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Резюме 

Целта на настоящия труд е създаване на методика за интелигентен анализ на 

данни за студентите, която включва: набиране на данни и обработката им с различни 

методи за анализ, в средата на различни софтуерни продукти, при използването им от 

изследователи с познания в различни аспекти на интелигентния анализ на данни и 

проучване на изследваната съвкупност от няколко гледни точки. По-конкретно, в 

предложената методика се използват: статистически методи, невронни мрежи, дървета 

на решенията и специализирани методи за обработване на неструктурирана 

информация. Обект на изследване са студентите от специалностите „Информатика“ и 

„Бизнес информационни системи“ от втори и четвърти курс, обучавани в 

Икономически университет – Варна. Предмет на изследване са техни мнения, нагласи 

и оценки, свързани с процеса на обучение. Научният екип обработи със съвременни 

аналитични методи данните от две последователни години чрез използване на следните 

специализирани софтуерни продукти: Rapid Miner, Alyuda NeuroIntelligence и PSPP. 

Формирана е база от знания за студентите. В настоящия труд методиката за 

интелигентен анализ на данни е обоснована и валидирана с емпирично изследване. 

Монографичният труд е разработен по научен проект НП-156/2015 г., финансиран по 

Наредба 3 „Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и създаване на 

база от знания“ с ръководител доц. д-р Т. Атанасова. 

 

Ключови думи: Educational Data Mining, PSPP, Rapid Miner, невронни мрежи 
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Abstract 

The purpose of this work is to create a methodology for intelligent data analysis for 

students, which includes: data collection and processing with different methods of analysis, 

in the environment of different software products, using them by researchers with knowledge 

in various aspects of the intelligent analysis of data and study of the studied dataset in several 

perspectives. In particular, the proposed methodology uses: statistical methods, neural 

networks, decision trees and specialized methods for processing unstructured information. 

The subject of study is the students of the "Informatics" and "Business Information Systems" 

specialties from the second and fourth year, trained at the University of Economics Varna. 

The subject of this research is their opinions, attitudes and assessments related to the learning 

process. The research team processed data from two consecutive years using modern 

analytical methods using the following specialized software products: Rapid Miner, Alyuda 

NeuroIntelligence and PSPP. A knowledge database for students is formed. In this work, the 

intelligent data analysis methodology is validated by empirical research. The monographic 

work is developed under the research project NP-156/2015, financed under Ordinance 3 

"Methodology for intelligent analysis of data for students and creation of a knowledge base", 

headed by Assoc. Prof. Dr. T. Atanasova. 
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Увод 

За подобряване на обучението във всеки университет или друго учебно 

заведение са важни анализите на данните за студентите (обучаемите). Интелигентните 

анализи могат да помогнат за откриване на неочевидни връзки, както и за обобщаване 

на данните по нов начин, по който да бъдат едновременно разбираеми и по-полезни. 

За да се постигне по-добро разбиране на студентите и условията, при които се 

обучават, в Икономически университет – Варна е разработен научен проект в областта 

на интелигентното извличане на знания oт образователни данни (образователен Data 

Mining). Проведени са анкети в електронен вид със студенти от две специалности от 

втори и четвърти курс. Проучени са и съобщения на представители на тези курсове 

студенти в социалните мрежи.  

Целта на настоящия труд е създаване на методика за интелигентен анализ на 

данни за студентите, която включва: набиране на данни и обработката им с различни 

методи за анализ, в средата на различни софтуерни продукти, при използването им от 

изследователи с познания в различни аспекти на интелигентния анализ на данни и 

проучване на изследваната съвкупност от няколко гледни точки. По-конкретно, в 

предложената методика се използват: статистически методи, невронни мрежи, дървета 

на решенията и специализирани методи за обработване на неструктурирана 

информация.  

За постигане на целта са поставени следните задачи: 

1. Проучване на състоянието на изследванията в извличане на знания oт 

образователни данни. 

2. Определяне на информационните източници и метдои за събиране на 

информация. 

3. Проучване на методите за обработка на данни за мнения и нагласи на 

студентите. 

4. Анализ на данните от информационните източници чрез традиционни и 

методи за интелигентен анализ. 

5. Формиране на база от знания за студентите чрез Data Mining. 

Обект на изследване са студентите от специалностите „Информатика“ и 

„Бизнес информационни системи“ от втори и четвърти курс, обучавани в 

Икономически университет – Варна. Предмет на изследване са техни мнения, нагласи 

и оценки, свързани с процеса на обучение. 

Научният екип обработи със съвременни аналитични методи данните от две 

последователни години чрез използване на следните специализирани софтуерни 

продукти: Rapid Miner, Alyuda NeuroIntelligence и PSPP. 

 Формирана е база от знания за студентите. В настоящия труд методиката за 

интелигентен анализ на данни е обоснована и валидирана с емпирично изследване. 

Монографичният труд е разработен по научен проект НП-156/2015 г., 

финансиран по Наредба 3 „Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и 

създаване на база от знания“ с ръководител доц. д-р Т. Атанасова. 

Участието на авторите е както следва: доц. д-р Т. Атанасова – увод, глава 1, 

глава 2 –  т. 2.2.2, т. 2.3, глава 3 –   т.3.5, т. 3.7, заключение; доц.  

д-р Ю. Василев глава 2 – т.2.2.1 и от глава 3 – т. 3.2 и 3.3; доц. д-р Сн. Сълова – глава 2 

– т. 2.1.2 и 2.2.3, глава 3 – т. 3.6; доц. д-р Н. Филипова – глава 2 – т.2.1; гл. ас. д-р Я. 

Александрова –  т. 2.2.1.3 и 3.4. 
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Глава 1. Състояние на изследванията в  извличането на знания в сферата на 

образованието 

1.1. Oсновни дефинциии 

Извличането на знания от данни в сферата на образованието (Educational Data 

Mining – ЕDM), е нова научна област с приложение на методите за Data Мining към 

образователни данни.   

Налични са големи обеми от данни за обучаемите, организирани предимно в 

бази от данни, а също така е създаден нов контекст1 с използването на Интернет в 

обучението – уеб базирано обучение, което носи информация за важни взаимодействия 

в този процес. Първите изследвания започват през 1973 г.  Изследват се големи обеми 

от данни, които постъпват от интерактивни обучаващи системи, анкети, наблюдения, 

социални мрежи, образователни игри и др.  Данните могат да бъдат не само от 

индивидуални взаимодействия на обучаемите със системата за обучение, а и 

административни, демографски, личностни, от общуването в социалните мрежи на 

обучаваните и т.н.  

Търсят се скрити зависимости и връзки в данните, шаблони, тенденции за това 

как учат обучаемите/студентите, какво влияе върху тяхната успеваемост и 

удовлетвореност от обучението, как да се прогнозира успеха и т.н. На тази основа може 

да се подобри образователния процес и по-точно да се разбере феномена на ученето. 

Заедно с това може да се поставят  допълнително различни специфични цели, 

интересуващи изследователите. 

EDM е както наука, така и богата приложна област за DM, поради нарастващата 

наличност на данни за образованието и развитието на изследователските методи в тази 

област. Тя позволява вземане на решения, направлявано от данните за подобряване на 

текущата практика на образование и учебните материали2.  

В научната литература са представени различни определения за EDM, като 

някои от тях  са следните: 

Romero и Ventura определят EDM като „Прилагане на техниките на DM към 

специфичен набор от данни, който е получен  от образователните среди, за адресиране 

на важни въпроси на образованието“.3 

Определението на Baker в списанието Educational Data Mining4 е „възникваща 

научна област, занимаваща се с развиващи се методи за изследване на уникални типове 

данни от образователни среди и използване на тези методи за по-добро разбиране на 

студентите и условията, в които учат“. 

                                           
1 Romero C., Ventura S. Educational Data Mining: A Review of the State-of-the-art, IEEE 

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics—PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, VOL. XX, NO. 

X, 200X. 
2 Calders, T., Pechenizkiy, M. Introduction to the special section on educational data mining. ACM 

SIGKDD Explor., Vol 13, Issue 2, 2011, pp. 3-6. 
3 Romero, C., Ventura, S. Educational data mining: a review of the state if the art. Transactions on 

Systems, Man, and Cybernetics—PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, VOL. XX, NO. X, 200X. 

Romero, C., Ventura, S. Data mining in education. Wiley Interdisc. Rev.: Data Min. Knowl. Discovery 

3(1), 2013, pp. 12-27. 
4 Educationaldatamining.org, www.educationaldatamining.org/JEDM/, 1.12.2018 
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Обобщаването на целите, поставени пред EDM, позволява да се изтъкнат най-

съществените от тях5: 

- създаване на модел на обучаемия; 

- прогнозиране на действията на обучаемия и резултатите от обучението; 

- генериране на препоръки за студентите кое съдържание е най-подходящо 

за тях в дадения момент; 

- анализиране на поведението на преподавателите и проследяване на 

ефектите от педагогическата поддръжка; 

- управление и подобряване на учебното съдържание; 

- развитие на научните знания за преподавателите и обучаемите чрез 

изграждане  изследване на техни модели. 

EDM е интердисциплинарна област, която включва освен извличане на 

зависимости, също и анализ на визуални данни, анализ на социалните мрежи, 

когнитивна психология, статистика и др. 

EDM се развива като самостоятелно направление за изследвания. Научните 

форуми по интелигентни обучаващи системи, моделиране на потребителя, ИИ в 

образованието, адаптивна хипермедия в образованието и др, създават основата за 

новите изследвания. 

Стъпките в процеса EDM, според Romero и Ventura6 са показаните на Фиг. 1. 

 

Фиг. 1. Основни стъпки в процеса EDM 

                                           
5 Bousbia N., Belamri I. Which Contribution Does EDM Provide to Computer-Based Learning 

Environments?, Educational Data Mining. Applications and Trends, Springer, 2014. 
 

6 Romero, C., Ventura, S.: Data mining in education. Wiley Interdisc. Rev.: Data Min. Knowl. 

Discovery 3(1), 2013, pp. 12-27. 
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Образователните среди, които се разглеждат като информационен източник в 

EDM, са както традиционните, така и електронните- тестови системи, интелигентни 

обучаващи системи, управляващи обучението системи, адаптивни хипермедийни 

обучаващи системи,  данни за обучаемите и т.н. Оn-line обучаващите среди запомнят 

всички студентски взаимодействия, като профили, лог файлове, отговори и т.н. 

Данните за EDM се набират от образователните среди, след което се подлагат 

на предварителна обработка като се изчистване, третиране на некоректните или 

липсващи данни, избиране на характеристиките им, подготвяне на формата им за 

прилаганите DM методи и т.н. Върху така обработените данни се прилагат специалните 

методи за EDM. Получените модели се подлагат на оценка и интерпретация. 

1.2. Изследвания и публикации в научната област 

За периода от възникване на изследванията  по EDM до днес са публикувани 

множество научни разработки.  Редица автори обобщавaт  постигнатите резултати в 

обзорни публикации.  

Shu-Hsien, Pei-Hui и Pei-Yuan анализират7 състоянието на изследванията за 

период от 2000 до 2011 г. В направения преглед се категоризират 216 разработки в 

областта в 9 групи: невронни мрежи, проблеми на алгоритмите, динамично 

прогнозиране, анализ на системни архитектури, системи с интелигентни агенти, 

моделиране, базирани на знания системи, системна оптимизация, информационни 

системи. Изводите, които авторите правят са, че в инструментариума на EDM следва 

да се включат и методологии на социалните науки; да се интегрират няколко 

технологии в една, смяна на политиката с цел развитие на изследванията по DМ. 

- Romero и Ventura в своята публикация8 представят 81 разработки за  

периода 1995-2005. Разглеждат се методи на статистиката, 

визуализацията и уеб mining като приложими за класифициране на 

изследванията по EDM. Дадени са примери за публикации по всяка 

решавана задача с тези техники. Уеб mining изследванията са разделени 

за решаването на 3 групи задачи: 1) клъстеринг и класификация, 2) 

асоциативни правила и последователности от образци и 3) text mining. 

Няколко обзорни публикации за EDM са направени през 2009 г. oт Baker и 

Yacef9. Те дефинират понятията DМ и EDM и реферират публикации, датиращи  от 

1973 по специализирания в обучението интелигентен анализ. Определят някои цели на 

EDM, като създаване на модел на студента, модели на знанията, педагогическата 

поддръжка и приноса на обучението. 

Друг преглед на публикациите по EDM е на Peña-Ayala, Domínguez и Medel 

(2009)10. Разглеждат се подходи като компютърно-подпомагано обучение, 

                                           
7 Shu-Hsien, Pei-Hui, and Pei-Yuan. Data mining techniques and applications- a decade review from 

2000 to 2011. Expert Systems with Applications, 39(12), 2012, pp. 11303-11311. 

 
8 Romero С., Ventura С. Educational Data Mining: a survey from 1995 to 2005. Expert Systems with 

Applications, 33(1), 2007, pp. 135-146. 
9 Baker, R.S.J.D., Yacef K.Тhe state of educational data mining in 2009: A review and future vision, 

Jouranl of Educational Data Mining, 1(1), 2009, pp. 1-15. 
10 Peña-Ayala, Domínguez, Medel. Educational Data Mining: a sample of review and study case. 

World Journal of Educational Technology, 2, 2009, pp. 118-139. 
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интелигентни обучаващи системи и уеб-базирани образователни системи. 

Изследванията са групирани в 4 групи: моделиране на студента, обучение с учител, 

съдържание, оценяване. 

́Преглед на публикациите за периода 2010-2013 г. е направен в oбзора на Peña-

Ayala11. Представени са изследванията в 240 разработки и 18 средства за EDM. 

