collaboration and communication in real time.
After being acquainted with the existing solutions in this field, we offer a
different approach by means of basing the architecture on open and tested
VoIP, and to be more precise SIP, standard protocols. The approach aims at
reaching maximum universality, compatibility, stability and choice of
central/distributed architectures. It allows facilitated, though in different
degree partial, access to the system of large spectrum potential client devices
such as: desktop, mobile and pocket computers, tablets, stationary, mobile
and video telephones, netbooks including other hardware existing and
maintaining it.
1. Въведение
Съвременното обучение все по-често вижда нуждата, ползата,
предизвикателствата и възможностите предоставяни от инструментите
на електронното обучение. Това е още повече вярно след приемането и
влизането в сила на Лисабонската стратегия, и в частност концепцията
за учене през целия живот и изграждането в Европейския съюз на
икономика базирана на знанието [1]. Това допълнително се подсилва от
все по-често наблюдаваното изместване на фокуса в процеса на
обучение от обучаващия към обучавания. Тези стратегии биха били потрудно реализируеми и отнемащи повече ресурси, както времеви така и
финансови, без прилагането на дистанционност, гъвкавост и мобилност
на обучението, което от своя страна още повече предразполага да се
използват съвременните постижения на информационните технологии,
и в частност тези на електронното обучение [2].
Целта на предлаганата архитектура е да допринесе за по-лесното
и широко прилагане и подобряване на мобилността и гъвкавостта на
обучението [3] на първо място, като същевременно минимизира
ресурсите необходими за изграждането и експлоатацията на такива

среди. Това би се постигнало чрез предложеното им базиране на
изпитани съществуващи стандарти и решения в областта на
мултимедийните телекомуникации осигуряващи мобилен достъп на
обучаваният и обучаващият, както и гъвкавост при определяне на
времето за обучение.
2. Отворени стандарти за пренос на звук и видео
След осъществения преглед на проблематиката, нуждите и предизвикателствата при изграждане на подобни, глобално опериращи
системи за синхронно обучение в реално време и след запознаване със
стандартите и решенията въведени като резултат от по-предишни
изследванията върху преноса на глас (Voice over IP, VoIP) и преноса на
видео(Voice and Video over IP, VVoIP) отново глобално и в реално време
се оказва, че повечето техни проблеми съвпадат и добре разработените
стандарти и инструменти биха могли успешно и ефективно да се
приложат и за решаването на някои от проблемите на средите за
синхронно електронно обучение. Такива са например успешното и
нормално функциониране на системата в глобалната мрежа въпреки
затрудненията внасяни при подобни приложения от множеството и
произволни конфигурации на защитни стени и преобразуватели на
мрежови адреси (като съществена роля за постигането му тук играе
прилагането и допълнителното използването на така наречена HTTP
tunneling технология), времезакъснения, възможноста за достъп до
системата от различни видове хардуерни или софтуерни устройства,
такива с различна изчислителна мощ, и не на последно място мобилни
устройства и спецификите на мобилните, безжични мрежи за пренос на
данни.
Освен по-широко използваните в близкото минало такива общи
съвкупности от стандарти и препоръки, като H323 и SS7 по-конкретно,
се оказва целесъобразно прилагането на набиращия популярност и
широко приложение понастоящем стандарт SIP (Session Initiation
Protocol). Той представлява една съвкупност от протоколи, опериращ на
нивото на програмния слой от OSI модела, който се използва при
установяването, маршрутизирането и провеждането на IP и Интернет
конферентни разговори, както и за изпращане на кратки текстови
съобщения или дори произволни цифрови данни. SIP може да бъде
използван и при мобилни клиенти в съчетание с WLAN и VoIP
технологиите. SIP позволява използването на TCP, UDP и/или RTP [4]
протоколи, а също така и на криптирани техни надстройки за пренос на
защитено съдържание, за свързване на клиентските модули със SIP
сървъри или изграждането отново на директни (peer to peer) връзки с
други клиенти. Протоколът може да бъде използван от всякакъв вид

приложения, нуждаещи се от създаване и поддържане на сесии и обмен
на данни в реално време. Устройството и формата на основната част на
SIP технологията - хедъра, както и комуникацията между клиента и
сървъра са базирани на добре установени Интернет стандарти като
HTTP и SMTP. Това гарантира, че всяка заявка на протокола ще бъде
последвана от предефиниран набор от SIP отговори. Този модулен
строеж позволява добавянето на нови операции, чрез просто добавяне
на нови заявки или методи(requests или SIP methods) със съответните им
отговори. Тъй като протокола е изграден от прости текстови масиви,
разчитането им и отделянето на различните команди е сравнително
лесно. (SIP бива стандардизиран от следните документи на IETF: RFC
3261, RFC 3263, RFC 2327, RFC 3264)
3. Базова архитектура и функционалност
На
следващите
фигури
са
показани
реализуемата
функционалност, необходимите софтуерни модули и техните вътрешни
взаимовръзки визуализиращи съответно архитектурата на сървърното
(фиг.1) и тази на клиентското (фиг. 2) приложение и тяхната предлагана
софтуерна реализация.
Предвиждани възможности и функции предоставяни от
средата: а) обмен на информация за статуса на потребителите и
информация за участието им в сесията; б) лични и конферентни
текстови съобщения; в) управление на графика на сесиите и права за
достъп; г) гласова конференция; д) видео конференция с е един или
повече участници; е) черна дъска с възможност за показване на
слайдове; ж) съвместно броузване на Web-страници; з) текущи тестове,
въпросници и статистика; и) представяне на предварително подготвени
презентации; й) управление на правата и ролите и по време на сесията;
к) запис, зареждане от мрежа и последващо възпроизвеждане на
записани комуникационни сесии; л) споделяне на приложения и работна
н) осигуряване на
площ; м) обмен на файлове и документи;
универсализирани, реалновремеви и сигурни канали за пренос на данни
за допълнителни приложения и модули.
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ПРОЕКТИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ОТ ДАННИ
ЗА ОПИС НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА
Илхан Ибрям
PROJECTING AND CREATING DATA BASE
FOR COMPUTER EQUIPMENT INVENTORY
Ilhan Ibryam
The present paper keeps the topic accentuating the main problem
while projecting data base, which is removing the excess of data without any
loss of the basic links between the data elements. We describe the notions
related to the functional dependencies and to each one of the basic forms for
normalization of data bases. After a data base has been normalized or its
data have been divided into separate tables, no matter what a paradox
situation it may seem to be, it must be put together in order to have some real
application. The aim is to make clear the basic concepts of the contemporary
theory of the relational data bases and to show how these concepts are
realized in MS Access.

Доброто проектиране е ключов фактор за изграждането на
успешна база от данни. Една подходящо проектирана база от данни
води до по-ефикасно използване на заявки, формуляри и отчети, и
повишава надежността на извличаната информация. Освен това тя ще
бъде по-лесна за разширяване, в случай че изискванията към
информацията на организацията нарастнат или се променят. Въпреки че

съществуват основни насоки, от които можем да се ръководим при
проектирането на базата, понятие като „съвършен дизайн на база от
данни” не съществува. Проектирането на информационни системи
винаги е свързано с известни компромиси. Въпреки че няма един
единствен правилен начин за създаване на база от данни, утвърдили са
се някои общи стъпки, следвани от повечето професионалисти в
разработването на информационни системи. Те отразяват така
наречения Жизнен цикъл на разработване на системи – Systems
Development Life Style (SDLS). SDLS разбива задачата за изграждане на
система на няколко етапа. Първият от тях е проектирането й и на него
трябва да си отговорим на следните въпроси:
9 Кои са целите на системата?
9 Как трябва данните да се разпределят в отделни
информационни обекти и теми?
9 Какви са релациите между тези информационни обекти?
9 Кои факти, отнасящи се до всяка от определените теми,
трябва да се идентифицират и запишат, за да се изпълнят
целите на системата?
За отговор на тези въпроси могат да се прилагат разнообразни
техники. Един от най-добрите начини е да се потърси мнението и помощта
на бъдещите крайни потребители на системата.
Целта на системата е да улесни обработката на данни свързани с
описа на компютърната техника във ВУЗ. За тази цел използваме едно
от мощните съвременни средства за съхраняване и обработка на
информация – програмния продукт на MS Access. По-нататък процесът
на проектиране условно се разделя на следните етапи:
9 Изучаване на целесъобразността
9 Идентифициране на информационните обекти
9 Определяне на атрибутите към обектите
9 Съставяне на диаграми на информационните обекти и
отношенията между тях
Във фазата на изучаване на целесъобразността трябва да се
определи дали базата от данни наистина е най-подходящата структура
за целите на разработваната информационна система. Въпреки че сега
широко се експлоатира именно подходът на изграждане на база от
данни, съществуват някои случаи, в които това не е най-доброто
решение. Например ако системата изисква голямо количество
специализирани знания, би било по-подходящо да се създаде експертна
система. Експертните системи са информационни системи, които
използват серия от правила и техники за извод, с които емулират човекексперт.

