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ABSTRACT: The article deals with various technological solutions for interface design 
in the development of teaching materials for IT products and enabling their realization 
in e-learning, creating applications for training in addition to textbooks. The advantages 
and disadvantages of using different technological solutions were listed. A brief system-
atization was made, which allows authors of training materials a quick selection of a 
technological solution covering their requirements for maximum realization of their 
goals in the development of training materials.

Изследването е финансирано по проект № РД-08-136/08.02.2016 г.  
от параграф на фонд „Научни изслeдвания“  
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С развитието на информационните технологии се откриха много нови 
възможности за представяне на учебното съдържание. В началото голяма по-
пулярност придобиха т. н. електронни книги, които освен представянето на 
съдържанието в електронен вид дадоха възможност за структуриране на ма-
териалите, лесен преход от определено съдържание към друго. Технологич-
ното развитие даде възможност за добавяне на мултимедийно съдържание 
в електронните книги, включващо дори и дигитално видео. Бяха създадени 
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авторски системи за електронно обучение, както и такива с отворен код. До-
бавени бяха функционалности за интерактивност в съответните системи. С 
увеличаване популярността на такива системи възникнаха интернет прило-
жения, стремящи се да заместят самостойно използваните такива локални и 
интернет приложения. По-развитите от тях се превърнаха в услуги, даващи 
възможност за използването на тяхната функционалност на база на абона-
мент. Цялото това разнообразие поставя преподаватели, учители и автори на 
учебно съдържание пред избор за вземане на решение, свързано с избор коя 
от наличните технологии би покрила максимално изискванията, произлиза-
щи от поставените цели. Удачният избор, обаче е свързан голям разход на 
време за проучване на предлаганите технологични решения, както необходи-
ма практика с тях и тестване на предоставяните специфични възможности. 
Понякога времето за проучване и избор на технологично решение може да 
надвиши времето за създаване на учебно съдържание с вече познати методи 
и системи, което може да доведе авторите до избор, който не покрива макси-
мално изисквания им.

Какво се вижда и какво остава скрито при бърз преглед на съществу-
ващите технологични решения? Най-често това е интерфейсният дизайн на 
решението, тоест това, което може да се визуализира при представянето му. 
На практика повечето комерсиални решения предлагат добра мултимедийна 
поддръжка и това е първото, което запленява автора на учебно съдържание и 
може да предопредели избора му. Предлаганите интерактивни възможности 
(ако има реализирани такива) изискват запознаване спродукта и тестването 
му или неговата демо версия. Това не е свързано само с добра реклама на съ-
ответното приложение, но и е най-често отражение на технологичното ниво 
на този етап, а именно – мултимедийните възможности се имплементират 
по-лесно от интерактивните. От друга страна интерактивните възможности 
имат различна степен на интерактивност, като това най-често остава на заден 
план и на по-късен етап може да се окаже възпрепятстващ фактор.

Ако разгледаме една класическа мултимедийна система за обучение, 
включваща материали за обучение на база на текст, графика, аудио и видео, 
може да отбележим, че най-често интерактивните функции са реализира-
ни на база на тестови въпрос, зададен след определено представено учебно 
съдържание и последващ преход към пояснителен текст или спомагателно 
учебно съдържание. При представяне на видео съдържанието обучаваният е 
бил в пасивна роля на наблюдател, а видео съдържанието е било под форма-
та на демо. Следващата стъпка обикновено изисква обучаваният да повтори 
действията, представени от видео фрагмента. При несправяне със задачата, 
обучаваният би трябвало отново да прегледа видео демото и да повтори пред-
ставените в него действията. Възниква необходимост от наличие на интерак-
тивност в самия видеофрагмент (интерактивно видео).

William Horton (автор на книгата E-learning by Design) описва разли-
ките между демо и истинска симулация (Табл. 1), а също така и степените 
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на самостоятелност при демонстрация, истинска симулация и прилагане на 
знанията (Фиг. 1) по следния начин: 

Демонстрация Истинска симулация
Потребителят гледа пасивно Потребителят взема решение и действа
Учене чрез ясно обяснение Учене чрез практика и автентична 

обратна връзка
Приложение за продажба и информация Приложение за обучение и учене

Табл. 1

Фиг. 1

В най-долната част на скалата е „show-me/покажи“ ми симулация, при 
която потребителят само наблюдава как се изпълнява симулацията на задачата.

