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ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
По проекта има 3 статии в реферирани или индексирани издания и 5 статии в 

нереферирани издания. Организирана е една кръгла маса и един обучителен семинар. 
Отчетени са 7 участия в научни форуми. Забелязани са 3 цитиране в списания с импакт-
фактор. 

Изследванията в областта на изчислителната математика, методиката на 
обучение по информационни технологии и приложението на софтуера с отворен код са 
следните: В доклада на кръглата маса на катедрата "Матрични неравенства за решаване 
на системи рикатиеви уравнения с индефинитна квадратична част" е разгледано 
решаванетонасистемаот алгебрични Рикатиеви уравнения. Разгледана е система и са 
извършени сравнения по определени критерии. Разгледания пример е реализиран в 
средата Scilab. Преимуществата на този тип софтуер са разгледани в много научни 
разработки, където са представени начини и възможности за приложението му в 
образованието и науката. 

Предмет на изследванетоса методите и подходите за намиране и анализ на 
равновесно състояние в моделите на Курно и Стакелберг и как наложените, най-често 
капацитетни ограничения влияят върху фирменият размер, цените и 
взаимоотношението между фирмите на пазара. Съставянето на математически модели 
на реални икономически процеси и явления и информационните технологии, с които 
могат да се решат тези модели и да се изведат изводи и заключения, с които да се добие 
по-ясна представа за реалните ситуации. 

Във връзка с поставената задача по защита на мобилните приложения са 
разгледани са възможностите за създаване на мобилни приложения с PHP за защита на 
текстови данни в Remix OS. С навлизането на пазара, а от там и в ежедневието на 
хората, мобилните приложения станаха обект на всевъзможни кибер атаки. Целта на 



тези атаки е достъп до лични данни, банкови сметки, транзакции и т.н. Всички тях 
можем като тип да отнесем към текстовите данни. Представен алгоритъм за защита на 
текстови данни в Remix OS. Посоченият алгоритъм криптира и декриптира текстови 
данни с произволно генериран ключ, но в следващи изследвания и разработки могат да 
се предложат и варианти за точно определен криптиращ ключ. 

Изследванията в областта на шумозащитното кодиране, което 
осигурявазащитата на информацията от грешки и конструиране на оптимални двоични 
самодуални кодове, притежаващи автоморфизми с нечетен ред, който са извършени в 
отчетния период са следните. Доказана е връзка между три интересни двоични 
самодуални кодове с параметри [44, 22, 8] имащи големи групи от автоморфизми: 
групите на Матийо M22 и M21; и самоортогонални блок-дизайни с параметри 3-(22, 8, 
12), 2-(21, 8, 28) и 1-(23, 8, 80).Задачата за класификация двоични самодуални кодове с 
автоморфизъм от ред 13 и дължина 80 и 82, чрез метод за класифициране на двоични 
кодове с автоморфизъм от ред нечетно просто p е приключена. Резултатите са 
изпратени за публикуване в международното писание с имакт-фактор 
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