Главната задача във фазата на идентификация на
информационните единици е пълното дефиниране на всички
компоненти на обектите и темите, които ще се описват в базата от
данни. Това е много важен аспект при проектирането й, тъй като ще се
отрази и на бъдещето й разработване.
Атрибутите на информационните обекти са тези аспекти на
компонентите им, които ще са необходими на потребителите, за да
могат да изпълняват задачите си. За идентифициране на атрибутите се
използват два основни подхода. Подходът, ориентиран към задачата,
работи от задаата назад към атрибутите. Например ако задачата е
свързана с попълване на поръчка, трябва първо да се определи какви
данни ще са необходими за това. Отговорът на този въпрос дава именно
атрибутите на информационния обект. При идентификационния подход
се започва от определянето на атрибутите, след което се преценява
какви задачи могат да се решават с използването на такъв набор от
данни. Независимо от възприетия подход, трябва да се разработи пълен
списък на всички информационни единици, които е необходимо да се
включват в системата.

Фиг.1 Формуляр за въвеждане на данни свързани за техника и
консумативи
Съставянето на диаграми на информационните обекти и отношенията между тях се извършва с цел да се определи дали системата може
логически да стигне до желания изход. Съществуват множество техники
за съставяне на диаграми, но те излизат извън темата на настоящия
доклад.

В идеалния случай първоначалният дизайн на базата от данни ще
удовлетворява всички информационни изисквания. Но една от
всеизвестните истини при проектирането на информационни системи е, че
единственото постоянно нещо е, че няма нищо постоянно. Рано или късно
идва момент, когато ще се наложи да модифицираме или разширим базата
от данни. Процесът на проектиране на разширяването на съществуваща
база от данни е подобен на този, който се прилага при първоначалното
проектиране на базата. Отново е необходимо да се предпиреме изследване
на системата, за да се определят изискванията, информационните обекти и
техните атрибути. Но при разширяването на съществуваща база трябва да
се отчете и начинът, по който това ще се отрази на досегашната й
структура. Например решава се дали новите данни наистина трябва да
принадлежат към същата база и дали се налага създаването на нова. От
друга страна ако информационните нужди са се променили в резултат на
добавянето на нова серия продукти, разширяването вероятно ще се вмести
в рамките на текущата база от данни.
Системата за управление на бази от данни (СУБД) е проектирана,
за да изпълнява две основни задачи:
- да добавя, изтрива или обновява информацията в базата от
данни;
- да даде различни възможности за разглеждане ( на екран или
хартиен ностиел) на данните в базата от данни.
В таблица „Tехника” на фиг.2 са посочени примерни данни и
именно тези данни са разбити в полета с елементарна информация. Това
гарантира по-голяма гъвкавост и улесняване на търсенето.

Фиг.2. Таблица „Tехника” за съхранение на данни свързани с техниката
Към тази основна таблица може да се добавят данни за доставчиците на техниката, служителите които използват въпросната техника
и т.н. Както знаем основния смисал на релационната база от данни
(РБД) е възможността за установяване на връзки между таблиците.
Имайки предвид правилото, типът на поле code_product от таблица
equipment е същия тип като на поле code_product от таблица parametersproduct. Релацията между тези две таблици е от типа 1:1. Но това не се
отнася за релацията между таблиците employees и product. Тук
релацията е от типа ∞:1, тъй като се допуска много служители или
преподавтели да ползват една и съща техника. Връзка от типа много
към много е използвана само веднъж между две от таблиците. С оглед

практическото осъществяване на различни по характер връзки между
таблиците трябва прецизно да се настроят свойствата Filed Size и
Indexed на общото поле във свързваната таблица. Начинът на
индексиране на общото поле в свързаната таблица определя характера
на връзката. В таблица parameters-product са посочени освен основните
характеристики на техниката а и фирмата доставчик, датата на
закупуване на стоката и съответно гаранционния срок.
Въвеждането на тези данни и данни за разположението на техниката е възможно от формуляра показан на фиг.3.
Направени са и многобройни справки свързани с информацията
която е въведена в базата от данни. Това е вазможно да се види от
последното меню на главния формуляр а именно менюто справки. От
базата от данни е вазможно и принтирането на отчети за закупени стоки
в посочен период от време, с изтекъл гаранционен срок и т.н.
За защита на базата от данни от достъп до нея от външни лица е
използвана защитата която предлага MS Access. При стартирането на
програмата се изисква въвеждането на потребителско име и парола.
В заключение трябва да се подчертае, че независимо от големия
спектър на готовите предлагани продукти на пазара днес, те не винаги
удовлетворяват условията за по прецизна и по функционална работа.

Фиг.3 Формуляр за въвеждане на данни за специфични параметри
на техника и консумативи
Понякога се забелява претрупване на излишна инофрмация.
Полета за въвеждане на данни, които не са свързани с конкретната цел и
обратното - липса на избор за сортирване на информация. Ясно е, че за

да се избегнат проблемите с излишъка на информация и различните
неприятни аномалии, базата от данни трябва да съдържа няколко
таблици с дефинирани връзки между тях. От друга страна, това води до
някои противоречия, като това как да се проектират таблиците от базата
от данни, така че да не се губят никакви данни и как да се събират
заедно данните от отделните таблици, за да се създават различни
изгледи от данните. Основна цел за вбъдеще е да се изследват тези
фундаментални противоречия.
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OPEN SOURCE ПРОГРАМИ В ЛАБОРАТОРНИТЕ
УПРАЖНЕНИЯ НА КОЛЕЖАНСКАТА СПЕЦИАЛНОСТ
„ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ”
Ивелин Г. Иванов
OPEN SOURCE PROGRAMS IN LABORATORY
EXERCISES OF THE COLLEGE SPECIALITY
OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Ivelin G. Ivanov
The paper views open source programs and their application in
teaching college students. The advantages and shortcomings are discussed in
comparison with paid software. And last but not least we discuss where and
in which subjects this software can be used.
1. Въведение
Използването само на лицензни програми стеснява кръгозора на
обучаемите и се стига до куриозни ситуации, например на въпроса
„Дайте примери за текстообработващи програми?”, обучаемите
отговарят в един глас MS Word и други програми за текстообработка за
тях не се известни.
„Дайте примери за Операционни системи?”, съответно
обучаемите отговарят Windows 98, Windows XP или Windows Vista. и с
това отговорите на въпроса за тях се изчерпват. С други думи те
асоциират текстообработващите програми само с офис пакета на
Microsoft и неговите версии на операционната система Microsoft
Windows .
Целта на тази статия е да се привлече вниманието към
програмите с отворен код, които могат да се използват в обучението на
студенти и споделяне на преподавателския ни опит в използването им.
Linux е безплатна реализация на операционната система (ОС)
Unix за персонални компютърни системи, които подържат много
задачен режим на работа, графична среда, мрежов режим и много други
възможности. Приложението на ОС Linux е голямо - тя се използва от
бизнеса /като работни станции и сървъри/ в обучението /от
университети и училища/ и от домашни потребители. Тази операционна
система е започнала своето съществуване като училищен проект
разработен от Линус Торвалд. Той е искал да разработи проста ОС на
базата на Unix, която да работи с персонални компютри от серията Intel