Romero и Ventura обогатяват12 своя предходен обзор с  класифициране на 235 

публикации: 36 в традиционното образование, 54 уеб- базирани образователни системи, 

29 системи за управление на обучението, 31 интелигентни обучаващи системи, 26 

адаптивни образователни системи, 23 тестове, 14 текстово съдържание, както и 22 

други. EDM публикациите са събрани в следните категории: 

- анализ и визуализация на данни: 35; 

- осигуряване на обратна връзка с подпомагащи инструкции: 40; 

- препоръки за студенти: 37; 

- прогнозиране постиженията на обучаемите: 76;  

- моделиране на студента: 28;  

- откриване на нежелано студентско поведение: 23;  

- групиране на студенти: 26;  

- анализ на социалните мрежи: 15;  

- развитие на концептуални карти: 10; 

- създаване на обучаващи курсове: 9;  

- планиране и създаване на графици: 11.  

Провеждат се редица международни конференции по въпросите на EDM13. 

Налага се изводът, че в тази млада научна област се работи активно, като 

се прилагат съвременни методи за анализ и прогнозиране във всички аспекти на 

образователния процес. 

Основните групи потребители на резултатите от EDM според   Romero и 

Ventura14 са:  учащите, преподавателите, изследователите и администраторите. Други 

автори (Bousbia N.,Belamri I.)15 считат, че тъй като целите на EDM  се отнасят до повече  

потребители,  трябва да се разширят по следния начин: 

• Създаване на модел на обучаемите, с информация за умения, мотивация, 

удовлетвореност, опитност, прогрес на обучение, негативни влияния и др.  

• Прогнозиране на представянето на обучаемите и резултатите от 

обучението. 

• Генериране на препоръки. Целта е да се препоръча на обучаемите кое 

съдържание е най-подходящо за тях в текущия момент. 

• Анализиране на поведението на обучаемите. Позволява да се формират 

групи според техния профил. 

                                           
11 Peña-Ayala, А. Еxpert Systems with Applications 41, 2014, pp. 1432-1462. 
12 Romero, C., Ventura, S. Educational Data Mining: a review of the state of the art. IEEE Transaction 

on systems, man and cybernetics, part C: applications anf reviews, 40(6), pp. 601-618. 
13 Educational Data Mining Conference 2016 Copenhagen ICEDM Events Scientific International 

Congress, https://www.waset.org/conference/2016/06/copenhagen/ICEDM, 1.12.2018. 

EDM 2013 Conference, https://sites.google.com/a/iis.memphis.edu/edm-2013-conference/, 

2.12.2018. 

The 9th International Conferenceon Educational Data Mining EDM 2016, 

http://www.educationaldatamining.org/EDM2016/, 1.12.2018. 
14 Romero, C., Ventura, S. Data mining in education. Wiley Interdisc. Rev.: Data Min. Knowl. 

Discovery 3(1), 2013, pp. 12-27. 
15 Bousbia N., Belamri I. Which Contribution Does EDM Provide to Computer-Based Learning 

Environments?, Educational Data Mining. Applications and Trends, Springer, 2014. 

https://scholar.google.bg/citations?user=vLlwz_4AAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://scholar.google.bg/citations?user=wLj54kEAAAAJ&hl=fr&oi=sra
https://scholar.google.bg/citations?user=wLj54kEAAAAJ&hl=fr&oi=sra
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• Комуникиране между заинтересованите страни. Подпомагат се 

преподавателите и администраторите при анализирането на действията на 

обучаваните и обмена на информация по този повод. 

• Анализ на структурата на областта и подобряване на модела й, който 

характеризира съдържанието за изучаване и оптималната 

последователност от инструкции, използване на възможността за 

прогнозиране на студентското изпълнение като качествена оценка на 

модела. 

• Управление и усъвършенстване на курсовете, съдържанието и дейностите. 

Целта е да се усъвършенстват чрез използване на информацията за 

употребата им от студентите. 

• Изучаване на ефектите от различни видове педагогическа подкрепа по 

време на изучаване на софтуер. 

• Разширяване на научните знания за обучаемите и преподавателите чрез 

изграждане, изследване и усъвършенстване  на техните модели. 

Използваните системи за обучение имат определени особености, които налагат 

различно третиране на DM проблемите16. Toва изисква използване на техники от 

научни области, имащи отношение към EDM, като машинно обучение, психометрики, 

уеб лог анализ,  text mining, статистика и др. Различните изследователи предлагат 

различни набори от техники за EDM. Всички включват в използвания обем 

прогнозирането, клъстеринга, извличане на зависимостите (изследват се връзките 

между променливите в множеството от данни и се кодират като правила за по-късна 

употреба), дестилация на човешката преценка (включва изобразяване на  данни по 

начин, позволяващ на човека бързо да идентифицира характеристиките на данните; 

използва се визуализация и интерактивни интерфейси за подчертаване на полезна 

информация), изследване чрез   модели, aнализ на социалните мрежи, извличане от  

процесите на логвания към образователни ресурси, text mining и др. 

Успешното прилагане на всеки от алгоритмите изисква качество на 

използваните данни. За това предварителната обработка на данните се смята за  най-

критична при решаване на DM проблеми17. Препоръчва се EDM потребителите да 

участват в процеса на подготовка на данните, за да изберат стъпките, които трябва да 

се изпълнят и да се определи реда им. Броят на публикациите за предварителната 

обработка на данни за EDM не е голям 9,18, но в тях категорично се подчертава 

необходимостта от тези дейности. 

Обобщаващите мнения за необходимостта от предварителната обработка на 

данните за EDM са свързани с: 

- Приложимостта на методите за извличане на знания. Данните трябва да 

могат да се интегрират, ако са от различни източници и да са в изисквания 

формат за използване на избраните методи. 

- Образователните среди, които са източник на изследваните данни ги 

осигуряват в различен вид и степен на детайлност. Възможно е 

                                           
16 Romero, C., Ventura, S., Pechenizkiy, M. Baker, R. S. J.d. Introduction In Handbook of Educational 

Data Mining, Chapman and Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series, pp. 1-5, CRC Press Boca 

Raton, 2011. 
17 Мiksovsky.P., Matousek, K., Kouba, Z. Data Pre-processing support for data mining. In: IEEE 

International Conference on Systems, Man and Cybernetics, Hammamet, Tunisia, 2002, pp. 208-212. 
18 Wettschereck, D.: Educational data pre-processing. In: ECML’02 Discovery Challenge Workshop, 

University of Helsinki, Helsinki, 2002, pp. 1-6. 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

13 
 

селектираните атрибути да бъдат различни или данните да са преминали 

вече филтриране или обобщение. 
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Глава 2. Методика за анализ на данни за студентите 

2.1. Източници на данни 

Източниците на данни, използвани в методиката, са анкетни проучвания и данни от 

социалните мрежи. 

2.1.1. Анкетни проучвания 

Според някои автори, анкетата е „сърцето“ на всяко едно изследване19. От нея 

в голяма степен зависят резултатите от изследването, поради което е необходимо към 

съставянето й да се подходи с нужното внимание. 

В множество литературни източници20  са дефинирани разнообразни 

препоръки за съставяне на въпросите в анкетите. Те са базирани както на практическия 

опит при участието в проучвания (което касае основно стила при формулиране на 

въпросите), така и на методологични изследвания, които са насочени предимно към 

структурните аспекти на анкетите и на въпросите, включени в тях.  

Едно от най-важните решения при разработването на анкета е свързано с това 

дали в нея да се включат само затворени въпроси, при които респондентът избира от 

няколко предложени възможности, или да има и отворени въпроси, на които може да 

се отговаря в свободна форма. Обикновено преобладават затворените въпроси, които 

се попълват и обработват по-лесно.  

В някои случаи обаче е подходящо да се използват и отворени въпроси, чрез 

които може да се получи повече и по-надеждна информация от анкетираните – 

например, при идентифицирането на важни проблеми в изследваната област. 

Необходимо е да се има предвид, че тяхното обработване изисква повече ресурси и 

отнема повече време. Като цяло отворените въпроси удължават и времето за самото 

провеждане на анкетата, а в някои случаи анкетираните ги пропускат или отговарят с 

„не знам“. Освен това трябва да се направи кодировка на множество варианти на 

въпросите, при което има риск за допускане на грешки. Необходимо е разработването 

на обща схема за кодировка, която да се приеме и използва от участниците в 

обработката на анкетите.   

Друг проблем при отворените въпроси е, че може да се допусне надценяване 

на отговорите на някои от анкетираните21. Така например, ако един от тях посочи само 

един проблем, а друг – три, то отговорът на втория участник ще получи три пъти по-

голяма тежест. Подобна ситуация в днешно време е намерила адекватно решение. С цел 

откриване на проблеми в дадена област най-често се започва с качествено проучване. 

Качественото проучване може да бъде проведено под формата на дълбочинно интервю 

или анкета, включваща въпроси с отворен отговор, където респондентите попълват 

                                           
19 Marsden, P. and Wright, J. Handbook of Survey Research. Emerald, 2010, p. 263. 
20 Marsden, P. and Wright, J. Handbook of Survey Research. Emerald, 2010; 

Oracle. Best Practices for Improving Survey Participation. 2012, http://www.oracle.com/us/products/ 

applications/best-practices-improve-survey-1583708.pdf, 17.01.2016; 

Thayer-Hart, Nancy, et al. Survey Fundamentals: A Guide to Designing and Implementing Surveys. 

University of Wisconsin-Madison: Office of Quality Improvement. 2010, 

https://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Survey_Guide.pdf, 17.01.2016. 

 
21 Brace, I. Questionnaire Design. London: Kogan Page, 2004. 

https://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Survey_Guide.pdf
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техни мнения и маркират някои проблеми. Следва провеждане на представително 

количествено проучване, което да установи степента на разпространение на 

проблемите сред проучваните хора. В този случай важността на проблемите се 

определя от степента им на разпространеност сред обществото, а не на базата на брой 

хора, които са ги споменали по време на качествено проучване. 

Разбира се, посочените недостатъци на отворените въпроси не важат при 

измерването на количество – например, брой посещения в библиотеката, среден успех, 

брой часове, отделени за самоподготовка, и т.н. При обработването на подобни 

отворени въпроси не е необходимо да се прави кодировка. Според някои специалисти22 

тяхното използване е за предпочитане при измерването на количество, понеже 

използването на скала (например – по-малко от 1, между 1 и 3, повече от 3) може да 

доведе до изкривяване на отговорите в съответствие с очакванията на провеждащите 

изследването.  

Често срещана практика е комбинирането на затворени и отворени въпроси. 

Така например, във възможните отговори на въпрос може да се включи опция „друго“, 

където респондентът може в свободна форма да дефинира различен отговор.  

Друг важен въпрос при разработването на анкети е свързан с измерването на 

поведение и отношение. Докато респондентите отговарят сравнително лесно на 

въпроси, свързани с тяхното поведение (например, какви дисциплини предпочитат или 

ги затрудняват, ползват ли допълнителна литература, участват ли в стажантски 

програми), те трябва да бъдат подпомогнати по подходящ начин при изразяването на 

своето отношение и оценка, и то във форма, която може да бъде анализирана. Най-често 

за целта се използват въпроси с рейтингова скала.  

При въпросите с рейтингова скала отношението трябва да се съпостави с 

концептуално понятие (например, „много ми харесва“) и със съответстващите му точки. 

За да работи ефективно рейтинговата скала, степените в нея трябва да покриват изцяло 

измерваната област, и да бъдат последователно подредени23. Освен това респондентите 

трябва да имат ясна представа за значението на степените на скалата.  

Ако някои от посочените условия са нарушени, то няма да се получи 

качествена информация. Така например, ако скалата съдържа само две степени - 

„харесва ми“ и „не ми харесва“, а анкетираният донякъде харесва изследвания обект, 

то той няма да може прецизно да представи своето отношение. Ако няколко степени в 

скалата имат сходно или еднакво значение – като „понякога“ и „от време на време“, 

участниците в изследването ще бъдат затруднени в своя избор. 

Важен от методологична гледна точка е и въпросът за броя на степените на 

скалата и за тяхното подреждане. Най-често се използват 5- или 7-степенни скали. 

Счита се, че при скали с повече от 7 степени, разликите между тях се размиват и не са 

ясни за анкетираните24. Като правило, неутралното отношение се поставя в средата, а 

от двете му страни има равен брой позиции, съответстващи на негативните и 

позитивните оценки. Например, точките в една 5-степенна скала може да бъдат от 1 до 

5, като на неутралното отношение съответстват 3 точки, или от -2 до +2, като в този 

случай на неутралното отношение се съпоставят 0 точки. Степените на скалата се 

подреждат във възходящ (от най-негативното към най-позитивното отношение) или в 

                                           
22 Marsden, P. and Wright, J. Handbook of Survey Research. Emerald, 2010. 
23 Marsden, P. and Wright, J. Handbook of Survey Research. Emerald, 2010.  
24 Lyberg, L., et al, eds. Survey measurement and process quality. New York: John Wiley and Sons, 

Inc., 1997, p. 141–164. 
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низходящ (от най-позитивното към най-негативното отношение) ред. Така се улесняват 

анкетираните при намирането на най-точния отговор.  

Важно е позициите, съответстващи на позитивните и негативните оценки, да 

бъдат балансирани25, т.е. те трябва да бъдат по равен брой, равномерно поставени преди 

и след неутралната оценка. Ако преобладават позициите, съдържащи позитивни оценки 

(„отлично“, „много добро“, „добро“, „средно“, „слабо“), то те ще бъдат избирани много 

по-често.  

Необходимо е да се подчертае, че като изходна база за съставянето на 

въпросите следва да се отчитат целите на изследването и да не се допуска отклонение 

от тях. Именно на тяхна база може да се определи към кого трябва да са насочени 

въпросите на проучването и какво трябва да е тяхното съдържание. Обикновено едно 

изследване е насочено към идентифициране на групите, ползващи дадена услуга, 

сравнение на техните характеристики, определяне на техните предпочитания и 

очаквания, и т.н. Въпросите трябва да се съставят от гледната точка на респондентите. 