Нагоре в скалата е „coach-me/инструктирай“ ме относно симулацията. 
При този тип симулация потребителят следва инструкции за изпълнение на 
задачата самостоятелно в рамките на симулацията.

По-нагоре в скалата е test-me/изпитай ме с оглед на симулацията, която 
измерва способността на потребителя да изпълни задачата в рамките на си-
мулацията без помощ.

Накрая, в горната част на скалата е симулацията „let-me/нека аз“, която 
инструктира потребителя да изпълни задачата с реалния софтуер.

В статията си „Stairway to Expertise– Show me, coach me, test me, let me, 
congratulate“, William Horton описва също примерни сценарии и вътрешни 
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архитектури, по които могат да се реализиратза посочените типове дей-
ност.

Реализацията на такъв сценарий обаче изисква знания за съществува-
щите технологии и продукти, реализиращи съответната функционалност. От 
друга страна е полезно определянето на степените на интерактивност, кои-
то те поддържат, а също така и от конкретизиране на приложните аспекти в 
понятието „симулация“, което бе визирано по-горе. Понеже акцентът в тази 
статия е насочен към обучението по ИТ и свързани дисциплини, съответно 
и конкретиката ще бъде насочена в това направление. В тази област практи-
ко-приложните задачи най-често са свързани с усвояване на знания и уме-
ния, насоченикъмизучаване на възможностите, предоставяни от определен 
софтуерен продукт. Първоначално обучаваните се срещат с потребителския 
интерфейс на продукта.

Ако разгледаме наличните интернет ресурси, свързани с определенсофту-
ерен продукт, може да отбележим, че болшинството от тях са свързани с видео 
представяне на работата със съответния продукт, с някои изключения (обикно-
вено свързани с уеб дизайн и програмиране), при които спецификата на задачи-
те дава възможност за изучаването и изпълнението им в реално време. Предста-
вянето на съществуващите решения в определена степен може да бъде свързано 
и с еволюцията на съответните технологииилюстрирано на Фиг. 2: 

1. Eкранно видео
При този тип представяне се възпроизвежда предварително записан 

видеофрагмент, който онагледява извършването на определена задача. Обу-
чаваният е в пасивната роля на зрител, не е налична интерактивност в рам-
ките на видеофрагмента. Такива видеофрагменти за обучение могат да бъдат 
създадени с т. н. Screen Capture софтуер (Софтуер за заснемане на екрана).

2. Разширено екранно видео
Освен прихващане на действията по екрана и записването им, тук се 

дава възможност за допълнително фокусиране на вниманието на обучава-
ния върху по-важните точки, чрез акцентиране върху определени екранни 
елементи, текстови подсказки, обяснителни балони, стрелки и др. Такива 
видеофрагменти за обучение могат да бъдат направени чрез допълнително 
видеоредактиране или използване на специализиран софтуер, съкращаващ 
времето за видеоредакция.

3. Интерактивно видео (интерактивен самоучител) на базата на софту-
ерна симулация

Включва възможности за взаимодействие, свързани с действията на 
обучавания, като в зависимост от тях дава напътствия, разрешава или забра-
нява определени екранни елементи, дава напътстващи указания и др. Реализа-
цията на такива материали за обучение е свързана с използването на специа-
лизиран софтуер за създаване и експортиране във формат, поддържащ въз-
можности за интерактивно мултимедийно представяне (Shockwave, HTML5 и 
Javascript). Симулацията представя графичния потребителски интерфейс на 
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изучавания продукт(GUI), като включва активни елементи, имитиращи да-
дена ограничена функционалност, необходима за изучаване на кратка задача. 
Освен използване на локален компютър, материалите за обучение могат да 
бъдат ползвани и онлайн в уеб среда.