80386. Отличителна черта на тази ОС е, че тя е безплатно разработена
от хора на доброволен принцип, които си разменят код и отстраняват
програмни грешки и проблеми в нея. Проектите са отворени като всеки
може да се включи и да помогне при разработване на ОС Linux като
тази помощ може да е както по отстраняване на грешки така и по
локализирането на дадена дистрибуция на определен език.
Преимуществата на тази система са много и те не се ограничават
само с това, че тя е „безплатна”. Този софтуер е защитен от GNU
General Public License (GNU. GPL) и поставя някои изисквания за
разпространение на софтуер от този вид. Единственото ограничение
което този лиценз има е всички производни програми да са също
свободен софтуер, лицензиран под GNU GPL.
Linux има много добри мрежови възможности и това
е
причината много хора да го използват за мрежови сървър. Тя поддържа
работа както с хардуерни елементи /мрежови карти/ така и със софтуер
/mail- клиенти, браузери, web – сървъри и др./
Операционната система Linux работи на персонални компютри
на които с инсталирана и друга ОС като Windows, версия на Unix или
OS/2. Linux е съвместима с много Unix стандарти, което я прави и
удобна среда за разработка на приложения за Unix. Операционната
система има възможности за работа с безплатни приложни програми за
графичен дизаин, математически, офис програми локализация на много
програмни среди като С++, С, Java, Pascal, Ada и др.
Графичен интерфейс X Window като е стандартна система за
Unix. Много фирми разпространяват разработени от тях модули за този
интерфейс които трябва безпроблемно да се компилират към ОС. На
основата на X Window са базирани и двете графични среди KDE и
GNOME. И двете графични среди имат много приложни програми
включени в тях с което задоволяват нуждите на потребителите си и не
отстъпват на нито една графична среда от другите ОС. При инсталиране
поне една от тези графични среди се конфигурира автоматично и по
този начин на потребителя не му се налага да работи в конзолен режим.
Linux се разпространява на дистрибуции. Дистрибуцията се състои от
пакети софтуер и образува цялостна система. Всеки може да създаде
своя дистрибуция като включи към нея определени софтуерни пакет
стига да спазва стандарта GNU. GPL.
В Колеж-Добрич на Шуменския университет се използва ОС
Linux от 2003/2004 учебна година. Първоначално се използвала само по
дисциплината „Операционни системи” и е била инсталирана само в една
компютърна лаборатория. Дистристрибуцията която е била инсталирана
първоначално е Linux Red Hat 8.0. Днес в Колеж Добрич са оборудвани

две компютърни лаборатории с ОС Linux като общия брой е 26 работни
места. На тези персонални компютри са инсталирани операционни
системи Linux и Windows XP, a изучаването и използването на open
source програми се прилагат и в други дисциплини като
„Програмиране”,
„Текстообработка” и „Интегрирани среди”.
Студентите се запознават и с двете операционни системи и приложните
програми като офис-пакета OpenOffice.org и програмата за
програмиране Dev-C++. И докато броят на потребителите на
разработката на компания Sun нараства и все повече хора работят с
OpenOffice, тук ще се спрем на програмата Dev-C++. Това е програма
за програмиране на езиците С и С++, имаща графична среда и удобен
интерфейс. Интерфейсът на програмата е представен на фиг.1.

Фиг. 1
Програмата има изцяло превод на български (с изключение на
Help файла) възможност за отваряне на повече от един файл. (за разлика
от DOS версии те) Оцветяване на написания код, проверка за
синтактични грешки и работа с горещи клавишни комбинации.
Потребителят има възможност за работа както с менютата на
програмата, така и с изведените икони на най-често използваните
команди. Разработчиците са предоставили на потребителите папка с
примерни задачи Examples и работа с шаблони. Програмата работи с
файлове със следните разширения *.cpp, *.cc, *.c++ *.cxx, *.cp, *.h,
*.hpp, *.dev и др. като има възможност за създаване на графични
приложения за Windows. Лиценза на програмата е GNU което е указано
в менюто Помощ/за Dev-C++ (Фиг.2)
Интернет-страницата на проекта е www.bloodshed.net/dev/
devcpp.html. На сайта потребителите могат да намерят последната
актуална версия на програмата документация за продукта и препратки
кум други сайтове с tutorials за програмиране на С и С++.

Фиг.2
Предимствата на open source програми пред платения софтуер са:
• Възможност за използване и разпространение на тези
програми свободно сред обучаемите.
• Локализирани са изцяло на Български език /нещо което не
може се каже за платените продукти които не са локализирани
на Български или са частично локализирани/
• Достъп до сорс кода на програмата и възможност за промени
и настройки в нея.
На сайта http://cd.svoboden.net/ се намира проектът „Учи
свободен”, на него е структурирана една много добра компилация от
свободен софтуер, който може да се използва в обучението средните
училища. На този сайт не само може да се запознаеш със софтуера
разделен по дисциплини, но може да научиш много за свободния
софтуер и неговите предимства.
Една от програмите в дисциплината „Информатика” е
представената в тази разработка програма Dev-C++.
Използването на open source програми в обучението не е новост в
страните от западна Европа. Това е една добра практика която може да
се приложи в нашия учебен процес във висшето и средното
образование.
В заключение можем да кажем, че използването на програми с
отворен код в обучението е приложим вариант особено в дисциплини
където тези програми могат да заместят комерсиалните продукти.
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НИВА НА ЗАЩИТА СРЕЩУ НЕРЕГЛАМЕНТИРАН
ДОСТЪП ОТ ТРЕТИ ЛИЦА
Красимир Енев
DEGREES OF PROTECTION AGAINST UNREGULATED
ACCESS OF THIRD FACES
Кrasimir Enev
There is the present exploration for the target to reveal opportunities
for breakthrough to an information system. It views the procedure of the
protection to the system resources in which their use was regulated in accord
with the policy in the area of the network and information security. And the
potential consequences judgments for the administration of trespass to the
confidentiality to categorize the security management from unregulated
access, by as forming to several degrees of addiction.
Изисквания за защита срещу незаконния достъп
Общо казано, съществуват няколко основни изисквания на
защитата срещу неправомерния достъп от трети лица:
1. Сигурност на всички данни. Да се гарантира сигурността на
всички заявки към сървъра. Но също така и връзките между
компонентите трябва да бъдат защитени от незаконния достъп.
2. Защита срещу незакония достъп. Трудно е да се премахнат
всички уязвимости. Ето защо, структурата на сървъра е необходимо да
се защити срещу незаконен достъп и да се намалят щетите при
евентуален пробив.
3. Правилното изпълнение на ежедневните задължения, трябва
да бъдат проверени. Да се знаят всички вреди, в резултат от незаконни
действия. Необходимо да се определи степента, на повреда, както и
подробности за незаконият достъп, и лицата отговорни за незаконния
достъп.
3.1 Осигуряване на база софтуер в HTTP сървър е в основата на
софтуер прилагането на сървъра, както и уеб контейнера трябва да се
осигури със сигурност за предотвратяване на нарушенията.
Следователно, организацията е необходимо да се насърчи развитието
на безопасен софтуер и да създадат необходимите техники в
сътрудничество с експерти на сигурността.
3.2 Осигуряване на цялата система. Всички компоненти трябва
взаимно да си сътрудничат, предоставяне на уеб приложението,

услугите предлагани от прилагането на сървъра. При процедури като
тази взаимното сътрудничество е неотменна част. Защото нарушенията
които възникнат да не бъдат използвани за незаконен достъп.
Поради това, равнището на сигурност трябва да се увеличили в
компонентите, връзките между тях и във всеки процес на
сътрудничество. Следователно на подходящо ниво на сигурност трябва
да бъде изградено за цялата система, така че при опит за пробив в
системата да може да се реагира максимално барзо и корекции да могат
да бъдат направени.
3.3 Защита срещу незаконен достъп.
3.3.1 Проверка на молби вход. Типичният техника на незаконен
достъп до преминават за искането, което е било умело създадено, за да
проникне в дупка на сигурността. Тези дупки могат да съществуват във
всеки компоненти и разнообразни техники се използват за откриването
им. Следователно, входните искания трябва да бъдат проверени на
базата на тези фактори, за да определят дали да се удовлетворят
молбите за вход.
3.3.2 Проверка на изходни данни. Ако незакония достъп е
успешен, отговорът съобщение може да включва информация за интер външни компоненти на заявката към сървър и лична информация за
трети лица. Ето защо, изходни данни трябва да се проверяват за
преглед, ако се съдържат данни, които не трябва да бъде изход към на
клиента.
3.3.3 Механизми за защита. Входа и на изхода на данни, трябва
да бъдат контролирани, така че не преминават обратно към компонент
или обратно към клиента.
3.3.4 Надзор на влизанията.
- Влизане на функциите, които записва съдържанието на искане
на информация за достъп до агенция или URL ниво са вече на
разположение. Web страници, които променят динамично в
приложението в зависимост от съдържанието на поискване и не се
появи в URL, са често използвани. Също така, обработка на
съдържанието на приложението е трудно да се разбере чрез използване
на съществуващите логвани функции. Ето защо, архив на съдържанието
на заявление може да бъде необходимо за по-добро разбиране и
проследяване.
- Осигуряване на съдържанието на логване. Обикновено едно
неоторизирано лице може да опита да изтрие и промени на данни, без да
влезе да остави следи за такива действия. Нещо повече, когато един
проблем се появява в една система, серия от съответни обработка на