Въпросите, които не са обвързани с целите на изследването, може да окажат негативно 

влияние върху неговите резултатите. От друга страна те може да разсеят и да объркат 

анкетираните26. 

По отношение на формулирането на въпросите27 се препоръчва използване на 

прост синтаксис и разбираема лексика, като се избягват жаргон, диалект и 

специализирани термини. Въпросите трябва да са ясни, конкретни и целенасочени. 

Анкетираните трябва да могат лесно да ги възприемат, като за целта е необходимо да 

се избягват по-сложни граматични конструкции – вложено изречение, деепричастие, 

отрицание и двойно отрицание, и т.н. Отговорите на въпросите трябва да обхващат 

всички възможности и да са взаимноизключващи се.  

За да предоставят точна и полезна информация, участниците в анкетното 

проучване трябва добре да разбират смисъла и целите на въпросите. Това им дава 

възможност по-лесно да формулират своите отговори и те да са по-достоверни28. 

Дефинирани са някои добри практики и по отношение на подреждането на 

въпросите в анкетата29: 

1. Обясняване накратко целта на изследването.  

2. В началото на анкетата се поставят въпроси, на които може да се отговори 

по-лесно. Чрез тях да се постигне разбирателство и доверие между 

анкетираните и екипа, провеждащ изследването. 

3. Първите въпроси трябва директно да адресират предмета на изследването. 

                                           
25 Brace, I. Questionnaire Design. London: Kogan Page, 2004.   

26 Thayer-Hart, Nancy, et al. Survey Fundamentals: A Guide to Designing and Implementing Surveys. 

University of Wisconsin-Madison: Office of Quality Improvement, 2010, 

https://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Survey_Guide.pdf, 17.01.2016. 
27 Fowler, F. Jr. Improving Survey Questions: Design and Evaluation. London: SAGE Publications, 

1995. 

Lyberg, L., et al, eds. Survey measurement and process quality. New York: John Wiley and Sons, 

Inc., 1997, pp. 141–164;  

Marsden, P. and Wright, J. Handbook of Survey Research. Emerald, 2010;  

Thayer-Hart, Nancy, et al. Survey Fundamentals: A Guide to Designing and Implementing Surveys. 

University of Wisconsin-Madison: Office of Quality Improvement, 2010, 

https://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Survey_Guide.pdf, 17.01.2016. 
28 Thayer-Hart, Nancy, et al. Survey Fundamentals: A Guide to Designing and Implementing Surveys. 

University of Wisconsin-Madison: Office of Quality Improvement. 2010, https://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/ 

uploads/resources/Survey_Guide.pdf, 17.01.2016. 
29 Marsden, P. and J. Wright, J. Handbook of Survey Research. Emerald, 2010, p. 264. 
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4. Свързаните помежду си въпроси трябва да са групирани, като се започва с 

по-общи въпроси и се преминава към по-специфични. 

5. Въпросите, които може да затруднят респондентите, следва да се поставят в 

края на анкетата.  

6. Препоръчва се включването на филтриращи въпроси, така че на участниците 

да не се налага да четат и да отговарят на въпроси, които не ги касаят.  

За да може да се прецени дали в анкетата са включени адекватни въпроси, се 

препоръчва предварително да се определи съдържанието на отчетите на изследването: 

показатели, таблиците, и т.н., за да може да се направи съпоставка, и евентуално да се 

добавят, преформулират или премахнат въпроси30.  

2.1.2. Социални мрежи 

Днес голяма част от образователните ресурси се предоставят в Интернет и 

могат да се открият на уеб сайтове на университети, преподаватели, в информационни 

бази с разработки и изследвания по различни проблематики. Обичайна практика на 

обучаваните е да си споделят мнения за различни аспекти на образователния процес 

чрез Интернет платформи, каквито са форумите и социалните мрежи.  

Върбанов определя социалните мрежи като “медиен социален сайт, който 

позволява на потребителите да се свързват и да си споделят с хора, които имат сходни 

интереси. Определя се най-често като социална структура, която се състои от групи 

възли, които са социални обекти (вкл. хора) и връзки между тях”31. Според други автори 

това са “сайтове, които позволяват създаване на персонален профил, след което се 

осъществяват контакти, дискусии и споделяне на информация с приятели, семейство, 

колеги”32. Сoциaлни мpeжи ce paзглeждaт и са познати като ĸaтo пpилoжeния нa 

концепцията уеб 2.0. Те са платформи, които имат огромен потенциал и предоставят 

възможности за взаимодействие и споделяне на информация както в сферата на 

образованието, така и в много други области. 

Социалните мрежи имат достъпен интерфейс, лесни са за използване и най-

често са безплатни. Статистическите данни показват, че почти всички млади хора са им 

потребители и ги използват редовно за споделяне на информация33, а България е на 

първо място в Европа по използване на технологиите за достъп до социалните мрежи34.  

Понастоящем най-разпространената социална мрежа в световен мащаб е 

Фейсбук с над 2,196 милиона активни потребители35. Тя е платформа за споделяне на 

информация с общ характер и предлага интерфейс за над 70 езика. Други популярни 

платформи са Twitter,  Instagram, Linkedln, YouTube. Социалните мрежи имат и 

                                           
30 Oracle. Best Practices for Improving Survey Participation. 2012, 

http://www.oracle.com/us/products/ applications/best-practices-improve-survey-1583708.pdf, 17.01.2016. 
31 Върбанов, Р. Бизнес потенциалът на социалните медийни платформи,  Икономика 21, 2, 2015, 

с.19. 
32 Врагов, Г. и др. Приложение на социалните медии в образованието, Сборник с доклади на 

международна конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, 2010.  
33  Social Media Usage: 2005-2015, http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-

usage-2005-2015/, 20.02.2016. 
34 Водим в Европа по ползване на социални мрежи, http://technews.bg/article 

83332.html#.VshyD8cehaE, 20.02.2016. 
35 Most famous social network sites worldwide as of July 2018, ranked by number of active users (in 

millions), https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/, 

2.10.2018. 
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множество разновидности в зависимост от предназначението си. Някои са подходящи 

за споделяне на мултимедийно съдържание, като YouTube, Flickr, други са за 

професионални контакти и за общуване на специалисти, например LinkedIn.   

Социалните мрежи се използват активно в сферата на образованието36. Голяма 

част от комуникациите в образователните среди започват чрез тях. Това е така, защото 

те предоставят лесен начин за осъществяване на връзка, създаване на групи, в които 

материалите и ресурсите за обучение се разспростаряняват бързо и удобно. Студентите 

използват социалните мрежи, не само за да общуват с близки и познати, но и да работят 

по екипни задания и курсови проекти. Те дискутират, сътрудничат си, публикуват и 

обсъждат учебни материали със свои колеги. Благодарение на активността на 

обучаващите се в дигиталните медии се наптрупва много и актуална информация за 

процеса на обучение в образователните институции и това прави тези платформи ценен 

изтоник на актуални мнения за изучавани дисциплини и за качеството на учебния 

процес като цяло в дадена образователна институция.  

Основните характеристики, които определят социалните мрежи в подходящ 

източник за нови знания са главно следните: 

• големият обем и обхват информация. Световната мрежа Интернет, с 

бурните си темпове на развитие обхваща все повече потребители, според последни 

данни броят им е достигнал 4388 милиона души37. Интернет е един от най-богатите 

източници на информация. Чрез общуването си посредством социалните мрежи 

потребителите изграждат взаимоотношения с голям брой хора и организации и 

записаните от тях отзиви и мнения се превръщат в ценен Интернет ресурс, от който 

може да се извлича полезна информация.   

•  свързаността на информацията. Чрез използването на хипервръзките 

в Интернет и социалните мрежи лесно и бързо се пренася голямо разнообразие от 

информационни ресурси и услуги. Известно е, че хипервръзките препращат към други 

документи, които имат връзка с разглеждания, освен това те могат да се проследяват 

автоматично от специални програми за търсене и индексация, наречени уеб crawler или 

уеб spider. 

• достъпността на информацията. Уеб платформите за социални мрежи 

са достъпни чрез множеството комуникационни канали на Интернет и посредством 

различни компютърни и мобилни устройства. Те са платформено независими, достъпни 

са чрез компютри, работещи с различни операционни системи и браузъри, на 

потребителите са необходими само връзка с Интернет и стандартен уеб браузър. 

• хетерогенният характер на информацията. В Интернет основните 

източници на информация са уеб сайтовете и уеб платформите, които включват в своето 

съдържание различна по форма информация, предоставена под формата на текст, 

таблици, изображения, мултимедия (аудио, видео). 

                                           
36 Efraim T. et. al. Enterprise Social Networking: Opportunities, Adoption, and Risk Mitigation, 

Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 2011, p. 205.  

Zaidieh, А. The Use of Social Networking in Education: Challenges and Opportunities, World of 

Computer Science and Information Technology Journal, Vol. 2, No. 1, pp. 18-21, 2012. 

Милтенов, П. И др. Социални мрежи в образованието, http://bibliosphere.eu/?p=1308, 

16.03.2017. 

Врагов, Г. и др. Приложение на социалните медии в образованието, Сборник с доклади на 

международна конференция "Образованието в информационното общество", Пловдив, 2010.  
37 Global digital population as of January 2019 (in millions), 

https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/, 19.02.2019. 
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• динамичността на информацията. Публикуваната информация в 

Интернет се обновява непрекъснато, появяват се актуални гледни точки за проблемите, 

което в много случаи се явява полезен източник на нови знания.  

Всички изброени характеристики допринасят за все по-широкото използване 

на софиалните мрежи с образователна цел, за водене на дискусии по теми, свързани с 

образователния процес. Едно от основните приложения на социалните мрежи в процеса 

на обучение е използването им като средство за комуникация между преподаватели и 

студенти и между самите студенти. Създават се групи с различни цели – за работа по 

курсови и други проекти, за дискусии по учебния материал, за обмен на информация за 

изучавани дисциплини. Макар, че в голяма част от университетите социалните мрежи 

все още не се възприемат като средство, подпомагащо провеждането на учебния процес 

ние считаме, че споделените и записани мнения са ценен източник на нови знания и е 

целесъобразно те да бъдат обработвани и анализирани.   

2.2. Методи за обработка на данните 

За изпълнение на задачите в настоящото изследване са избрани различни 

методи за обработка на данните. Най-общо методите могат да се квалифицират в две 

големи групи – традиционни методи и методи за интелигентен анализ на данните. В 

рамките на всяка група са избрани подходящи методи в съответствие със спецификата 

на източниците на информацията и целта на изследването. Прилагането на широк набор 

на методи позволява да се реализира всеобхватен анализ в различни направления, което 

от своя страна да даде възможност за оценка на предварително дефинирани от авторите 

хипотези и да спомогне за изграждането на релевантна база от знания.  

Познати са различни класификации на методите за анализ на данните. 

Множество автори представят разнообразни класификации, като най-често методите се 

разделят на описателни и прогностични. Методите могат да се разделят и на такива, 

които служат за потвърждаване на хипотези или за дефиниране на нови, неизвестни 

предварително зависимости. В зависимост от използвания инструментариум методите 

могат да се разглеждат като традиционни (статистически, класически) и методи за 

интелигентен анализ, въпреки наличието на методи, които могат да бъдат 

причислявани и към двете категории.   

От традиционните методи за анализ като най-подходящи за анализ на данните 

са избрани: описателна статистика, едномерни и двумерни разпределения, 

корелационен анализ и методи за проверка на статистически хипотези. Избраните 

методи от групата на интелигентен анализ на данните са невронни мрежи и методи за 

обработка на неструктурирана информация. Особеностите на избраните методи са 

представени накратко в съответната точка от изложението.  

2.2.1. Традиционни методи 

Към традиционните методи за обработка на данни от анкетни проучвания 

обикновено се включат едномерни, двумерни разпределения, крос таблици и извличане 

на корелационни зависимости. Чрез използване на специализиран софтуер от класа на 

статистическия софтуер (например PSPP) или електронните таблици (например, MS 

Excel) могат да се направят едномерни и двумерни разпределения, да се извлекат 

корелационни зависимости и да се направи класификация. В настоящото изследване се 

използват всички споменати методи.  
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Явленията и процесите в обществото намират адекватно изражение в 

статистически величини. Част от тях могат да се получат чрез статистическо 

наблюдение, други – чрез прилагане на методите за статистическо групиране.   

 

2.2.1.1. Едномерни и двумерни разпределения 

Едномерните разпределения показват брой отговорили лица по отделни 

въпроси на анкетата. Двумерните разпределения показват брой отговорили лица по 

отделни въпроси на анкетата и по друг признак, на пример: специалност. 

Създаването на едномерни и двумерни разпределения са дейности, които са 

част от дескриптивната статистика. В създадените едномерни разпределения се 

интересуваме от броя на лицата, които са дали определен отговор на попълнената 

анкета. В създадените двумерни разпределения се интересуваме от броя на лицата, 

които са дали определен отговор на попълнената анкета, разпределени по 

специалности. Двумерни разпределения могат да бъдат направени и по всеки друг 

признак на номинална скала (например “пол” или “спорт”). В този случай се получава 

разпределение на броя лица по два признака: отговор на въпрос и дали спортуват. 

Разработването на варианти на модели и тяхното последващо тестване в 

средата на статистически софтуер и невронни мрежи до голяма степен се основава на 

откритите особености на анализираната съвкупност, представени в едномерните и 

двумерните разпределения. Едномерните и двумерните разпределения представляват 

обобщаващи характеристики на статистическата информация. 

Едно емпирично разпределение показва разпределението на единиците на 

изследваната съвкупност (студентите) по значенията на отделни признаци (отговорите 

на поставените въпроси). Според броя на признаците емпиричните разпределения 

могат да бъдат едномерни, двумерни и многомерни. 