Фиг. 2

4. Автоматизация
За разлика от софтуерната симулация, която на практика имитира гра-

фичния интерфейс и действия с използването му, при автоматизацията се 
работи с реалния софтуерен продукт, който се изучава. В зависимост от реа-
лизацията и автоматизацията може да бъде разгледана като: 

4.1. Вътрешна автоматизация (в рамките на един изучаван софтуерен 
продукт), ако той поддържа тази възможност. Някои продукти дават въз-
можност за предварително програмиране на определени действия и изпъл-
няването им в реално време, което способства създаването на материали за 
обучение в рамките на самия изучаван продукт. Това става възможно обик-
новено чрез написване на скриптове или макроси, базирани на софтуерна ре-
флексия. От гледна точка на преподавателя, реализацията на интерактивен 
самоучител, достъпен на студента в рамките на самия изучаван продукт, е 
доста примамлива идея, но това е свързано с някои ограничения; 

• Дали изучаваният софтуерен продукт е отворен за поддръжката на 
такава функционалност.

• Усвояването на спецификата на програмиране на скриптове или ма-
кроси, свързани с всеки изучаван продукт, изисква придобиване на 
специфични познания от автора на материала за обучение и е свър-
зано и с допълнителен разход на време.

• Не е възможно реализация на материали за обучение, свързани с из-
ползване на няколко изучавани продукта едновременно. Например 
обработка на графика с графичен продукт, на звук с продукт за ди-
гитално аудио и последващото им използване в презентационна или 
мултимедийна система.

Технологични решения за интерфейсен дизайн при разработването ...



122
4.2. Системна автоматизация
Системната автоматизация дава възможност за създаване на интерак-

тивни мултимедийни фрагменти за обучение, надхвърлящи ограничението 
при работа само с един софтуерен продукт. За разлика от вътрешната авто-
матизация, тук може да се автоматизират различни стъпки при едновремен-
но използване на няколко различни изучавани реални програмни продукта 
едновременно. Това се използва на по-късен етап и като база за създаване 
на специализиран Bot, чиято функционалност може да бъде разгледана като 
аналог на действията на реален асистент. Независимо от сложността на целия 
процес по автоматизация, съществуват продукти за бърза разработка на сце-
нарии за автоматизация, които включват в себе си достъпен и лесен за работа 
потребителски интерфейс, осигуряващ възможност за визуално създаване на 
материали за обучение и не изисква от автора им специализирани познания. 
За постигане на по-голяма степен на интерактивност обаче, някои от тези 
среди за разработка предоставят допълнителна възможност за разширяване 
на функционалността на база на специфичен програмен скрипт. Многообраз-
ни и интересни са методите и технологичните решения, чрез които подоб-
ни системи за автоматизация реализират тази функционалност, но поради 
ограничения обем ще насочим вниманието върху тяхната систематизация и 
базисния подход при създаване на учебни материали.

В най-съкратен вид създаването на материали за обучение може да се 
илюстрира по следния начин: 
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базисния подход при създаване на учебни материали. 

В най-съкратен вид създаването на материали за обучение може да се 
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Независимо, че подобни системи за автоматизация предлагат много 
развити възможности за възпроизвеждане на предварително зададени сценарии 
и интеракция, в повечето случаи те работят локално и изискват инсталация на 
съответния компютър. В случаите, които изискват само обучение на студенти се 
допуска инсталация само на възпроизвеждащия модул. Препоръчително е 
първоначално тестване на създадените материали за обучение на различни 
версии на операционната система и съответно версиите на изучавания приложен 
софтуер. 

Във връзка с приложната част в Табл. 2 е направена систематизация на тествани 
програмни продукти по време на написване на статията, покриващи създаването на 
обучаващи материали на база на екранно видео, разширено видео и интерактивно видео 
(софтуерна симулация) 

 
Технологично 
решение: 

 
Тестван 

програмен 
продукт 

 
Лиценз 

Поддържана функционалност: 
Прихващане 
на екранни 
действия и 
анимация на 

курсор 

Видео 
редакц
ия 

Добавяне на бележки, 
пояснителни балони, 
форми, изображения, 
анимации, анимирани 

текстове и др. 

Интерактивна 
възможност чрез: зони 
за щракване, редакция, 
добавяне на бутон, 

маркери, събития и др. 
 
 
 

Екранно видео 
(Screen casting) 

Rylstim Screen 
Recorder 

Свободен ✓    

Bytescout 
Screen 

Capturing 

 
Свободен 

✓    

ZD Soft Screen 
Recorder 

Комерс.     