данните може да бъде поискано да възприеме, ако е налице проблем в
системата.
С други думи, доказателствата и удостоверяване трябва да бъдат
получени, и системата може да бъде необходимо обезопасена, т.е.
СЪХРАНЯВА история за обработка на данни, за да се предотврати
промяна на записва съдържанието.
След разглеждане на основните заплахи и методи за защита от
нерегламентиран достъп, се характеризират следните четери основни
нива както е показано на фиг.1:
а) Ниво „1” обхваща открита и общодостъпна информация
(например, публикувана на Интернет-страниците на администрациите).
То предполага анонимно ползване на информацията и липса на средства
за конфиденциалност;
б) Ниво „2” изисква:
- достъпът до точно определени обекти да бъде разрешаван на
точно определени ползватели;
- потребителите трябва да се идентифицират преди да изпълняват
каквито и да е действия, контролирани от системата за достъп. За
установяване на идентичността трябва да се използва защитен
механизъм от типа идентификатор/парола. Липсват изисквания за
доказателство на идентичността при регистрация;
- идентифициращата информация трябва да бъде защитена от
нерегламентиран достъп;
- доверителната изчислителна база трябва да поддържа област за
собственото изпълнение, защитена от външни въздействия и от опити
да се следи хода на работата;
- информационната система трябва да разполага с технически
и/или програмни средства, позволяващи периодично да се проверява
коректността на компонентите на доверителната изчислителна база;
- защитните механизми трябва да са преминали тест, който да
потвърди, че неоторизиран ползвател няма очевидна възможност да
получи достъп до доверителната изчислителна база;
в) Ниво „3” изисква в допълнение към изискванията към
предишното ниво:
- като механизъм за проверка на идентичността да се използва
удостоверение за електронен подпис, независимо дали е издадено за
вътрешно-ведомствени нужди в рамките на вътрешна инфраструктура
на публичния ключ или издадено от външен доставчик на
удостоверителни услуги;

- при издаване на удостоверението издаващият орган трябва да
провери съществените данни за личността на ползвателя, но не е
необходимо личното му присъствие;
- доверителната изчислителна база трябва да осигури реализация
на принудително управление на достъпа до всички обекти;
- доверителната изчислителна база трябва да осигури взаимна
изолация на процесите чрез разделяне на адресните им пространства;

Фиг.1 Нива за защита от нерегламентиран достъп.
г) Ниво „4” изисква в допълнение към изискванията към
предишното ниво:
- като механизъм за идентификация да се използва единствено
удостоверение за универсален електронен подпис;
- при издаване на удостоверението да е гарантирана физическата
идентичност на лицето;
- доверителната изчислителна база трябва да бъде с проверена
устойчивост към опити за проникване;
- комуникацията между потребителя и системата да става
единствено чрез протокол Transport Layer Security (TLS) или Secure

Sockets Layer (SSL), като минималната дължина на симетричния ключ
трябва да бъде 128 бита;
- доверителната изчислителна база трябва да има механизъм за
регистрация на опити за нарушаване политиката за сигурност.
Всяко самостоятелно звено на администрацията управлява
идентификаторите на позвателите на информационните системи чрез:
- уникална идентификация на всеки ползвател;
- верификация на идентификатора на всеки ползвател;
- регламентиране
на административните
процедури за
разпространение, заместване на загубени, компрометирани или
повредени идентификатори;
- прекратяване действието на идентификатора след определен
период на липса на активност;
- архивиране на идентификаторите.
Информационните системи на администрациите трябва да
скриват ехоизображението на идентифициращата информация в
процеса на проверка на идентичността с цел да я защитят от възможно
използване от страна на неоправомощени лица. При проверка на
идентичността чрез криптографски модули информационната система
трябва да прилага методи, отговарящи на стандартите, вписани в раздел
„Информационна сигурност” на регистъра на стандартите.
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MАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗ С CAS MATHEMATICA
Mилен Д. Павлов
MATHEMATICAL ANALYSIS WITH CAS MATHEMATICA
Milen D. Pavlov
The current article presents the introduction to the educative process
of a methodology for using the mathematical system in the practical seminars
in the mathematical disciplines for the specialities in College-Dobrich. This is
illustrated by means of the subject contents in mathematical analysis the
developed educative and methodological set includes a methodological model
of teaching, syllabus and contents of the practical seminars.

В настоящата разработка е представено внедряването в учебния
процес на методика за използване на системата Mathematica 6 в лабораторните упражнения по математически анализ в специалност „Информатика и информационни технологии” на Колеж-Добрич към ШУ „Епископ К. Преславски”. Дисциплината „Математически анализ” се
изучава във ІІ семестър и е задължителна за студентите от
специалността. За контактно обучение са предвидени 30 часа лекции, 15
часа семинари и 15 часа лабораторни упражнения. В лабораторните
упражнения се разглеждат видове задачи, които вече са разработени на
семинарите със стандартните методи на математическия анализ. Освен
тях се коментират и задачи, при които пакетът Mathematiсa отстранява
технически затруднения при пресмятането им, както и задачи,
допускащи визуализация или анимация.
Преди да разгледаме изследване на функция с Mathematiсa, ще
покажем някои граници с системата Mаple.
1. Записване, запаметяване на израз и намиране на гарница.
F:=(x^2-1)/(x^3-1);
x2 − 1
F := 3
x −1
limit(F,x=1);

limit(sin(x)/x,x=0);
1
limit(sin(78*x)/x,x=0); 78

2
3

Следващата граница е неопределена:
limit(cos(7*x)/x,x=0);
undefined
2. Непрекъснатост на функция и нейната графика.
h1:=x/(x^2-1);iscont(h1,x=1..3);iscont(h1,x=0..3);
x
true false
h1 := 2
x −1
В интервала (1..3) функцията е непрекъсната, а в интервала (0..3)
е прекъсната.
with(plots):
plot(h1,x=0..3,y=-5..5,thickness=2,color=blue);

Намиране точките на прекъсване на функцията.
y:=x/(x^2-4);
x
y := 2
x −4
discont(y,x);
{-2,2}
with(plots):
implicitplot(y=x/(x^2-1),x=-2..2,u=-10..10,thickness=2);

Да илюстрираме приложението на математическия пакет Mathematica 6 при изследване на функции със средствата на диференциалното

смятане. Разглеждат се предимно диференцируеми функции. При
изследването и начертаването на графиките им се прилага добре
известната схема:
1. Определяне дефиниционната област на функцията и
изследване за четност, нечетност и периодичност.
2. Определяне поведението на функцията в краищата на
дефиниционната област.
3. Намиране асимптотите на графиката на функцията.
4. Изследване за непрекъснатост и диференцируемост.
5. Определяне интервалите на растене и намаляване на
функцията, екстремумите и най-голямата и най-малката стойност на
функцията.
6. Определяне интервалите на изпъкналост и вдлъбнатост и
инфлексните точки на графиката.
7. Намиране пресечните точки на графиката с координатните оси.
8. Построяване на графиката на функцията.
Да изследваме една функция, която вече е разгледана на семинар
и да начертаем графиката и със средствата на пакета Mathematica 6.

x2
x −1

f=x^2/(x-1)

1. Ще определим дефиниционната област като отстраним
корените на знаменателя
Solve[{x-1},{x}]
{{x ->1}}
2. Изследваме поведение на функцията в краищата на
дефиниционната област и въвеждаме командите за последователното
извеждане на границите
Limit[f,x->-Infinity]
-∞
Limit[f,x->Infinity]
∞
Намираме лявата граница на единицата, чрез следните команди:
Limit[x2/(-1+x),x->1]
∞
Limit[x2/(-1+x),x->1,Assumptions->x<1]
-∞
Аналогично намираме дясната граница на “1” , както и границата
клоняща към плюс безкрайност.
Limit[x2/(-1+x),x->1,Assumptions->x>1]
∞
Limit[f, x->Infinity]
∞

3. Определяне на асимптотите на графиката на функцията
a=Limit[f/x,x->Infinity]
b=Limit[f-a x,x->Infinity]
p=a*x+b

a=1
b=1

p=1+x

Намерихме наклонената асимптота, а от по-горе се вижда, че x=1
е вертикална асимптота.
4. Намираме първата производна на функцията
2
f′ = 2 x − x
x − 1 ( x − 1) 2
5. Вероятните точки на локален екстремум намираме чрез
анулиране на израза в числителя
x( x − 2)
f1=Factor[%]
( x − 1) 2
Сега ще използваме командите за намиране на екстремуми.
f min =0 f/.{x->2}
Solve[f′,x] {x->0},{x->2}} f/.{x->0}

f max =4
6. Намираме втората производна на функцията.
2
f2=Factor[%]
∂ x, xf
(x-1)3
От втората производна установяваме, че в интервала (-∞,1)
функцията е вдлъбната, а в (1, +∞) е изпъкнала.
Със следната поредица от команди построяваме графиката на
функцията (фиг. 1).
Plot[{f,a x+b},{x,-5,5},
PlotStyle-Л{Red,Green}]
15
10
5

4

2

2
5
10

Фиг. 1 Графика на функцията.