Статистическият и иконометричен софтуер е развит на равнище, което 

позволява решаването на широк кръг от икономически задачи. Работата с всеки един 

статистически софтуерен продукт включва: въвеждане на данни, извеждане на справки, 

приложение на статистически методи, тестване на модели, форматиране на крайния 

резултат, интерпретация на получените резултати. 

 

2.2.1.2. Статистическа проверка на хипотези 

Характерът на изследването обикновено определя избора на конкретен 

статистически софтуер. За сложни изчисления, провеждане на множество тестове, 

работа с голям брой променливи, се препоръчва използването на PSPP. Ето защо 

статистическата проверка на хипотези в контекста на настоящото изследване е 

направена в средата на PSPP. 

При статистическата проверка на хипотези се дефинират две хипотези – нулева 

хипотеза (Н0) и алтернативна хипотеза (Н1). След дефиниране на статистическите 

хипотези, обикновено се избира статистически метод, с който едната хипотеза са 

приема, а другата се отхвърля. В контекста на настоящото изследване е избрана 95%-

на гаранционна вероятност на приетата хипотеза. 

Методът “статистическа проверка на хипотези” дава вероятностен резултат. 

Резултатите, до които се стига (приемането на едната хипотеза и отхвърлянето на 

другата), са с определено ниво на вероятност. В този случай се говори за зависимости 

между данните, които могат да бъдат статистически значими или статистически 

незначими. Следва да се направи разграничение между статистическа и практическа 

значимост на откритите зависимости. Ето защо в тази част на труда се тестват 

статистически значими връзки. В отделна част на труда се тестват практически значими 
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връзки с помощта на невронна мрежа. 

При статистическа проверка на хипотеза може да бъдем в ситуация на 

допускане на една от двете грешки: 

1) грешка от първи род, при която отхвърляме нулевата хипотеза, въпреки че 

тя е вярна; 

2) грешка от втори род, при която не отхвърляме нулевата хипотеза, въпреки 

че тя е грешна. 

При извадковите изучавания може да се получи ситуация, при която да се 

открие зависимост в извадката, която да не е валидна за генералната съвкупност. Може 

да се получи и втора ситуация, при която в извадката не се отчита статистически 

значима зависимост, а тя съществува в генералната съвкупност. За да се избегнат двете 

ситуации, броят на анкетираните лица е над 90% за двете анкети. Факт, който гарантира 

достоверността на получените резултати от статистическата проверка на хипотези. 

Освен това, при сравнително малки съвкупности се препоръчва да се проучва направо 

генералната съвкупност, т.е. да не се провежда извадково изучаване. 

Проверката на хипотези е процес, който включва няколко етапа. Първо, 

дефинират се нулева и алтернативна хипотеза. Двете хипотези касаят допускане 

относно определена величина на генералната съвкупност. Второ, избира се равнище на 

значимост α. Трето, изчислява се емпирична тестова величина. Четвърто, определяне 

на гранична теоретична величина. Пето, сравняване на двете величини, в следствие на 

което нулевата хипотеза се приема или отхвърля. 

Тук следва да се отбележи един важен момент. Преди да се пристъпи към 

статистическата проверка на хипотези, следва да се провери дали изследваната 

величина има нормално разпределение. За да се извърши споменатата проверка, в 

средата на PSPP обикновено се използва тестът на Kolmogorov-Smirnov. 

Ако емпиричното разпределение не се различава съществено от нормалното, 

препоръчва се използването на t-test и F-test. Ако емпиричното разпределение се 

различава съществено от нормалното, препоръчва се използването на Mann-Whitney U 

test и K-S two sample test. 

Проверката на статистически хипотези в средата на PSPP се извършва на 

два етапа. 

По време на първия етап се проверява дали емпиричното разпределение има 

нормално разпределение. (Например, дали успехът има нормално разпределение). 

Първият етап включва следните стъпки: 

1) Нулевата хипотеза гласи, че емпиричното разпределение не се различава 

съществено от нормалното. Алтернативната хипотеза гласи, че емпиричното 

разпределение се различава съществено от нормалното. 

2) Избира се равнище на значимост α=0.05. 

3) В средата на PSPP се избира команда Analyze/Nonparametric tests/1 Sample 

K-S… В полето „Test variable list“ се избира проверяваната променлива. В панела „Test 

distribution“ се маркира „Normal“. 

4) В изходния прозорец на PSPP се гледа граничното равнище на значимост – 

редът в таблицата „Asymp Sig. (2-tailed)“. Ако то е например 0.17 (αемп. = 0.17), се 

сравнява с избраното равнище на значимост (α=0.05). В случая: αемп. > α. Няма 

основание да се отхвърли нулевата хипотеза, т.е. емпиричното разпределение не се 

различава съществено от нормалното. 

По време на втория етап се сравняват средните величини в две независими 

групи. На пример дали успехът се различава съществено в двете специалности. Вторият 

етап включва следните стъпки: 
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1) Дефинира се нулева хипотеза (Н0). Нулевата хипотеза гласи, че двете средни 

величини не се различават съществено. (Например средният успех в двете 

специалности не се различава съществено). Алтернативната хипотеза гласи, че двете 

средни величини се различават съществено. (Например средният успех в двете 

специалности се различава съществено). 

2) Избира се равнище на значимост α=0.05. 

3) В средата на PSPP се избира команда Analyze/Compare Means/Independent 

Samples T-test. В полето „Test variables“ се въвежда тестваната променлива (на пример 

„успех“). В полето „Grouping variables“ се описват значенията на групиращата 

променлива (на пример „специалност“). 

4) В изходния прозорец на PSPP се гледа значимостта на теста на Levene 

(колона “Sig.”) за различие на вариациите в двете съвкупности. Ако числото в тази 

клетка (на пример 0.324) е по-голямо от избраното равнище на значимост (α=0.05), 

работим с първия ред от таблицата. След това, гледаме значимостта на t-test (колона 

„Sig. (2-tailed)“) за различие в средните величини. Ако числото в тази клетка (на пример 

1.123) е по-голямо от избраното равнище на значимост (α=0.05), няма основание да се 

отхвърли нулевата хипотеза, т.е. средните величини не се различават съществено в 

двете съвкупности (В примера, който дадохме, двете специалности не се различават 

съществено по успех). 

В тази група методи се включват и усъвършенствани статистически методи 

като дървета на решения.  

 

2.2.1.3. Дървета на решения 

Дървета на решенията са едни от най-широко използваните методи в областта 

на бизнес интелигентните и аналитични системи. Тяхното приложение може да се 

разглежда в два аспекта. От една страна дървета на решения се използват като 

самостоятелни методи за оценка, класификация и прогнозиране на резултатни 

величини. От друга страна, дървета на решенията успешно се използват за избор на 

независими променливи, разделяне на първоначалния набор от данни на хомогенни 

подмножества и др., при прилагането на някои от останалите описателни и 

прогностични методи. 

Въпреки безспорните си предимства като класификационен метод, дървета на 

решенията се прилагат успешно и като прогностични методи, и за оценка на 

вероятности. Необходимо е да се отбележи, че числените величини не могат да се 

прогнозират с точността на статистическите методи, тъй като всички членове на краен 

сегмент от дървото (листо) получават една и съща стойност на зависимата променлива, 

но за разлика от регресионните анализи, дърветата на решения са особено ефективни 

при модели, използващи числени и/или категорийни променливи, както и при непълни 

или липсващи данни. При дървета на решенията идентифицирането на независимите 

променливи се осъществява от самия алгоритъм, докато при статистическите методи за 

проверка на хипотези специалистът трябва предварително да ги избере, което крие риск 

от изключване на значими за резултатната величина фактори.   

Важно предимство на дърветата на решенията в сравнение с регресионните 

анализи е, че те дават възможност да се анализират, оценят и прогнозират данни, 

свързани с индивидуални набори (студенти). За разлика от тях, регресионните анализи 

моделират само общите тенденции и зависимости. Комбинирането на двете групи 

методи обаче води до съчетаване на предимствата им, а именно – чрез дървета на 

решения да се формират еднородни сегменти, върху които да се приложен регресионен 

анализ. Дървета на решенията позволяват да се изолират екстремните наблюдения, 
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които могат да повлияят негативно при изграждане на регресионен модел.  

Дърветата на решения се реализират с помощта на различни алгоритми. Най-

разпространените от тях са CART (Classification and Regression Trees), CHAID (Chi-

square Automation Interaction Detection) и C5.0. 

2.2.2. Невронни мрежи 

Интелигентните методи се отличават от традиционните по това, че прилагат 

технологии на изкуствения интелект към решаване на неструктурирани и 

полуструктурирани задачи38. Едни от най-често прилаганите в практиката, свързана с  

DM, са агентният39, невронните мрежи, генетичните алгоритми и др. 

Невронните мрежи (НМ) са приложения на числовите интелигентни 

технологии и са едно от постиженията на изследванията в областта на изкуствения 

интелект. 

Изкуствените невронни мрежи са динамични системи, изградени от свързани 

помежду си във вид на насочен граф изкуствени неврони и способни да генерират и 

предават изходна информация в отговор на входно въздействие.  

Изкуственият неврон (възел) може да се разглежда като модел, на биологичния 

неврон. Според McCulloch и Pitts възелът се състои от четири основни елемента: 

• множество синаптични връзки, всяка от които се характеризира с тегло 

(синаптично тегло); 

• суматор на входните сигнали; 

• активираща функция за ограничаване на амплитудата на сигнала на 

изхода от неврона. Амплитудата е в затворения интервал [0,1] или [-1,1].  

• oтклонение (bias), коeто има за задача поддържане на входно ниво на 

активиращата функция, както и увеличаване или намаляване на сигнала към нея. Този 

елемент не е задължителен за всички НМ. 

Активиращата функция представлява математическа формула, въз основа на 

която се определя генерираният от всеки неврон резултат. Видът на активиращата 

функция определя в голяма степен възможностите на НМ и начина й на обучение.  

Активиращата функция може да бъде от различен тип, но най-  често е 

нелинейна. Най-  разпространени са: прагова, сигмоидна, линейна, гаусов тип и др. Чрез 

нея може да се внесе нелинейност за представяне на зависимостта между входните и 

изходни величини за мрежата. Най-  често използвана е сигмоидната (логистична) 

активиращата функция. Функцията може да бъде различна в зависимост от естеството 

на решаваната задача.  

Теоретично, невронните мрежи могат да моделират в неявен вид всеки процес, 

колкото и сложен да е той. Тяхната сила е в способността да представят както линейни, 

така и нелинейни зависимости, както и в способността им да научават тези връзки 

директно от данните, които моделират. Това е особено полезно в приложения, където 

сложността на данните или задачата прави съставянето на такава функция по други 

начини неприложимо. Основно свойство на НМ е да отразяват входната информация в 

изходна. 

                                           
38 Атанасова,Т. Интелигентни компютърни системи. Второ издание. Варна: Наука и икономика, 

2011. 
39 Атанасова, Т. DM агенти. Сб. „Информационните технологии в бизнеса и образованието“, 

Наука и икономика, 2014, с. 366-371. 
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Kaто интелигентни приложения НМ обработват знания. Последните са неявно 

представени в общата архитектура и взаимодействие между невроните. Структурата 

на връзките и теглата им са носителите на знания в невронните мрежи. Тези знания 

представляват способността на мрежата да съпоставя на подадените входни данни 

правилните изходни резултати. За тази цел е необходима настройка на теглата, която се 

постига в процеса на обучение на невронната мрежа. 

Невронните мрежи могат да обработват неточна и непълна или зашумена 

информация. Принципно различният метод на нейната обработка в сравнение с 

конвенционалната обработка, осигурява тази мощна способност. 

Всеки неврон приема входни сигнали от други неврони (или от външната 

среда) и ги използва за изчисляване на изходен сигнал. Всеки неврон работи паралелно 

с останалите без централен контрол. 

Сред основните характеристики на невронните мрежи от съществено  значение 

е способността им да се учат от своята среда и да подобряват работата си чрез обучение.  

Обучението е процес, при който се настройват теглата и връзките между 

невроните чрез моделиране на средата, в която работи мрежата. В процеса на обучение 

топологията на невронната мрежа се модифицира. Така тя се настройва за съответствие 

към задачата. 

По време на обучението мрежата автоматично извлича функционални 

зависимости от входните данни. В края на процеса тези зависимости се запомнят като 

теглови стойности и структура на връзките между невроните и по- късно се използват.  

За да се получи достоверен резултат след обучението на невронната мрежа, са 

необходими подбрани примери по проблема. Те представляват комбинации от 

конкретни реални стойности за наблюдаваните величини и съответния им резултат.   

Обикновено подбраните данни  се разделят в три групи: извадка за обучение, 

за валидация и тестова, като пропорцията между тях се основава на експерименти. 

Обучението се реализира чрез повтарящ се итеративен процес на промяна в 

тегловните коефициенти на връзките между невроните, до тогава докато се изпълни 

зададен критерий. Това може да бъде определено ниво на грешката, брой епохи40 или 

друг. Въздействията на входа, които невронната мрежа  получава по- късно, може да се 

различават от сигналите, с които тя е обучена, но получената реакция трябва да бъде 

правилна.  

Като резултат от обучението мрежата „научава”  връзката между входящите и 

изходящи величини и да обобщава. 

Обучението се реализира по различни алгоритми. Един от най-използваните е 

алгоритъмът с обратно разпространение на грешката (backpropagation). Използва се за 

обучение на многослойни прави мрежи. Представлява вид обучение с учител, при което 

обучаващото множество от данни, съдържа желания (целевия) изход за всеки входен 

сигнал. На всяка стъпка от алгоритъма параметрите на мрежата се коригират с отчитане 

на грешката- разликата между фактически получения и желания резултат. Корекциите 

на параметрите се извършват постъпково, с което се имитира обучението с учител. 

След като премине обучението на НМ, в нея са изведени зависимостите в 

данните и са запомнени в теглата на връзките. Обучената НМ представлява модел на 

връзките между входните и  изходните данни и може да се използва чрез поставяне на 

заявки към нея. Този модел се разглежда като резултат от процеса DM. 