      
 

Разширено 
видео 

 

Wink Свободен ✓  ✓  
VS DC Free 
Video Editor 

Свободен ✓ ✓ ✓  

Camtasia Studio Комерс. ✓ ✓ ✓  

 
 
 

Интерактивно 
видео, 

софтуерна 
симулация 

 

Tanida Demo 
Builder 

Комерс. ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
Active 

Presenter 

Комерс. ✓ ✓ ✓ ✓ 
Свободен ✓ ✓ ✓ Свободната версия не 

експортира във 
формати, поддържащи 

интерактивни 
възможности 

SWiSH Max4 Комерс.     

Запис на извършените  
действията в системата 

Възпроизвеждане на 
записаните действия 

Създаване на механизми, 
реагиращи на 

потребителското действие 

Фиг. 2

Независимо, че подобни системи за автоматизация предлагат много 
развити възможности за възпроизвеждане на предварително зададени сце-
нарии и интеракция, в повечето случаи те работят локално и изискват инста-
лация на съответния компютър. В случаите, които изискват само обучение 
на студенти се допуска инсталация само на възпроизвеждащия модул. Пре-
поръчително е първоначално тестване на създадените материали за обучение 
на различни версии на операционната система и съответно версиите на изу-
чавания приложен софтуер.

Във връзка с приложната част в Табл. 2 е направена систематизация на 
тествани програмни продукти по време на написване на статията, покрива-
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щи създаването на обучаващи материали на база на екранно видео, разшире-
но видео и интерактивно видео (софтуерна симулация)

Техно-
логично 

реше-
ние: 

Тестван програ-
мен продукт

Ли-
ценз

Поддържана функционалност: 
Прихва-
щане на 
екранни 

действия и 
анимация 
на курсор

Видео 
редак-

ция

Добавяне на бележки, 
пояснителни балони, 
форми, изображения, 
анимации, анимирани 

текстове и др. 

Интерактивна 
възможност чрез: 
зони за щракване, 

редакция, добавяне 
на бутон, маркери, 

събития и др. 

Екранно 
видео 

(Screen 
casting)

Rylstim Screen 
Recorder

Свобо-
ден

✓

Bytescout Screen 
Capturing Свобо-

ден

✓

ZD Soft Screen 
Recorder

Ко-
мерс. 

Разши-
рено 

видео

Wink Свобо-
ден

✓ ✓

VS DC Free Video 
Editor

Свобо-
ден

✓ ✓ ✓

Camtasia Studio Ко-
мерс. 

✓ ✓ ✓

Инте-
рак-

тивно 
видео, 

софтуер-
на симу-

лация

Tanida Demo 
Builder

Ко-
мерс. 

✓ ✓ ✓ ✓

Active
Presenter

Ко-
мерс. 

✓ ✓ ✓ ✓

Свобо-
ден

✓ ✓ ✓ Свободната версия 
не експортира във 
формати, поддър-

жащи интерактивни 
възможности

SWiSH Max4 Ко-
мерс. 

iSpring Presenter Ко-
мерс. 

Табл. 2

В Табл. 3 е направена систематизация на функционалните особености 
на програмнипродукти и среди(тествани за тази статия), покриващи създа-
ването на обучаващи материали на база на системна автоматизация.

Технологични решения за интерфейсен дизайн при разработването ...
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Тествана 
среда за 

автомати-
зация

Лиценз

Поддържана функционалност(Автоматизация на): 
Визу-
ален 

интер-
фейс

Автоматизация на 
keystrokes, 

mousemovementsand 
Windows Manipulation

Скрипт 
редак-

ция

Автоматизация на 
десктоп апликации за: 

web mobile

SikuliX Отворен 
код

✓ ✓ ✓ Windows, Linux, Mac, 
iPhone, Android

✓ ✓

AutoIt Свободен ✓ ✓ ✓ Windows

QAliber Отворен 
код

✓ ✓ ✓ Windows

Ranorex Комерс. ✓ ✓ ✓ Windows, iOS, Android ✓ ✓
TestCom-

plete
Комерс ✓ ✓ ✓ Windows, iOS, Android ✓ ✓

WinRun-
ner

Комерс ✓ ✓ ✓ Windows

Табл. 3
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