4

В лабораторното упражнение се изследват и функции, чието
изучаване със стандартните средства на математическия анализ води до
значителни технически трудности поради сложния и вид. За
самостоятелна работа се предлагат задачи, аналогични на разгледаните.
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ЕДИН ОПИТ ЗА СРАВНЕНИЕ НА МЕТОДИ ЗА
ПРЕПОДАВАНЕ НА ТЕМАТА „ТРИГОНОМЕТРИЧНИ
УРАВНЕНИЯ”
Йордан Табов, Ваня Данова,
Асен Велчев
AN ATTEMPT TO COMPARE METHODS
FOR TEACHING THE TOPIC “TRIGONOMETRIC
EQUATIONS”
Jordan Тabov, Vanya Danova,
Аsen Velchev
We present an attempt for compter use for solving trigonometric
equations (TE) with 10th graders from the Sofia mathematics school as a
means for: 1) introduction of the concept; 2) visualization and analyzing of
the studied matter without computer; 3) discovering new sides of the concept
in didactic situations unimaginable without computer; 4) verification of the
results obtained by analytical solving of TE. This work is based on our earlier
experience.

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Представяме опит за използване на компютър за графично
решаване на тригонометрични уравнения (ГРTУ) c ученици от 10 клас
от Софийската математическа гимназия. Развитието на новите
технологии прави възможно все по-точното представяне на графики на
функции на компютърния екран и ГРТУ. На екрана е само част от
координатната равнина, а с това и само част от корените на
уравненията. Но тригонометричните функции (ТФ) са периодични.
Достатъчно е на екрана да се вижда част от графиката, включваща един
период.
2. НАПРАВЕНОТО ПРЕДИ НАС
Дидактически модел за решаване на параметрични задачи с
помощта на GEONExT-ов динамичен чертеж е предложен от Т. Тонова,
В. Гушев и Е. Копева [1], [2]. Б. Лазаров и А. Василева [3], [4] графични решения на параметрични системи уравнения с помощта на
MATНЕМAТICА. Гр. Станилов и Сл. Славова решават с MAPLE
ирационални уравнения [5]. Дотук задачите само се онагледяват (с
евристична цел), но се постига визуализация, недостъпна без компютър.
[6] описва ГРTУ с графичен калкулатор.
3. НАПРАВЕНОТО ОТ НАС.
Преди модул TУ направихме входящ тест и в едната паралелка
започнахме да преподаваме ТУ стандартно, а в другата – с компютър,
графично. Целият модул е 10 учебни часа. Направихме междинен тест и
разменихме паралелките: първата запознахме с компютърния метод, а
втората – със стандартния. Завършихме с трети тест. “Стандартния”
модул TУ структурирахме така: 1) Основни TУ; 2) TУ, свеждащи се към
алгебрични относно sin x, cos x и tg x; 3) Решаване на TУ с въвеждане на
спомагателен ъгъл; 4) Решаване на TУ чрез смяна на неизвестното; 5)
Решаване на TУ чрез разлагане на множители; 6) Решаване на TУ с
формули за понижение на степента; 7) TУ, решими чрез оценка на
лявата и дясната част; 8) TУ, съдържащи радикали и модули; 9) TУ от
различни видове (свеждани към познат вид).
При ГРТУ всички уравнения се решават по един начин.
Учениците сами бързо се ориентираха как да оперират с програмата
GEONExT/ GeoGebra. TУ, които решавахме графично:
Зад 1: cos

( )
x

2

+ 7π + 3 sin x = 0 .

Отговорът
( 2 k + 1) π , ≈ 19 15 + 720 k
≈ 340 48 + 720 k
е
неочакван и при аналитично решаване може да разколебае ученика, да
o

I

o

o

I

o

го подтикне да търси грешки в решението си. Чрез задачи като тази се
разбива митът, че аналитичното решение е винаги точно. GeoGebra дава
решенията с точност до 6-тия десетичен знак. Така графичното решение
е достатъчно точно, а за практическо приложение аналитичното
решение също трябва да се закръглява и става "неточно".
2

6

Зад 2: Намерете периода на ТФ y = sin x + sin x и се обосновете.
При повечето задачи поставяхме устно въпроса за период на
сума, произведение и т.н. на периодични функции, за периоди на
решения на ТУ, как обединяваме серии от решения, напр:

{

±

π
3

+ 2 кπ

} ∪{

±

2π

+ 2 кπ

3

}∪

{π

+ 2 кπ }

=

kπ
3

Зад 3: 2
− 4 = 0.
ТФ в степенен показател. Функция от периодична функция също
е периодична. Няма решение – включването на такива задачи е полезно
за работа в клас и за домашно.
sin x

Зад 4: 3 − tan x =

cos x
1 + sin x

.

Лош отговор: ±70 32 + k 360 ; графиките на f ( x ) и g ( x ) на
o

o

i

места се сливат. Преобразуваме във вида F ( x ) = 0 . Графиката не се
“слива” с абсцисата в никой подинтервал. Проблемът се реши.
Зад 5: sin x + sin 2 x + sin 3 x = 1 + cos x + 2 x .
Аналитично нерешимо ТУ. sin x + sin 2 x + sin 3 x − cos x = 1 + 2 x е
равносилно. Отляво е ТФ, а отдясно – монотонна функция ⇒ и двете са
предсказуеми.
Зад 6: tan x − x = 0 при x ∈ ( −π ; π ) .
2

2

Графиката на у = tan x − x е непозната и непредсказуема (Фиг.
1). Изглежда сякаш ограничена в отвесна ивица. Грешката е софтуерна.
GeoGebra не се справя с всякакви графики, а GEONExT е още по-слаб.
Т. е. да не се разчита на софтуера да даде вярна графика на непозната
2

функция. Преобразуваме уравнението във вида tan x = x . Чертежът
подсказва, че решенията са безброй, непериодични.

2

Фиг. 1: у = tan x − x .
Зад 7: Да се намерят стойностите на реалния параметър а, за
които двойката уравнения са еквивалентни:

⎧sin 3 x = a sin x + ( 4 − 2 a ) sin x
.
⎨
⎩sin 3 x + cos 2 x = 1 + 2 sin x. cos 2 x
2

Решение:

Привеждаме ТУ във вида

⎧F ( x ) = 0
. Те са
⎨
⎩G ( x ) = 0

еквивалентни точно когато пресечните точки на графиките на F(x) и
G(x) с абсцисата са едни и същи. Не пречи двете графики да имат
пресечни точки и другаде - дискутирахме с учениците.
“Компютърната” паралелка усвояваше материала много по-бързо.
С нея решавахме и системи TУ с две неизвестни, неравенства;
работихме и с параметрични криви. Насочвахме вниманието на
учениците към симетрии и периоди в графиките на по-интересни ТФ.
4. ТЕСТОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ УРОЦИТЕ.
В края на модула учениците трябва да могат да решават
произволно избрано ТУ с повишена трудност. Входящият тест показа
ниски средно-аритметични резултати (САР) - 13.46 и 16.12 за двете
паралелки при 23 максимално възможни точки. При изучаване на ТУ
учениците затвърдиха някои знания и в края на модула биха решили
същия тест по-успешно.
Междинният тест показа ниски резултати за силната паралелка,
изучила темата “стандартно”. При максимален брой точки 53 нейния
САР е 24,85, т.е. по-малко от половината – а повечето задачи бяха
стандартни и подредени в последователността на преподаване. Това е