                                           
40 Еднократното преминаване на цялото обучаващо множество през мрежата се нарича епоха. 
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2.2.3. Методи за обработка на  неструктурирана  информация 

Информацията, която се споделя в Интернет има разнороден характер и няма 

ясно дефинирани формат и структура. Tя по същество е неструктурирана, най-често е 

под формата на текстово и мултимедийно съдържание. Въпреки, че работата с 

неструктурирани данни е трудна и няма еднозначен алгоритъм за тяхната обработка 

през последните години те са обект на голям изследователски интерес. 

Натрупването на мнения в уеб пространството е предпоставка за търсене и 

прилагане на подходящи инструменти за компютърната им обработка и за извличане 

на полезни знания от тях. За работа с неструктурирани данни, каквито са мненията в 

социалните мрежи и отговорите на отворените въпроси в анкетите се използват 

технологиите за обработка на естествен език (Natural Language Processing, NLP), които 

могат да се разглеждат като синтез между изкуствения интелект и компютърната 

лингвистика41. Концепцията NLP е насочена към “пълното разбиране на текста, 

проверка на синтактичната и семантична валидност на лингвистичния вход, като се 

използват знанията за реалния свят за разбиране на целите и убежденията, а също и 

речевите действия, разговорите и дискурс за структурата”42. Съществуващите 

технологии за автоматично разбиране на естествен език преобразуват текста и го 

представят във вид, достъпен за обработка от компютърни програми. 

Понастоящем много изследователи се занимават с различни аспекти на 

интелигентната обработка на текст. Най-общо откриването на знания в 

неструктурирани данни в литературата е известно като извличане на текст (Text Mining, 

TM)43. Според речника на Оксфорд извличането на текст предствлява процес на 

идентифициране и анализиране на модели в текста и използва техники за обработка на 

естествен език, за машинно обучение, както и статистически методи44. В литературата 

понятието ТМ се среща още като Тext Data Mining (TDM), Text Analytics, Knowledge-

Discovery в Текст (KDT). 

В процеса на извличането на знания от текст се включват: 

• Търсене на информация (Information retrieval – IR) – търсене в бази от 

данни и Интернет на документи на информация в документи, на метаданни 

за документите; 

• Обработка на естествен език (NLP) – анализ на текст, преобразуване и 

формално представяне на езиковите ресурси във вид подходящ за 

обработка от компютърни; 

• Извличане на информация (Information extraction IE) – автоматично 

извличане на структурирана информация от неструктурирана; 

• Извличане на знания (Data mining DM) – е процес на идентифициране на 

модели в набори от данни с цел откриване на нови знания.  

 

 

                                           
41 Sulova, S. An Approach For Automatic Analysis Of Online Store Product And Services Reviews. 

Izvetia, Journal of Varna University of Economics, Varna: Science and Economics, 60, 2016, 4, p. 456. 
42 Kumar, Е. Natural Language Processing. New Delhi: I. K. International Pvt, 2011. p. 4. 
43 Fayyad, M., Piatetsky-Shapiro and Smyth, P. From Data Mining to Knowledge Discovery in 

Databases. AI Magazine, Vol. 17, № 3, 1996, pp. 37-54. 

Anne, A., Poteet, S. Natural Language Processing and Text Mining, Springer, 2007, p. 1. 
44 Oxford Dictionary of Social Research Methods, http://www.oxfordreference.com/ 

view/10.1093/acref/9780191816826.001.0001/acref-9780191816826, 1.12.2018.  
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“Типичните TM задачи включват: 

• категоризация на текст; 

• клъстеризиране; 

• извличане на понятия; 

• създаване на граматични таксономии; 

• анализ на чувства; 

• анотиране на документи; 

• моделиране на връзки между същности”45.  

Натрупването на все повече информация в уеб пространството става 

предпоставка за търсенето на начини за извличането на знания от различните видове 

ресурси в Интернет46. В литературата се появява и терминът извличане на знания от уеб 

източници (Web Мining, WM). Ециони пръв използва това понятие и го определя като 

“като процес на използване на DM техниките за изследване и извличане на информация 

от Интернет документи и услуги”47. По-късно към извличането на знания от интернет 

ресурси се включват и техниките за изследване и анализ на данните за използваемостта 

на уеб източниците48.  В литературата се дефинират и три основни вида извличане на 

знания от уеб ресурси49: 

• извличане на полезни знания от съдържанието на уеб документите (Web 

content mining, WCM); 

• извличане на полезни знания на базата на структурата от входящи и 

изходящи връзки (топологията) в уеб (Web structured mining WSM); 

• извличане на полезни знания на базата данните за използване на интернет 

ресурсите (Web usage mining, WUM). 

По проблемите на обработката на текстово съдържание от Интернет ресурси 

– WCM работят много изследователи50. Повечето разработки са диференцирани в 

зависимост от конкретните изследователски задачи и типа на източниците, от които се 

извличат данни. Появяват се разработки зa: автоматична класификация на уеб 

                                           
45 Pena-Ayala, A. Educational Data Mining. Applications and Trends. Charm Heidelberg: Springer 

International Publishing. 2014, p. 37. 
46 Сълова, С. Приложение на технологиите за извличане на знания от уеб в електронната 

търговия. Год. Икон. унив. – Варна, 83, 2011, с. 199. 
47 Etzioni, О. The World Wide Web: quagmire or gold mine?, Communications of the ACM, no. 11, 

1996, pp. 65-68. 
48 Cooley, R., Mobasher, B. and Srivastava, J. Web Mining: Information and Pattern Discovery on the 

World Wide Web, Proceedings, Ninth IEEE International Conference, 

https://www.researchgate.net/profile/Jaideep_Srivastava2/publication/3720481_Web_mining_Information_and

_pattern_discovery_on_the_World_Wide_Web/links/0deec521b680228c6a000000.pdf, 19.2.2019. 

Markov, Z. and D. Larosed. Data Mining the Web Uncovering Patterns in Web Content, Structure, 

and Usage. John Wiley & Sons, New Jersey, 2007. 
49 Cooley, R., Mobasher, B. and Srivastava, J. Web Mining: Information and Pattern Discovery on the 

World Wide Web, Proceedings, Ninth IEEE International Conference, 

https://www.researchgate.net/profile/Jaideep_Srivastava2/publication/3720481_Web_mining_Information_and

_pattern_discovery_on_the_World_Wide_Web/links/0deec521b680228c6a000000.pdf, 19.2.2019. 
50 Kosala, R., Blockeel, H. Web Mining Research: a survey. ACM SIGKDD Explorations Newsletter. 

Vol. 2, Issue 1, 2000, pp. 1-15. 

Navadiya, D., Patel, R. Web Content Mining Techniques-A Comprehensive Survey. International 

Journal of Engineering Research & Technology (EJERT), Vol 1, Issue 10, 2012, pp. 1-6. 

Markov, Z. and D. Larosed. Data Mining the Web Uncovering Patterns in Web Content, Structure, 

and Usage. John Wiley & Sons, New Jersey, 2007. 

https://www.researchgate.net/profile/Jaideep_Srivastava2/publication/3720481_Web_mining_Information_and_pattern_discovery_on_the_World_Wide_Web/links/0deec521b680228c6a000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jaideep_Srivastava2/publication/3720481_Web_mining_Information_and_pattern_discovery_on_the_World_Wide_Web/links/0deec521b680228c6a000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jaideep_Srivastava2/publication/3720481_Web_mining_Information_and_pattern_discovery_on_the_World_Wide_Web/links/0deec521b680228c6a000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jaideep_Srivastava2/publication/3720481_Web_mining_Information_and_pattern_discovery_on_the_World_Wide_Web/links/0deec521b680228c6a000000.pdf


МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

27 
 

страници51, групиране на документи52, откриване на сходство на текстови документи53, 

извличане на мнения от текст и анализ на чувства54. Предложените решения в 

множеството, съществуващи изследвания са приложими и в областта на извличането 

на знания в сферата на образованието. 

През последните години все по популярни стават изследвания върху две 

взаимосвързани области, каквито са извличането на мнения (Opinion mining – OM) и 

анализът на нагласи и отношения (Sentiment analysis – SA)55. Основната предпоставка 

за това е натупването голямо количество потребителски мнения, споделени 

впечатления, настроения, емоции чрез платформите за социално споделяне, блоговете 

и уеб приложенията. 

Терминът “извличане на мнения” е въведен от Dave, Lawrence и Pennock56. Tе 

го дефинират като “процес на обработка на търсените резултати за определен елемент 

и генериране на мнения за неговите продуктови  характеристики”. След това за 

извличането на мнения в литературата се срещат и по-широки тълкувания, включващи 
различни видове анализ и оценка на текст. 

Sadegh, Ibrahim и Othmam57 развиват тезата, че това са техники за откриване 

и извличане на субективна информация в текстови документи. Извличането на мнения 

се базира на технологиите за обработка на естествен език, като се фокусира върху 

определяне на схващанията, възгледите, идеите и разбиранията по дадена тематика, а 

автоматичният анализ има за цел да извлече атрибути, характеристики на обекта и въз 

основа на тях да определи дали споделените коментари са положителни, отрицателни 

или неутрални. 

За анализ на нагласи и отношения за пръв път се споменава в изследванията 

на Das, Chen и Tong58. Те използват термина при автоматичния анализ и оценката на 

текст. В последствие в редица други разработки се разглеждат различни аспекти на 

                                           
51 Materna, J. Automatic Web Page Classification. Proceedings of Recent Advances in Slavonic 

Natural Language Processing, RASLAN 2008, Masaryk University, Brno, 2008, pp.84–93. 
52 Markov, Z. and D. Larosed. Data Mining the Web Uncovering Patterns in Web Content, Structure, 

and Usage. John Wiley & Sons, New Jersey, 2007. 
53 Huang, А. Similarity Measures for Text Document Clustering, Proceedings of the sixth New 

Zealand computer science research student conference (NZCSRSC2008), 2008, pp. 49-56. 

Lakashimi S. et. al., Analysis of Similarity Measures for Text Clustering. International Journal of 

Engineering & Science Research, Vol. 3, Issue 8, 2013, pp. 4627-463. 
54 Liu, B. Sentiment Analysis and Opinion Mining, Morgan & Claypool Publishers, 2012. 

Medhat, W., Hassan, A. and Korashy, H. Sentiment analysis algorithms and applications: A survey. 

Ain Shams Engineering Journal, 5, 2014, pp. 1093–1113.  

D’avanzo, E., Pilato, G. Mining social network users opinions’ to aid buyers’ shopping decisions. 

Computers in Human Behavior, 5, 2015, pp. 1284–1294. 

Patel, V., Prabhu, G. and Bhowmick, K. A Survey of Opinion Mining and Sentiment Analysis 

International Journal of Computer Applications, Vol. 131, № 1, 2015, pp. 0975–8887. 
55 В българската литература няма наложил се термин за понятието “Sentiment analysis”, срещат 

се разработки, където на български се използва терминът “анализ на чувства”, в настоящата монография 

ще използваме приетите в маркетинговата и икономическа теория на български език понятия като 

“нагласи”, “отношения”. 
56 Dave, K., Lawrence, S. and Pennock, D.  Mining the peanut gallery: Opinion extraction and 

semantic classification of product reviews, Proceedings of WWW, 2003, pp. 519–528. 
57 Sadegh, М., Ibrahim, R. and  Ali Othmam, Z. Opinion Mining and Sentiment Analysis: A Survey. 

International Journal of Computers & Technology, Vol 2, Issue 3, 2012, pp. 171-178. 
58 Das, S., Chen, M. Yahoo! for Amazon: Extracting market sentiment from stock message boards, 

Proceedings of the Asia Pacific Finance Association Annual Conference (APFA), Vol. 35, 2001. 

Tong, R. An operational system for detecting and tracking opinions in on-line discussion, Proceedings 

of the Workshop on Operational Text Classification (OTC), 2001. 
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анализа на нагласите и в много от изследванията терминът се използва като синоним 

на извличането на мнения59. 

За да анализира какви са нагласите и отношенията в даден текст Liu60 прави 

обстойно проучване и разделя методите в зависимост от частите за анализ – дума, фраза 

или цял документ. При анализа на ниво документ се класифицира общото становище, 

представено в документа като положително, отрицателно или неутрално. Той спомага 

за установяване на цялостната полярност на текст, но чрез него не могат да се оценяват 

различните емоции около отделни аспекти на текста. За осъществяване на 

класификацията се използват алгоритмите за машинно самообучение с и без учител61. 

В анализа на ниво изречение се изследва полярността на всяко изречение и се 

установява дали то e положително, отрицателно или неутрално, като се прилагат 

същите методи. Редица автори работят по проблемите на анализа на текст на ниво дума. 

Известно е, че в текстовете има думи, които са носители на емоции, настроения. В 

литературата има разработки, свързани с групиране на думите в речници и тяхната 

автоматична класификация, с извличане на ключови думи и идентифициране на теми62.  

Едно от последните и най-обстойни проучвания за изследванията в областта на 

изучаването на мнения е на Ravi, K. и Ravi, V.63. Те  класифицират съществуващите 

проучвания и използваните в тях методи. Според тях SA решават задачи, свързани с: 

класифициране на текст според неговата субективност; класифициране според 

изразените в него чувства и настроения; изследване на полезността на мненията; 

откриване на спам текстове; създаване на речници и лексикони; извличане на 

характерни черти и аспекти. Според нас в така представената систематизация не може 

да се направи ясно разграничаване между първата и втората групи затова считаме, че е 

по-удачно задачите на SA да се представят по както е дадено на фиг. 2. 

 

                                           
59 Pang, B., Lee, L. Opinion Mining and Sentiment Analysis, Foundations and Trends in Information 

Retrieval, Vol. 2, № 1-2, 2008, pp. 1-135. 

Sadegh, М., Ibrahim, R. and  Ali Othmam, Z. Opinion Mining and Sentiment Analysis: A Survey. 

International Journal of Computers & Technology, Vol. 2, № 3, 2012, pp. 171-178. 

Ankitkumar, D., Badre, R., Kinikar, M. A Survey on Sentiment Analysis and Opinion Mining, 

International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering. Vol. 2, Issue 11, 

2014, pp. 6633-6639. 

Rahmath, H., Opinion Mining and Sentiment Analysis – Challenges and Applications, International 

Journal of Application or Innovation in Engineering & Management, Vol. 3, Issue 5, 2014, pp. 401-403. 
60 Liu, B. Sentiment Analysis and Opinion Mining, Morgan & Claypool Publishers, 2012. 
61 Varghese, R., Jayasree, M. A survey on sentiment analysis and opinion mining. International Journal 

of Research in Engineering and Technology. Vol 2, Issue 11, 2013, pp. 312-317. 
62 Hu, M and Liu, B. Mining and Summarizing Customer Reviews, Proceedings of the tenth ACM 

SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, 2004, pp. 168-177. 

Zhang, C., Wang, H., Yao, L. Y., Wu, D., Lia, Y., & Wang, B. Automatic keyword extraction from 

documents using conditional random fields. Journal of Computational Information Systems, Vol. 4, №3, 2008, 

pp. 1169–1180.  

Heerschop B, et. al. Polarity Analysis of Texts using Discourse Structure. Proceedings of the 20th 

ACM international conference on Information and knowledge management, 2011, pp. 1061-1070. 

Taboada, M. et. al. Lexicon-Based Methods for Sentiment Analysis, Computational Linguistics, Vol. 

37, Issue 2, 2011, pp. 267-307. 
63 Ravi, K., Ravi, V. A survey on opinion mining and sentiment analysis: Tasks, approaches and 

applications, Knowledge-Based Systems, Vol. 89, 2015, pp. 14–46. 
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Фиг. 2. Основни задачи, решавани от SA анализите 

 

SA са до голяма степен приложими и при анализ на студентски мнения, за 

изследване на полярността на изказаните становища, за откриване на полезните мнения 

и идентифициране на характерни черти и аспекти, свързани с провежданите 

проучвания. Независимо кой вид анализ на неструктурирани данни ще се избере 

извличането на данни от текст се осъществява в следните етапи (вж. фиг 3): 

 

 
Фиг. 3. Етапи на процеса на ТМ 

 

1. Търсене на подходящи текстови документи или колекции от документи. 

На този първи етап се събират необходимите за анализ документи, това може да се 

осъществи ръчно или чрез използване на автоматизирани средства за подбор на 

документите по критерии. 

2. Предварителна обработка на текста. Предварителната обработка на 

текста е процес на подготовка на текста за прилагане върху него на DM методи за 

извличане на знания. Един от основните проблеми при анализа на текст е наличието на 

голямо количество думи, които не са носители на полезна информация и не е 

целесъобразно всички те да се обработват. Обработката на текстовите масиви и до 

голяма степен зависи от езика, на който е текста и наличието на съответните езикови 

речници.  

Обичайните техники, които се използват за обработка на текстове са: 

• премахване на излишните думи (stop words) – това са спомагателни 

думи, които носят малко информация за съдържанието на текста, като например: 

„за”, „до“ „така”, „по-горе”, „през”, „след”, „по-късно”, „отново”, „върху” и др.; 
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• стеминг (stemming) – извличане на корена на думата и преобразуването 

й в нормална форма; 

• преобразуване на символите – да бъдат изписани само с малки 

букви; 

• определяне на частите на речта, дали думите са прилагателни, 

съществителни, наречия, глаголи. 

3. Прилагане на DM методи за обработка на текста. На този етап основно 

се използват методите за класификация, клъстеризация и откриване на асоциативни 

правила. Документите се разпределят в категории, извършва се автоматично 

анотиране, извлича се най-съществената част от текста, като ключови понятия, 

имена, идентифицират се асоциативните отношения. Откриват се зависимости и 

модели, които се прилагат за анализ на информацията.  

4. Интерпретация на резултатите. На последния етап се визуализират 

резултатите, обикновено в графичен вид, което позволява  да се извърши анализ и 

тълкуване. 

Най-съществената част от анализ на текста е неговата обработка с подходящи 

методи и търсенето на модели в данните. На базата на множеството цитирани до 

момента проучвания на фиг. 4 сме обобщили, използващите се за тази цел методи. Те 

са разделени на две основни категории: методи на машинното самообучение и методи, 

базирани на съществуващи езикови ресурси. 

  

 
Фиг. 4. Методи, използвани за анализ на текст 

 

През 1959 г. Артър Самюел за първи път определя машинното самообучение 

като „Поле на проучване, което дава на компютрите възможността да учат, без да бъдат 

експлицитно програмирани“64. Типовете машинно самообучение в зависимост от 

характера на обратната връзка са: машинно самообучение с учител (надзиравано, 

Supervised Machine Learning) и машинно самообучение без учител (ненадзиравано, 

Unsupervised Machine Learning). За текстови анализ основно се използват методите за 

                                           
64 Munoz, A., Machine Learning and Optimization, 

https://www.cims.nyu.edu/~munoz/files/ml_optimization.pdf, 20.02.2019. 
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машинно самообучение с учител, където има примерен вход и параметри за желания 

изход, дадени от „учител“, такива са методите за класификация. Множество 

изследвания доказват, че за анализ на текст най-успешно се прилага линейният 

класификатор Support Vector Machines (SVM) и класификаторът, базиран на 

алгоритъма Naive Bayes (NB)65.  

Към анализите, базирани на езикови ресурси се отнасят тези, които използват 

корпуси, речници и лексикално-семантични мрежи. При тях обикновено се използват 

колекции от езикови примери, подредени по определени критерии и даващи 

възможност за компютърната им обработка. Примери за езикови ресурси са лексикална 

база от данни за английски език WordNet и българската BulNet66. 

2.3. Формиране на база от знания чрез Data Mining 

Базата от знания (БЗ) представлява дефинирана информационна структура от 

натрупан опит и експертиза за определен проблем в дадена предметна област. Знанията 

се съхраняват в явна форма, представени  чрез подходящи семантични модели и могат 

да бъдат обработвани чрез компютри с цел предлагане на решение на сложни проблеми. 

С машинната обработка на БЗ безпристрастно се отчитат всички детайли, необходими 

за качеството на решението и така се постига подобряването му. 

Традиционно създаването на БЗ не е бърз или лесен процес. Предметната 

област трябва да се изследва, да се установят основните същности и зависимостите 

между тях, да  се  създаде представянето им на формален език, т.е. преминава се през 

процесa «инженеринг на знания», последван от програмиране. 

Алтернативен подход за създаване на БЗ е чрез прилагане на Data Mining, с 

което  процесът може да се ускори. Основна цел на DM е откриване на предварително 

неизвестни, но потенциално полезни знания (шаблони, връзки модели на данните) в 

големи по обем БД. DM e процес, направляван от данните. Последните могат да бъдат 

различни по тип- обичайните числови, текстови, дати, логически, но и хипертекст, 

мултимедийни и др. Съществено е, че се работи с реалните значения, а не примерно с 

усреднени. Обработват се също зашумени данни, както и изключения. Данните може 

да постъпват от източници в компютърни мрежи (Интернет включително), от фирмени 

системи, транзакционни БД, електронни таблици и др. Базовите алгоритми за DM могат 

да работят паралелно или разпределно; да използват индукция на правила, индукция на 

дървета на решенията, асоциативни правила, невронни мрежи, клъстеринг, регресия и 

др. Получените зависимости се разглеждат като модел, който коректно и пълно описва 

данните. Моделът може да бъде описателен или прогнозен. Прогнозният се използва за 

получаване на бъдещи стойности на явно представени величини от извлечените 

шаблони от данните. Описателният дава шаблони, открити в данните, които може да се 

използват за формиране на групи от обекти. Извлеченият модел  може да се представи 

на език от високо ниво във форма на продукционни правила, графично -дървета на 

решенията, както и в различни други форми. Резултатите трябва да са разбираеми за 

                                           
65 Singh, P., Husain, M. Methodological study of opinion mining and sentiment analysis techniques. 

International Journal on Soft Computing (IJSC), Vol. 5, №1, 2014, pp. 11-21. 

Verma, R., Kiranjyoti Оpinion Mining and Analysis of the Techniques for User Generated Content 

(UGC), International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 5(5)/2015, 

pp. 438-441.  
66 Коева, Св. БулНет (лексикално-семантична мрежа на българския език) – част от световната 

лексикално-семантична мрежа. Български език, 2007, 1, с. 34-50. 
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потребителя, тъй като са предназначени  за него. Процесът е интерактивен, защото 

предварително не може да се каже какво ще бъде открито в данните. Налага се да се 

сменя фокуса и ъгъла на проучване. Създаването на база от знания позволява да се 

съхранят откритите зависимости от описателните модели, открити в данните. 

Тъй като DM е независим от предметната област, той може да се прилага 

навсякъде, където се поддържат структурирани обеми от данни. Разглежда се като вид 

машинно обучение oт данните. 

В някои публикации67 се разглежда комбинирането на традиционното 

създаване на БЗ чрез инженеринг на знания и DM. Обогатява се семантичната БЗ със 

зависимостите в данните. 

 

                                           
67 Sholom M. Weiss, Stephen J. Buckley, Shubir Kapoor, Søren Damgaard. Knowledge-Based Data 

Mining. IBM T.J. Watson Research Center, https://pdfs.semanticscholar.org/ 

7c17/262ca16816af72c74b6f182c5431946a0e60.pdf, 1.12.2018. 
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Глава 3. Прилагане на методиката за анализ на данни за студентите 

Анализът на данните за студентите е реализиран в следната последователност: 

1. Подготовка на анкетите и събиране на данните 

2. Създаване на едномерни и двумерни масиви 

3. Изследване и проверка на основни хипотези със статистически софтуер 

4. Изследване на зависимости с дървета на решения 

5. Извличане на зависимости с НМ 

6. Анализ на неструктурирани данни 

7. Създаване на база от знания за студентите 

По-нататък са представени някои основни решения при реализирането на 

посочените стъпки. Така представената последователност от действия описва 

същността на предложената в настоящия труд методика. Методиката е валидирана с 

емпирично изследване. 

3.1. Анкета за проучване на оценките и очакванията на студентите от 

специалностите „Информатика“ и „Бизнес  информационни системи“ 

С цел привличането на повече и на по-добри студенти в университета, 

разработването на конкурентни учебни планове и програми и осигуряването на добри 

условия за обучение, е необходимо да се проучват мнението и очакванията на 

студентите. За да са полезни подобни проучвания, е необходимо да се постигне висока 

степен на отговор.  

Както бе посочено, изходната база за съставянето на въпросите в проучването 

са неговите цели. В конкретния случай обект на проучването са студентите  от 

специалностите „Информатика“ и „Бизнес информацион ни системи“ от ИУ-Варна. 

Подготвени са варианти на въпросници са студенти от втори и четвърти курс, за да 

може да се проследи еволюцията на техните потребности и очаквания. Необходимо е 

да се установи влиянието на характеристиките на студентите (завършено образование, 

входящ бал, демографски белези и др.) върху избора на специалност и тяхната 

успеваемост, да се идентифицират по-прецизно факторите, оказващи влияние върху 

мотивацията и интереса на студентите за избор на специалност. На тази база може да 

се повишат интересът към специалността и успеваемостта на студентите, да се 

усъвършенстват учебните планове и програми, и като цяло да се подобрят условията за 

обучение.  

За целите на изследването е разработена онлайн анкета в два варианта – за 

студентите от втори и и от четвърти курс, състоящи се съответно от 38 и 39 въпроса.  

В съдържателно отношение, въпросите в анкетното проучване може да бъдат 

категоризирани в следните основни групи: 

1) Социално-демографски характеристики. 

2) Мотиви за избор на изучаваната специалност. 

3) Отношение към изучаваната специалност. 

4) Отношение към университета. 

5) Участие в процеса на обучение. 

6) Извънучебни интереси и занимания. 

7) Нагласи за по-нататъшно обучение, квалификация и реализация. 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

34 
 

Анкетата включва предимно затворени въпроси, при които анкетираният 

избира един или няколко от предложените отговори. В нея има и няколко отворени 

въпроси. Целта на този подход е да се даде възможност на студентите да представят в 

по-голяма дълбочина своите очаквания и оценки за изучаваната специалност и 

университета. Особено ценни за нас са и техните препоръки за подобряване на 

обучението.  

В групата на отворените въпроси има няколко дихотомни въпроса, при които 

анкетираният избира една от две посочени алтернативи – например: 

Ако кандидатствате сега, ще запишете ли отново същата специалност? 

❑ Да 

❑ Не 

 

Дихотомните въпроси са подходящи за идентифициране на някои демографски 

характеристики, както и за даване на оценки и определяне на отношение. На тяхна база 

може сравнително бързо да се извлекат някои зависимости.  

Преобладаващата част от затворените въпроси в анкетата са от типа 

„множествен избор“, при които анкетираният може да избира един или няколко от 

посочените отговори. Те са подходящи, когато е налице фиксиран набор от 

възможности – например:  

 

На кое място посочихте специалността, в която се обучавате, при 

кандидатстването си в ИУ-Варна? 