класът с по-висок успех по математика като цяло. 38.26 e САР за
“компютърната паралелка”. Грешки: изпускат серии решения или
прибавят грешен период към частните решения, не се досещат да
обединяват серии решения в едно. Нерешени задачи – рядко. Имаше 6
задачи върху понятието еквивалентни уравнения - среден резултат и за
двата класа.
На окончателния тест трябваше учениците да решат аналитично
първите 10 задачи, 11 - с компютър и 4 параметрични – по избор. С
първите 10 учениците се справиха зле. Последните 4 масово решаваха с
компютър и при точкуването ги причислихме към 11-те. Върху тези 15
задачи (33 точки) САР е 20.84 за силната паралелка и 20.96 на слабата.
САР от 5,28 при 20 възможни точки за аналитично решените 10 задачи
за силната и 5,78 за слабата паралелка. Нагледния ГРУ курс,
предшестващ стандартния, помогна на по-слабата паралелка да се
изравни с другата. Часовете с компютър могат да се редуцират до 5, а
стандартния модул да се олекоти – само основни типове ТУ, 8 часа.
Удачно е намаляване и броя тестови задачи.
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РАЗВИВКИ НА АРХИМЕДОВИ И ПЛАТОНОВИ ТЕЛА
Тони Чехларова, Веселина Вълканова
NETS OF PLATONIC AND ARCHIMEDEAN SOLIDS
Тоni Chehlarova, Veselina Valkanova
We present some tasks with nets of Archimedian and Platonic solids
directed to development of the dimensional intelligence. We offer some ideas
for use of educational software of Origami nets for reaching a solution or
checking the correctness of the solution.
Правилните и полуправилните тела не се изучават в
задължителното обучение по математика, но са елемент от
съдържанието на избираемото обучение. Най-често учителите включват
в темите исторически бележки, аналогия с равнината – с правилни и
полуправилни многоъгълници, „паркетиране” на пространството.
Разработки на темата има и за обучение на студенти, като се поставя
акцент както върху развитие на въображението, така и върху
приложението в дизайна (Райчев, 1995).
Материалите за правилни и полуправилни тела в Интернет
съдържат факти за броя на стени, ръбове, върхове, мярка на двустенни
ъгли, лице на повърхнина или обем, а визуализирането е чрез самото
тяло и развивка.
Създаването на софтуер за конструиране на развивка и от нея –
на съответното тяло, провокира появата на други варианти на развивки,
от които най-разпространени са тези на куба. А задачите за
разпознаване или опериране с развивки на правилни или полуправилни
тела създава добри възможности за развитие на пространствената
интелигентност – осъществява се преминаване от двумерно към
тримерно пространство или обратно.
Представяме задачи с развивки на архимедови и платонови тела,
насочени към развитие на пространствената интелигентност.
Кубът и тетраедърът са предмет на задължителното обучение и в
тази тема е подходящо да се използват само за аналогия и пълнота на
класификацията. Октаедърът има 11 развивки, както куба, и този факт може
да се коментира след решаване на задачата:
Задача 1. Коя от фигурите не е развивка на октаедър?

С програма като Origami nets (Boytchev) учениците е подходящо да
се запознаят в задължителното обучение. Така имат знания за построяване
на развивки на куб и правоъгълен паралелепипед, а после и на призма,
пирамида, цилиндър и конус (Сендова, 2007). За построяване на развивка
на някое от разглежданите тела е необходимо да се знае мярката на
двустенен ъгъл (ъгъла на завъртане на стена). Това може да се осъществи с
посочване на градусната мярка (намерена самостоятелно в интернет или
дадена от учителя) или с експериментиране (с използване на посочената
клавишна комбинация). В случая не е задължително да се достигне до
точното тяло – достатъчно е да се достигне чрез сгъване до междинно
положение, чрез което да се намери отговор.
Задача 2. Допълнете фигурата така, че да се получи развивка на
октаедър.

а)

б)

Стените на октаедъра са триъгълници и всяка стена има три
съседни. Затова има по 3 възможности за добавяне на триъгълник за
всяка подточка. При необходимост се построява виртуален модел и
изследва до кои ръбове може да се добави триъгълник.

Развивките на додекаедъра (както и на икосаедъра) са 43 380 ,
от които най-популярна е:

Манипулирането с тази развивка в умствен план се оказа лесно за
учениците, вероятно затова е и най-използваната. С нея лесно се
„разглобява” развивката на две симетрични части и преценява кои
страни ще се съединят при сгъването. По-трудно е оперирането с
другите развивки.
Задача 3. Посочете двойките ръбове, които
ще се съединят при получаване на додекаедър от
развивката.
Използвани са различни средства за означаване – посочване с линии, означаване с еднакви
букви или числа на страните, които ще се съединят.
Динамичният модел може да се използва за създаване на междинни „снимки” на сгъване, които да се
предлагат като помощи по време на решаването или като средство за
онагледяване на решението.

Учениците не допуснаха грешки при посочване на някои от
страните, но силно бяха затруднени за „отдалечените” една от друга
стени. Затова подходящо е да се задава задача, при която се изисква да
се посочи съответната на посочена страна, като последователно се
избират двойки с увеличаване на взаимната им отдалеченост.
Задача 4. Отстранете един петоъгълник така, че получената
фигура да е развивка на додекаедър.

Използването на Origami nets позволява да се експериметнира при
необходимост. Двете стени долу, оцветени по различен начин, се
„препокриват”. Следователно след отстраняването на кой да е от двата
петоъгълника ще се получи развивка на додекаедър.

На учениците бе поставена задача да построят една
развивка на додекаедър. Най-често бе използвана
фигурата вдясно.
Задача 5. Коя от фигурите не е развивка на

тялото?
A)
B)
C)
D)
Отговор: D). Трябва да се съобрази, че при тази фигура ще се
получи съединяване на ръбове на два триъгълника.

Задача 6. Коя от фигурите може да е развивка на тялото?

A)
B)
C)
D)
Отговор: B). Стрелката върху стената е по направление на диагонал
на квадрат, следователно изключваме отговори А) и С). Остава да се
съобрази взаимното положение на кръг спрямо стрелката.
Задача 7. Коя от фигурите може да е развивка на октаедъра?

A)
B)
C)
D)
Задача 8. Колко от фигурите могат да бъдат развивка на
додекакаедъра?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
Работата с Origami nets даде възможност за проверка на решение,
достигане до решение, онагледяване на решение, както и до съставяне
на нови задачи.
Разработката е със съдействие на фонд “НИ” при ПУ. Дог.№
07М05.
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МЯСТОТО НА САЙТА AGENDAWEB В ОБУЧЕНИЕТО
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА
СТЕПЕН
Кремена Христова, Борислав Стоянов
PLACE OF SITE AGENDAWEB IN ENGLISH TEACHING TO
YOUNG LEARNERS FROM THE FIRST TO THE FOURTH
GRADE
Кremena Хristova, Borislav Stoyanov
The paper describes the web site AGENDAWEB and its use in English
teaching for young learners. The focus is on its positive sides – a lot of
activities and criteria for assessment and testing and different tasks.
1. Въведение
Преподаването на чужд език в начална училищна възраст е много
сложен и труден процес, който изисква от учителя да вложи всичките си
усилия в него, за да се постигнат добри резултати, които да
удовлетворяват, както него, така и учениците. С тях трябва да се работи
с голямо внимание и търпение, защото са в такава възраст в която
игрите са по-важни. Знанията се усвояват най-добре, когато учениците
участват в игра.
Играта е доброволно действие или занимание, което се
осъществява в рамките на зададени пространствени и времеви
ограничения по установени правила. Целта на играта е вътрешно
установена, а самата тя поражда чувство за излизане от рамките на
обичайното.
Използването на образователни компютърни игри от Интернет, в
учебния процес по английски език, има следните предимства:
• Играта се използва в различни периоди от обучението и
възпитанието на учениците;
• Играта се използва за различни цели на учебно-възпитателния
процес: за развитие на речта, за развитие на паметта и др.;
• Играта е ориентирана към дейността на ученика, а не към
дейността на учителя;
• Играта поощрява самостоятелността, самоконтрола и
самооценката;

• Играта предлага не натрапчива учебна дисциплина, а породена
от интерес и удовлетворение (Моллов, Момчева, 2008).
Съществуват много разнообразни Интернет сайтове в помощ на
учениците. В тази статия се дискутира доколко сайтът AGENDAWEB е
подходящ като допълнително средство при обучението по английски
език в началната училищна степен.
2. AGENDAWEB и обучението по английски език
Сайтът http://www.agendaweb.org съдържа стотици упражнения,
групирани в 7 категории: Граматика, Лексика, Глаголи, Слушане,
Четене, Песни и Видео. Всяка от препратките към тези групи отваря
страница, в която упражненията са разделени на 5 нива: elementary,
lower intermediate, intermediate, upper intermediate и advanced. Самите
упражнения се делят на 3 групи: exc - упражнения; fla - упражнения с
флашкарти; esp - английско-испански упражнения.
2.1. Граматика. Препратка alphabet – съдържа упражнения за
запаметяване на английската азбука Влизайки в играта се появяват една
по една всички букви и се чуват техните имена. Щракайки върху бутона
„ухо” се чува името на буквата, а върху високоговорителя - звука на
буквата. Може и да се щракне върху отделна буква от азбуката и да се
види начина на изписването й.. Всички упражнения са подходящи за ІІ
клас.
Ниво elementary - Препратката fla отваря упражнение, което e
подходящо за часовете за урочна форма на работа. Целта е да се
научат звуковете и буквите на английската азбука и начина им на
изписване. Подпомага работата при овладяване на азбуката. Изисква
умения за работа с мишка.
Препратката fla отваря анимираната игра Alphabet Antics (Фиг.1).
Подходяща за часовете за урочна форма на работа или в часовете за
извънкласна дейност, за затвърждаване на знанията за английската
азбука. Развива слуха и вниманието. Изисква умения за работа с
мишка.

Фиг.1 Анимирана игра Alphabet Antics
Препратката fla отваря игра с карти. Подходяща за часовете за
самоподготовка или извънкласна дейност. Развива уменията за
слушане, паметта и вниманието. Учениците трябва да свържат звук с
буква, кликвайки върху картите. Играе се от двама играчи. Ако се
свърже правилно звук с буква се получават десет точки. Ако не се успее
се губят две точки и опонентът може да играе.
Ниво lower intermediate - fla отваря страница, като се кликне
върху препратката Songs (песни) се отваря друга, на която е изписана
азбуката. Зад всяка буква се крие песен. Може да се използва за урочна
форма на работа или извънкласна дейност. Развива музикалния слух,
паметта и вниманието.
Exc води до игра, в която азбуката е разбъркана. Трябва да се
подредят буквите от азбуката в правилния им ред. Целта е да запомнят
последователността на буквите в азбуката. Подходяща за урочна форма
на работа и работа по двойки. Накрая се прави проверка и могат да
проверява дали буквата в кутийката и тази над нея са едни и същи –
означава, че децата са работили вярно.
Ниво advanced - отваря сайта http://adisney.go.com, където има
много игри с героите от книгата „Мечо Пух”. Те са подходящи за ІІ
клас. Препратките Song, Game и Video отварят сайтове, в които има
песни, игри и клипове за азбуката. Препратките ABC printout” и letter
printouts предлагат възможност за принтиране на готови материали.
2.2 Лексика. Препратка clothes - Ниво elementary е подходящо за
ІІІ клас, урочна форма на работа. Целта е да се затвърдят знанията на
учениците за писане на наименованията на различни дрехи. Играта
съдържа картинки срещу всяка от които има падащо меню с имена на
дрехи. Учениците трябва да изберат от него името на дрехата. Щом
свършат с надписването на всички картинки могат да направят проверка
за коректност. Резултатът се отчита в проценти.

Препратка food – подобна на препратка clothes. Целта е да се
разшири и обогати представата на учениците за хранителните
продукти. Развиват се уменията за слушане и четене с разбиране,
развива паметта и мисловните процеси.
Препратка time - Ниво elementary – подходяща е за урочна форма
на работа в четвърти клас. Целта е да се усвоят лексиката и
езиковите конструкции по темата Астрономическо време. Развиват се
уменията за четене и писане. Изисква умения за работа с мишка и
буквения блок на клавиатурата. Състои се от четири упражнения.
2.3. Глаголи. Препратка present simple - Ниво elementary – подходящо е за ІІІ клас, за урочна форма на работа. Целта на упражненията
е да се усвои и затвърди правилото за 3 л. eд.ч. на глаголите в сегашно
просто време. Развиват се уменията за четене и писане. Изискват се
умения за работа с мишка и буквения блок на клавиатурата.
Резултатът се отчита в проценти.
Препратка past simple easy - Ниво elementary, подходящо за ІV
клас, урочна форма на работа или извънкласна дейност. Целта е да
усвоят формите за минало просто време на глагола to be. Развива
умението четене. Изисква умения за работа с мишка. Трябва да се
свържат глаголите по двойки.
2.4. Слушане. Препратката elementary level отваря страница с
множество препратки към сайта starfall. Ниво elementary, препратка my
day отваря упражнение за ІІІ клас, урочна форма на работа. Целта е
учениците да напишат дадените глаголи на правилните места.
Развиват се уменията четене, писане и слушане. Изискват се умения за
работа с буквения блок на клавиатурата.
2.5. Четене. Препратка lower intermed – упражненията са
подходящи за ІV клас, урочна форма на работа. Целта е учениците да
се научат да преразказват кратки истории. Развиват се уменията
четене с разбиране и писане. Учениците трябва да умеят да работят с
буквения блок на клавиатурата и с мишка.
Препратката all levels отваря страница с множество препратки
към кратки анимирани истории, които могат да бъдат чути или
прочетени. В някои от тях в текстовете им гласните са дадени в два
цвята, като в синьо са двугласните.
2.6. Песни. Съдържа множество препратки към други сайтове с
песни за учениците от начален етап. Песните са анимирани и имат
субтитри.
2.7. Видео. Сайтът има препратки към вестници, радио и
телевизия, судоку, новини на ВВС, речници, преводачи, ресурси за
учителя.

Изводи
Сайтът AGENDAWEB е богат на упражнения, всяко разделено на
5 нива. Учебните материали са подходящи за ученици от началната
училищна степен, които изучават английски език в клас и допълнително
в извънкласна работа. Критериите за оценяване постиженията на
учениците дават възможност за ускоряване на учебната работа с поизявените от тях. Авторите успешно прилагат упражненията от
AGENDAWEB в своята текуща преподавателска работа.
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МУЛТИМЕДИЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УРОЦИТЕ „ДИВИ
ЖИВОТНИ”, „КАКВО ПРАВЯТ ТЕ СЕГА?” И „КОЛКО Е
ЧАСЪТ?” В ЧАСОВЕТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В
НАЧАЛНАТА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН
Борислав Стоянов, Стела Христова-Колева
MULTIMEDIA PRESENTATIONS OF THE LESSONS „WILD
ANIMALS”, „WHAT ARE THEY DOING?” AND „WHAT’S
THE TIME?” USED IN INTERACTIVE ENGLISH LESSONS
FOR YOUNG LEARNERS IN PRIMARY SCHOOL
Borislav Stoyanov, Stella Hristova-Koleva
The paper describes the multimedia presentations „Wild animals”,
„What are they doing?” and „What’s the time?” They are used successfully
in the current pedagogical work of the authors to stimulate students’ creative
thinking and additionally activate their involvement in the lesson.
1. Въведение
Мултимедийното поднасяне на учебния материал допринася за
пълноценното му възприемане и активното участие в учебния процес на
учениците от началната училищна степен. Презентацията улеснява

усвояването и запаметяването на новия материал, тъй като огромно
участие взема зрителната памет, привлечена от графичните обекти и
видео кадрите. Целта на настоящата статия е да предложи три авторски
мултимедийни презентации, които успешно могат да се използват в
обучението по английски език на учениците в началната училищна
степен.
2. Мултимедийно представяне на уроци по английски език в
началната училищна степен
В този раздел се описват създадените мултимедийни презентации
по темите „Диви животни”, „Какво правят те сега?” и „Колко е часът?”.
2.1 Мултимедиен урок по английски език за ІІ клас на тема „Wild
animals” (диви животни)
Учениците от ІІ клас срещат значителни затруднения при
усвояването и осъзнаването на ролята на спомагателния глагол „to be” и
то най-вече в правилната му употреба в съобщителни и въпросителни
изречения. За тази цел е разработена презентация, която е въз основа на
учебника „Blue skies for Bulgaria” (Holt, 2008) за ІІ клас (фиг.1). Чрез нея
се упражнява лексика, свързана с темата „Диви животни”, затвърждава
се употребата на показателните местоимения „this, these”,
въпросителните структури „What’s this?” /”What are these?” и
съответните им отговори „It’s a/an…”/”hey’re ….. Въвеждат се
въпросите „Is this a/an…?”/ „Are these...?”и кратките положителни и
отрицателни отговори. Учениците още нямат добре изградена представа
за граматическата категория число и употребата на спомагателен глагол
„to be” е нагледно обяснена и логически свързана с употребата на
неопределителен член „a, an” за ед.ч., както и необходимостта от
окончание „-s” за съществителните имена в мн. число. По този начин те
успяват да си представят ясно тяхната роля и място за правилното
изразяване на английски език. По забавен и интересен начин сами
достигат до извода за връзката между „малките думи” в изречението и
правилната им съвместна употреба в съобщителни и въпросителни
изречения. Този мултимедиен урок е към план-конспект на Урок №1
(http://info.fmi.shu-bg.net). Презентацията се използва през целия ход на
урока, като е включен чрез хипервръзка и електронен тест, който
учениците попълват след запознаване с новите езикови явления.
При техническото изработване на презентацията „Wild animals”
са използвани някои материали от (Петкова, 2008).