○ На 1-во място 

○ На 2-ро място 

○ На 3-то място 

○ След 3-то място 

○ Не помня 

 

Както вече е бе посочено, въпросите с множествен избор успешно се 

комбинират с отворените въпроси. Пример за подобен въпрос е следният: 

 

Кои бяха водещите мотиви, за да се запишете в специалността, в която се 

обучавате? (Няколко отговора) 

❑ Отговаря на интересите ми  

❑ Мога да получа добра реализация 

❑ Мога лесно да си намеря работа  

❑ Осигурява високи доходи 

❑ Имам близки, работещи в IT сектора 

❑ За да подпомогна семейния бизнес 

❑ За да се развия в областта, в която се обучавах в средното училище 

❑ Друго (Посочете) ………………………………………… 

 

В анкетата са включени и няколко въпроса с рейтингова скала за измерване на 

отношението и оценката на студентите – например:  

• Удовлетворени ли сте от обучението си в специалността;   

• В каква степен се спазва обявеният регламент за текущия контрол, и др. 
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Отворените въпроси са избрани за определяне на желания и предпочитания на 

студентите относно обучението в ИУ-Варна, или за идентифициране на някои 

характеристики. Примери за подобни въпроси са: 

 

Коя дисциплина считате за най-полезна по време на обучението Ви досега? 

(Посочете) 

 
Какво искате да изучавате като специални дисциплини в следващите години? 

(Посочете) 

 
 

За да се гарантира по-висока степен на отговор от страна на студентите, тя е 

реализирана като онлайн проучване, като за целта са използвани възможностите на 

Google Forms68. Според някои изследвания69 това е едно от най-добрите средства за 

подобни цели, които може да се ползват свободно. 

За провеждането на анкетата е потърсено съдействие от преподаватели и е 

отделено време в лабораторните занятия. Този подход се оказа успешен, като 87% от 

студентите от втори и четвърти курс на специалностите „Информатика“ и „Бизнес 

информационни системи“ са обхванати в проучването. 

3.2. Създаване на едномерни и двумерни разпределения 

Проведените онлайн анкети със студенти чрез средствата на Google формуляри 

генерират автоматично електронна таблица с посочените отговори. На всеки ред са 

записани данните на един анкетиран студент. Във всяка колона са записани отговорите 

на отделните въпроси. Направена е кодова книга на всички въпроси от анкетата. 

Кодирани са и въпросите с отворен отговор. Електронните таблици, съдържащи 

отговорите на студентите от двете анкети (с II-ри и IV-ти курс), са импортирани в 

средата на PSPP. 

След като анкетите са проведени и са направени кодови таблици, отговорите 

от анкетите са кодирани. Кодирането на отговорите позволява еднозначната им 

интерпретация. Важно е да се отбележи, че редица въпроси в анкетното проучване са 

зададени с въпрос с отворен отговор. Факт, който обуславя подходящо кодиране на 

дадените отговори, за да може да се получи обобщаване на данните. 

Явленията и процесите в обществото намират адекватно изражение в 

статистически величини. Част от тях могат да се получат чрез статистическо 

                                           
68 Fryer, Wesley. Create a free online survey with Google Forms. 2010, 

http://www.speedofcreativity.org/2010/07/30/create-a-free-online-survey-with-google-forms/, 6.02.2016. 
69 Guay, Matthew. The 12 Best Free Survey Tools and Form Apps. 2015, https://zapier.com/blog/best-

free-survey-tool-form-app/, 6.02.2016. 

 

http://www.speedofcreativity.org/2010/07/30/create-a-free-online-survey-with-google-forms/
https://zapier.com/blog/best-free-survey-tool-form-app/
https://zapier.com/blog/best-free-survey-tool-form-app/
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наблюдение, други – чрез прилагане на методите за статистическо групиране.  За 

генериране на едномерни и двумерни разпределения е използван софтуерният продукт 

PSPP. Едномерните разпределения показват брой отговорили лица по отделни въпроси 

на анкетата. Двумерните разпределения показват брой отговорили лица по отделни 

въпроси на анкетата и по специалност. 

Следва да се отбележи, че обработваните данни (отговорите на анкетите) са 

статични. Те представят стойностите на отделните признаци в рамките на една 

генерална съвкупност (анкетираните студенти) към определен момент от време. В този 

случай се търсят зависимости и особености на данните към определен момент, а не в 

динамика. 

Важно е да се отбележи, че при прехвърляне на отговорите на анкетите от MS 

Excel в PSPP за всяка променлива е избран подходящ тип на данните (номинални, 

ординални (рангови), интервални). Освен това, за въпроси с отговори с множествен 

избор в средата на PSPP са създадени отделни променливи (колони). По този начин е 

възможно обхващане на всички особености на съвкупността от анкетираните студенти. 

Създаването на едномерни и двумерни разпределения са дейности, които са 

част от дескриптивната статистика. В създадените едномерни разпределения се 

интересуваме от броя на лицата, които са дали определен отговор на попълнената 

анкета. В създадените двумерни разпределения се интересуваме от броя на лицата, 

които са дали определен отговор на попълнената анкета, разпределени по 

специалности. Двумерни разпределения могат да бъдат направени и по всеки друг 

номинален признак (например “пол” или “спорт”). В този случай се получава 

разпределение на броя лица по два признака: отговор на въпрос и дали спортуват. 

Разработването на варианти на модели и тяхното последващо тестване в 

средата на статистически софтуер и невронни мрежи до голяма степен се основава на 

откритите особености на анализираната съвкупност, представени в едномерните и 

двумерните разпределения. Едномерните и двумерните разпределения представляват 

обобщаващи характеристики на статистическата информация. 

За разкриване на характера на дадена съвкупност (в случая студентите от втори 

и четвърти курс, специалности „Информатика“ и „Бизнес информационни системи“) се 

използват методите анализ на емпирични разпределения и описателна статистика 

(descriptive statistics). Едно емпирично разпределение показва разпределението на 

единиците на изследваната съвкупност (студентите) по значенията на отделни 

признаци (отговорите на поставените въпроси). Според броя на признаците 

емпиричните разпределения могат да бъдат едномерни, двумерни и многомерни. 

Един от най-често използваните методи за представяне на групирани данни 

е табличният метод. В настоящото изследване за представяне н едномерните и 

двумерните разпределения е избран табличният метод. За построяване на 

емпиричните разпределения в статистическата практика се използват абсолютни, 

относителни и кумулативни честоти. В настоящото изследване са използвани 

абсолютни и относителни честоти. Абсолютната честота показва брой студенти, 

дали определен отговор на анкетата. Относителната честота показва отношение 

между абсолютната честота и общия брой на честотите. В статистическата теория са 

познати абсолютни комулативни и относителни комулативни честоти. В настоящото 

изследване те не се използват. 

Периодът на провеждане на анкетата е: месец април 2015 г. и април 2016 г. 

Начинът на регистриране на информацията е онлайн интервю. Генерална съвкупност е 

305 студенти, в т.ч. 137 студенти спец. „Информатика“ и 137 студенти спец. БИС. 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

37 
 

Респондентита са: 155 студенти (51%), в т.ч. 77 студенти спец. „Информатика“ (50%); 

76 студенти БИС (50%) и 2 студенти непосочили специалност. 

Анализът на емпирични разпределения е извършен в средата на PSPP.  

В резултат на направените едномерни разпределения от отговорите на 

анкетите за втори курс (Приложение 1) могат да се формулират следните изводи. 

Изводите са валидни при разглеждане на двете специалности като една съвкупност – 

студенти, обучаващи се във втори курс във факултет „Информатика“. 

Първо, 60.6% от студентите са мъже (Таблица 1). Факт, който показва, че 

фокусът на PR кампанията на университета може да се насочи към подобряване на 

привлекателността на двете специалности за жени. 

Таблица 1. 

Разпределение на анкетирани лица от  

спец. “Информатика” и БИС по пол 

Пол Брой Структура % 

Жена 60 38,7 

Мъж 94 60,6 

Общо 154 99,4 

Не е посочен отговор 1 0,6 

Общо 155 100,0 

 

Второ, 92.2% от студентите са на възраст между 20 и 25 години (Таблица 2). 

Голяма част от студентите – 80%  продължават висшето си образование веднага след 

завършване на средното образование. Фактът, че 16.5% от студентите са завършили 

предходни години показва, че една значителна част от тях завършват средно 

образование, изчакват няколко години и след това решават да бъдат студенти. Тук 

може да се мисли за въздействие върху мотивацията или за своевременно 

продължение на образованието. 

 

Таблица 2. 

Разпределение на анкетирани лица спец. “Информатика” и  

БИС по възраст 

Възраст Брой Структура % 

Под 20 години 2 1,3 

20-25 години 144 92,2 

25-30 години 5 3,2 

Над 30 години 3 1,9 

Общо 154 99,4 

Не е посочен отговор 1 0,6 

Общо 155 100,0 

 

Трето, видът на завършеното средното общообразователно училище и 

профилът на средното училище не оказват влияние върху избора на една от двете 

специалности (Таблица 3). 14.8% от анкетираните студенти са завършили средно 

училище с профил, свързан с информатиката (Таблица 3). 
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Таблица 3. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС по профил в друг вид 

завършено училище 

Профил на средно училище Брой Структура % 

информатика, икономическа информатика, информационни 

технологии, компютърна техника и технологии, системно 

програмиране, природо-математически профил 

23 14,8 

езици (немски, английски), икономика, митническа и данъчна 

администрация, бизнес администрация, туризъм, кулинар, 

облекло, география, история и цивилизация, архитектура, 

селски туризъм, офис секретар, фризьорство, кетъринг, 

екология и опазване на околната среда 

19 12,3 

инженерни и техническа специалност –микропроцесорна 

техника, електротехника, ЕФП (Експлоатация на флота и 

пристанищата), Механизация, техническа гимназия, технолог 

на облеклото и текстил 

7 4,5 

празно поле (нищо не е отбелязано) 106 68,4 

Общо 155 100,0 

 

Четвърто, 69.7% от анкетираните лица декларират, че биха записали същата 

специалност ако кандидатстват отново (Таблица 4). Нормално е да има хора, които са 

попаднали в специалността без да са се чувствали силно мотивирани да я изучават. 

Възможно е обучението по двете специалности да поставя по-високи изисквания пред 

студентите и те да се чувстват значително по-натоварени, отколкото по време на 

обучението си в средното образование. 

 

Таблица 4. 

Разпределение на анкетирани лица спец. “Информатика” и БИС по предпочитание да се 

запише отново същата специалност 

Отговори Брой Структура % 

Да 108 69,7 

Не 39 25,2 

Общо 147 94,8 

Не е посочен отговор 8 5,2 

Общо 155 100,0 

 

Пето, разпределението на анкетираните лица по успех има разпределние 

близко до нормалното разпределение (Таблица 5). Най-големи са относителните дялове 

на добрите (42.6%) и много добрите оценки (40%). Нормалното разпределение на 

студентите по успех показва, че приложената скала за интервално оценяване и 

преобразуването й в рангова скала обективно представя разпределението на 

студентите. В статистиката е доказано, че редица величини имат нормално 

разпределение, включително оценките на студентите. 
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Таблица 5. 

Разпределение на анкетирани лица спец. “Информатика” и БИС по успех 

Отговори Брой Структура % 

Среден 5 3,2 

Добър 66 42,6 

Мн. добър 62 40,0 

Отличен 12 7,7 

Общо 145 93,5 

Не е посочен отговор 10 6,5 

Общо 155 100,0 

 

Шесто, 76.8% от анкетираните студенти посещават над 80% от упражненията 

(Таблица 6). 74.2% от анкетираните студенти ползват допълнителни материали при 

обучението си. Два факта, които показват висок интерес към образователния процес. 

 

Таблица 6. 

Разпределение на анкетирани лица спец. “Информатика” и БИС според степента на 

посещаемост на упражнения 

Отговори Брой Структура % 

Не е посочен отговор 10 6,5 

Под 20% 1 0,6 

20-50% 4 2,6 

50-80% 21 13,5 

Над 80% 119 76,8 

Общо 155 100,0 

 

Седмо, над половината от анкетираните студените са членове на FB групата 

„Информатика“. 72.9% от анкетираните студенти посочват в личния си профил в 

социалните мрежи, че се обучават в ИУ-Варна (Таблица 7). 

 

Таблица 7. 

Разпределение на анкетирани лица спец. “Информатика” и БИС по публикуване на 

учебното заведение в личния профил в социалните мрежи 

Отговори Брой Структура % 

Да 113 72,9 

Не 33 21,3 

Общо 146 94,2 

Не е посочен отговор 9 5,8 

Общо 155 100,0 

 

Осмо, 30.3% от анкетираните лица работят по време на обучението си. 63.2% 

не работят. Факт, който показва, че анкетираните студенти приоритетно са отдадени на 

учебния процес. Една трета от работещите работят по специалността, по която се 

обучават. Две трети работят (освен, че учат), за да имат допълнителни доходи. 

Девето, 49.7% от студентите спортуват. 80.6% от студентите имат хоби.  

В резултат на направените двумерни разпределения от отговорите на 

анкетите за втори курс (по отговори на въпросите на анкетата и по специалност) 
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(Приложение 1) могат да се формулират следните изводи. Изводите показват 

определени различния сред студентите от втори курс в двете специалности. 

Първо, 75.3% от анкетираните студенти специалност БИС декларират, че биха 

записали същата специалност (Таблица 8). 71.2% от анкетираните студенти 

специалност „Информатика“ декларират, че биха записали същата специалност 

(Таблица 8).  

 

Таблица 8. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС 

по предпочитание да се запише отново същата специалност 

Отговори 
Показател Специалност Общо 

БИС Информатика 

Да 
Брой 55 52 107 

% 75,3% 71,2% 73,3% 

Не 
Брой 18 21 39 

% 24,7% 28,8% 26,7% 

Общо 
Брой 73 73 146 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Второ, 57.9% от анкетираните студенти специалност БИС декларират, че 

основният мотив за избор на специалността е професионалната реализация (Таблица 

9). 64.9% от анкетираните студенти специалност „Информатика“ декларират, че 

основният мотив за избор на специалността е професионалната реализация (Таблица 

9). 

 

Таблица 9.  