Фиг.1. Мултимедийна презентация към урок на тема „Wild animals”
2.2 Мултимедиен урок по английски език за ІІІ клас на тема What
are they doing? (Какво правят те сега?)
Презентацията е разработена въз основа на учебника „Blue skies
for Bulgaria” за ІІІ клас. (фиг. 2). Чрез нея се упражнява употребата на
сегашно продължително време, затвърждава се употребата на
въпросителните структури „What are they doing?”/„What am/is I, he, she
doing?” и съответните им отговори. Учениците все още грешат при
употребата на спомагателен глагол to be, като много често го изпускат
или използват неправилно. Чрез този мултимедиен урок е нагледно
представена употребата на сегашно продължително време в
съобщителни и въпросителни изречения и мястото на спомагателния
глагол „to be”, като се акцентира, че действието се извършва сега, в
момента на говоренето. Затвърждават лексиката изучена до момента, но
усвояват и нова, тъй като примерите в учебника са недостатъчно и
прекалено лесни за тях. Посредством хипервръзки към електронен тест
учениците упражняват формата на глаголите в сегашно продължително
време и употребата на спомагателния глагол to be. Презентацията се
използва през целия ход на урока и е към план-конспект на Урок №2
(http://info.fmi.shu-bg.net.)

Фиг.2. Мултимедийна презентация към урок “What are they doing?”
2.3. Мултимедийна презентация към урок по английски език за ІІІ
клас на тема What’s the time? (Колко е часът?)
Учениците в ІІІ клас преговарят назоваването на
астрономическото време за кръгъл час на английски език и се
запознават с начините за посочване на часовете с половинки и четвърт
час - 15 минути. За тях е трудно да определят часа, когато трябва да
използват структурите “half past”, “a quarter to” и “a quarter past”,
поради разликата в подредбата на думите в изразите на английски език
в сравнение с посочването на часа на български език. За мотивиране на
учениците и привличане на интереса им се използва презентация-игра,
която им се предлага за затвърдяване на часовото време в
заключителната част на урока (фиг.3). Презентацията е със състезателен
елемент и дава възможност на децата сами да достигнат до верния
резултат за определено време, но при грешен отговор започват от
самото начало. Това ги мотивира да работят съзнателно и целенасочено,
провокира техния активен познавателен интерес към тази не толкова
популярна тема и под формата на игра научават как точно и бързо да
определят колко е часът. Мултимедийната презентация е към планконспект на Урок №3, (http://info.fmi.shu-bg.net).

Фиг.3. Мултимедийна презентация към урок “What’s the time?”
(Колко е часът?)
Изводи
Предложените мултимедийни презентации допълват и обогатяват
съответните уроци по английски език за ученици в началната училищна
степен, спомагат за по-лесното и „живо” възприемане на учебния
материал. Авторите успешно прилагат мултимедийните презентации в
своята текуща преподавателска работа.
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ГЕОМЕТРИЧНИТЕ МОДЕЛИ
В ЕЛЕМЕНТАРНАТА ФИЗИКА
Анна Койрушка
GEOMETRICAL MODELS IN ELEMETARY PHYSICS
Аnna Коyrushka
The problem of creating an optimal syllabus in physics for the purpose
of realizing informal teaching allows solving by means of investigation and
analysis of interdisciplinary connections with Mathematics and other sciences
for the earth of naturalscientific unity. We investigated the existing
interdisciplinary connections between physics and the school subjects of
chemistry, biology, geography and mathematics which are studied in the
secondary school. The aim of this development is to present helpful
methodology materials for teachers of Human being and Nature and Physics
for the 7th grade. In this investigation work I consider a scheme for laboratory
classes conduct and schematic development of a single class.
Увод
В обикновената учебна програма, която излага съвсем накратко
съдържанието на преподаваната дисциплина, има редица недостатъци:
1. Подборът на материала, включван в програмата, се извършва
не по някакви критерии или правила, а зависи често пъти от схващането
на нейния съставител (и) или на недостатъчно представителна група
експерти;
2. В нея много неща се предполагат, и не всичко се излага ясно,
остава неясно какво трябва да бъде количеството на усвояването на
предмета;
3. Програмата не е общоразбираема и се реализира съобразно
субективното мнение на отделния преподавател;
4. В нея важните сведения не са разграничени от
второстепенните, което затруднява учебния процес;
5. Обемът на програмата рядко се съгласува с необходимото
време за нейното изучаване, не се определя начинът за най-ефективно
изграждане на учебния процес.
По-пълно усъвършенстване на програмата на предмета
предполага "неговото оптимално включване в контекста на учебния
план, т.е. координацията и интеграцията му с други предмети и с
общата цел на обучението - модела на специалиста" (Бессараб, 1971).

Всеки проблем изисква някакво решение. "Човек сега се занимава с
такива проблеми, които завладяват неговия дух..."(Н. Бор). Проблемите
са по-важни от решенията. Решенията могат да остареят, а проблемите
остават (Галанов, 1992). Едно решение на въпросния проблем създаването на оптимална учебна програма по Физика.
Проблемът за създаване на оптимална учебна програма допуска и
друго решение, което ще бъде направено анализирайки изследването на
междупредметните връзки на физиката с математиката.Математиката
като учебен предмет се изучава в две учебни дисциплини, съответно
алгебра и геометрия. Изследвайки връзките между физиката и
математиката бяха установени случаи, в които синхронността е
нарушена по време преподаването на дисциплините, в които
придобитите знания се явяват необходимост за усвояване на нови
знания и умения. Потвърждение на това твърдение е следният пример:
В разработката се спирам на някои виртуални модели при
разглеждане следните теми „Строеж на атома”, „Оптични явления –
отражение и пречупване”, „Гравитация – взаимодействие между
космическите обекти”, „Действие на няколко сили” и т.н. В посочените
теми основно се използуват знанията на учениците, натрупани в
часовете по математика като се преговарят и затвърдяват знанията им
по темите „Окръжност”, „Лъчи и насочени отсечки”, „Пропорции и
пропорционални зависимости”.
Избраната тема е благоприятна за осъществяване на
нетрадиционни
междупредметни
връзки
между
физика
и
информационни технологии, защото се предполага богато онагледяване
и с помоща на съвременните технологии. Сега, повече от всякога
експериментите позволяват богата гама от разнообразие в избора на
различни ситуации за преките демонстрации при задаване на различни
параметри.
МОДЕЛ 1 „Строеж на атома”

МОДЕЛ 2 „Отражение”

МОДЕЛ 3 „Пречупване”

МОДЕЛ 4 „Космически обекти”

МОДЕЛ 5 “Взаимодействие”

За да могат всички да дадат верни отговори е необходимо
математиката да бъде приложима качествено и навреме, както във
физиката, така и в специалните учебни дисциплини. Тази необходимост
е продиктувана и от факта, че истинското значение на математиката е в
нейното приложение в другите науки.
Изводът
Изследването на междупредметните връзки е една необходима
предпоставка за усъвършенстване на учебните програми. Направеното
проучване на обема учебно натоварване при повечето дисциплини
показва, че не само броят часове е показател за обема и съдържанието

на изучаваните учебни дисциплини. Изготвянето на оптимални учебни
програми, ще повлияе, както на конкретното обучение, така и върху
цялостното образование, чийто основни принципи, цели и задачи трябва
да бъдат в духа на европейските изисквания и стандарти. Създаването
на проблемни ситуации и изходът от тях чрез самостоятелно решаване
на проблемно-познавателни задачи допринасят за развитието на
логическото и творческо мислене на учениците. Прилагането на
проблемния подход в съчетание с адекватни методи и използуването на
подходящо подбрани модели за онагледяване, води до активизиране на
познавателната дейност на учениците и до по-задълбочено и трайно
усвояване на знанията.
Заключение
Задачите, които днес се поставят пред училището, могат успешно
да се решават само тогава, когато непрекъснато се усъвършенстват
формите и методите на работа при преподаване на учебния материал.
Оттук произтича и необходимостта решително да се подобрява
структурата на урока, като все по-широко и систмно се използва
изследователският
подход
и
се
засилва
самостоятелната
експериментална работа на учениците в сътрудничество с учителя.
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