Разпределение на анкетирани лица спец. “Информатика” и БИС по посочен мотив за 

избор на специалността – „реализация“ 

Отговори Показател 
Специалност Общо 

БИС Информатика 

Да 
Брой 44 50 94 

% 57,9% 64,9% 61,4% 

Не 
Брой 32 27 59 

% 42,1% 35,1% 38,6% 

Общо 
Брой 76 77 153 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Трето, 85.9% от анкетираните студенти специалност БИС декларират, че 

спортуват активно. 92.0% от анкетираните студенти специалност „Информатика“ 

декларират, че спортуват активно. 

В резултат на направените едномерни разпределения от отговорите на 

анкетите за четвърти курс (Приложение 2) могат да се формулират някои изводи. 

Изводите са валидни при разглеждане на двете специалности като една съвкупност – 

студенти, обучаващи се в четвърти курс във факултет „Информатика“. 

Периодът на провеждане на проучването е месец април 2015 г. и април 2016 г. 

Начинът на регистриране на информацията е онлайн интервю. Генералната съвкупност 

е 266 студенти, в т.ч. 164 студенти спец. „Информатика“ и 102 студенти БИС. 
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Респондентите са 226 студенти (87%), в т.ч. 137 студенти спец. „Информатика“ (61%); 

84 студенти БИС (37%) и 5 студенти непосочили специалност (2%). 

Първо, 89.4% от студентите са на възраст между 20 и 25 години (Таблица 10). 

Малка част от студентите в четвърти курс (9.7%) са над 25 години (Таблица 10). 80.1% 

от анкетираните студенти са продължили обучението си в ИУ-Варна веднага след 

завършване на средно образование. 

 

Таблица 10. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС по възраст 

Възраст  Брой Структура % 

Под 20 години 1 0,4 

20-25 години 202 89,4 

25-30 години 19 8,4 

Над 30 години 3 1,3 

Общо 225 99,6 

Не е посочен отговор 1 0,4 

Общо 226 100,0 

 

Второ, профилът на завършеното средно училище е твърде разнообразен 

(Таблица 11). Факт, който показва интерес към двете специалности от хора, които в 

средното си образование са обучавани в профил, различен от информатиката. 

 

Таблица 11. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС по профил в друг вид 

завършено училище 

Профил на средно училище Брой Структура % 

Икономически профил – банково дело, икономика, аграрна 

икономика, финанси, предприемачество и мениджмънт, 

икономист на земеделското стопанство, маркетинг, 

административно обслужване 

10 4,4 

Търговия и туризъм – Мениджмънт в туризма, Кетъринг, 

Търговия, Технолог на напитки, Организация на хотелиерството 

15 6,6 

Информатика и компютърни науки – Информатика, Математика 18 8,0 

Хуманитарен профил и езици – английски, немски, френски; 

История 

6 2,7 

Природни науки – Биология, Химия 3 1,3 

Спортен профил – Баскетбол 1 0,4 

Технически профил – Климатични и вентилационни 

инсталации, Ел. Енергетика, Технолог на облекло, Моделиер-

технолог, Мебелно производство, Монтьор на компютърни 

системи 

7 3,1 

Строителство и архитектура – Интериорен дизайн 3 1,3 

Изобразително изкуство 1 0,4 

Не е посочен отговор 162 71,7 

Общо 226 100,0 
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Трето, 68.1% от анкетираните лица декларират, че ако кандидатстват сега 

отново, пак биха записали същата специалност (Таблица 12).  

 

 

Таблица 12. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС по предпочитание да се 

запише отново същата специалност 

Отговори Брой Структура % 

Да 154 68,1 

Не 68 30,1 

Общо 222 98,2 

Не е посочен отговор 4 1,8 

Общо 226 100,0 

 

Четвърто, според 61.9% от анкетираните студенти основният мотив за избор 

на специалността е възможността за професионална реализация (Таблица 13). Почти 

половината от анкетираните (43.8%) избират двете специалности заради доходите, 

които могат да получат в бъдеще. 

 

Таблица 13. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС по посочен мотив за 

избор на специалността – „реализация“ 

Отговори Брой Структура % 

Да 140 61,9 

Не 86 38,1 

Общо 226 100,0 

 

Пето, 76.1% от анкетираните студенти посещават над 80% от упражненията 

(Таблица 14).  

 

Таблица 14. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС според степента на 

посещаемост на упражнения 

Отговори Брой  Структура % 

20-50% 5 2,2 

50-80% 41 18,1 

Над 80% 172 76,1 

Общо 218 96,5 

Не е посочен отговор 8 3,5 

Общо 226 100,0 

 

Шесто, 97.3% от студентите отделят през седмиците от семестъра време за 

самоподготовка (Таблица 15). Факт, който показва висок интерес към учебния процес. 
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Таблица 15. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС според времето, 

отделяно за самоподготовка 

Отговори Брой Структура % 

Не отделям 7 3,1 

До 1 час 37 16,4 

От 1 – 3 час 103 45,6 

Над 3 часа 73 32,3 

Общо 220 97,3 

Не е посочен отговор 6 2,7 

Общо 226 100,0 

 

Седмо, 70.4% от анкетираните лица считат, че учебният процес е осигурен в 

„достатъчна“ и „висока степен“ с учебници (Таблица 16). Въпреки това, 75.2% от 

студентите имат интерес и търсят допълнителни учебни материали за подготовка. 

 

 

 

Таблица 16. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС според степента на 

осигуреност с учебници 

Отговори Брой Структура % 

Недостатъчно 63 27,9 

Достатъчно 134 59,3 

Висока степен 25 11,1 

Общо 222 98,2 

Не е посочен отговор 4 1,8 

Общо 226 100,0 

 

Осмо, по отношение желанието за продължаване на обучението в магистърска 

степен могат да се оформят следните групи студенти. 30.5% няма да продължат 

магистърска степен (Таблица 17). 26.5% ще продължат в ИУ-Варна по същата 

специалност (Таблица 17). 14.6% имат желание да се обучават по същата специалност 

в друг ВУЗ (Таблица 17). 15.5% имат желание да се обучават по друга специалност в 

друг ВУЗ (Таблица 17). 9.3%  имат желание да се обучават по друга специалност в ИУ-

Варна (Таблица 17). Ако обобщим резултатите на едно по-високо ниво, 41.1% от 

анкетираните студенти желаят да се обучават в магистърска степен по същата 

специалност. 24.8% от анкетираните студенти желаят да се обучават в магистърска 

степен по друга специалност. 
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Таблица 17. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС според желанието им 

за записване на ОКС “магистър” 

 

 

 

Девето, 75.2% от анкетираните лица декларират, че са публикували в профила 

си във Facebook, че учат в ИУ-Варна. 

Десето, 90.3% от анкетираните студенти спортуват. 88.5% от анкетираните 

студенти имат хоби. 

В резултат на направените двумерни разпределения от отговорите на 

анкетите за четвърти курс (по отговори на въпросите и по специалност) (Приложение 

2) могат да се формулират следните изводи. Изводите показват определени различния 

сред студентите от четвърти курс в двете специалности. 

Първо, 19.8% от завършващите специалност БИС имат желание да продължат 

същата специалност магистърска степен в ИУ-Варна (Таблица 18). 33.1% от 

завършващите специалност „Информатика“ имат желание да продължат същата 

специалност магистърска степен в ИУ-Варна. 

 

Таблица 18. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС според желанието им 

за записване в ОКС „магистър” 

Отговори Показател 
Специалност Общо 

БИС Информатика 

Няма да продължа 
Брой 24 43 67 

% 29,6% 32,3% 31,3% 

По същата специалност в  

ИУ - Варна 

Брой 16 44 60 

% 19,8% 33,1% 28,0% 

По друга специалност в  

ИУ - Варна 

Брой 13 8 21 

% 16,0% 6,0% 9,8% 

По същата специалност в 

друг ВУЗ 

Брой 7 25 32 

% 8,6% 18,8% 15,0% 

По друга специалност в 

друг ВУЗ 

Брой 21 13 34 

% 25,9% 9,8% 15,9% 

Общо 
Брой 81 133 214 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Отговори Брой  Структура % 

Няма да продължа 69 30,5 

По същата специалност в ИУ-Варна 60 26,5 

По друга специалност в ИУ-Варна 21 9,3 

По същата специалност в друг ВУЗ 33 14,6 

По друга специалност в друг ВУЗ 35 15,5 

Общо 218 96,5 

Не е посочен отговор 8 3,5 

Общо 226 100,0 
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Второ, 78.8% от анкетираните студенти специалност БИС работят по време на 

обучението си (Таблица 19). 68.7% анкетираните студенти специалност 

„Информатика“ работят по време на обучението си (Таблица 19). 

 

Таблица 19. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС по трудова заетост по 

време на обучението 

Отговори Показател 
Специалност 

Общо 
БИС Информатика 

Да 
Брой 63 90 153 

% 78,8% 68,7% 72,5% 

Не 
Брой 17 41 58 

% 21,3% 31,3% 27,5% 

Общо 
Брой 80 131 211 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

3.3. Проверка на основни хипотези със статистически софтуер 

Статистическият и иконометричен софтуер е развит на равнище, което 

позволява решаването на широк кръг от икономически задачи. Работата с всеки един 

статистически софтуерен продукт включва: въвеждане на данни, извеждане на справки, 

приложение на статистически методи, тестване на модели, форматиране на крайния 

резултат, интерпретация на получените резултати. 

Статистическият софтуер70 обработва статистическа информация. Характерът 

на изследването обикновено определя избора на конкретен статистически софтуер. За 

сложни изчисления, провеждане на множество тестове, работа с голям брой 

променливи, се препоръчва използването на PSPP. Ето защо статистическата проверка 

на хипотези в контекста на настоящото изследване е направена в средата на PSPP. 

При статистическата проверка на хипотези се дефинират две хипотези – нулева 

хипотеза (Н0) и алтернативна хипотеза (Н1). След дефиниране на статистическите 

хипотези, обикновено се избира статистически метод, с който едната хипотеза са 

приема, а другата се отхвърля. В контекста на настоящото изследване е избрана 95%-

на гаранционна вероятност на приетата хипотеза. 

Методът “статистическа проверка на хипотези” дава вероятностен резултат. 

Резултатите, до които се стига (приемането на едната хипотеза и отхвърлянето на 

другата), е с определено ниво на вероятност. В този случай се говори за зависимости 

между данните, които могат да бъдат статистически значими или статистически 

незначими. Следва да се направи разграничение между статистическа и практическа 

значимост на откритите зависимости. Ето защо в тази част на труда се тестват 

статистически значими връзки. В отделна част на труда се тестват практически значими 

връзки с помощта на невронна мрежа. 

При статистическа проверка на хипотеза може да бъдем в ситуация на 

допускане на една от двете грешки: 

                                           
70 Хаджиев, В. и др. Статистически и иконометричен софтуер.  Варна: Наука и икономика, 2009. 
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1) грешка от първи род, при която отхвърляме нулевата хипотеза, въпреки че 

тя е вярна; 

2) грешка от втори род, при която не отхвърляме нулевата хипотеза, въпреки 

че тя е грешна. 

При извадковите изучавания може да се получи ситуация, при която да открием 

зависимост в извадката, която да не е валидна за генералната съвкупност. Може да се 

получи и втора ситуация, при която в извадката не се отчита статистически значима 

зависимост, а тя съществува в генералната съвкупност. За да се избегнат двете 

ситуации, броят на анкетираните лица е над 90% за двете анкети. Факт, който гарантира 

достоверността на получените резултати от статистическата проверка на хипотези. 

Освен това, при сравнително малки съвкупности се препоръчва да се проучва направо 

генералната съвкупност, т.е. да не се провежда извадково изучаване. 

Проверката на хипотези е процес, който включва няколко етапа. Първо, 

дефинират се нулева и алтернативна хипотеза. Двете хипотези касаят допускане 

относно определена величина на генералната съвкупност. Второ, избира се равнище на 

значимост α. Трето, изчислява се емпирична тестова величина. Четвърто, определяне 

на гранична теоретична величина. Пето, сравняване на двете величини, вследствие на 

което нулевата хипотеза се приема или отхвърля. 

Тук следва да се отбележи един важен момент. Преди да се пристъпи към 

статистическата проверка на хипотези, следва да се провери дали изследваната 

величина има нормално разпределение. За да се извърши споменатата проверка, в 

средата на PSPP обикновено се използва тестът на Kolmogorov-Smirnov. 

Ако емпиричното разпределение не се различава съществено от нормалното, 

препоръчва се използването на t-test и F-test. Ако емпиричното разпределение се 

различава съществено от нормалното, препоръчва се използването на Mann-Whitney U 

test и K-S two sample test. 

Проверката на статистически хипотези в средата на PSPP се извършва на два 

етапа. 

По време на първия етап се проверява дали емпиричното разпределение има 

нормално разпределение. (На пример дали успехът има нормално разпределение). 

Първият етап включва следните стъпки: 

1) Нулевата хипотеза гласи, че емпиричното разпределение не се различава 

съществено от нормалното. Алтернативната хипотеза гласи, че емпиричното 

разпределение се различава съществено от нормалното. 

2) Избира се равнище на значимост α=0.05. 

3) В средата на PSPP се избира команда Analyze/Nonparametric tests/1 Sample 

K-S… В полето „Test variable list“ се избира проверяваната променлива. В панела „Test 

distribution“ се маркира „Normal“. 

4) В изходния прозорец на PSPP се гледа граничното равнище на значимост – 

редът в таблицата „Asymp Sig. (2-tailed)“. Ако то е например 0.17 (αемп. = 0.17), се 

сравнява с избраното равнище на значимост (α=0.05). В случая: αемп. > α. Няма 

основание да се отхвърли нулевата хипотеза, т.е. емпиричното разпределение не се 

различава съществено от нормалното. 

По време на втория етап се сравняват средните величини в две независими 

групи. На пример дали успехът се различава съществено в двете специалности. Вторият 

етап включва следните стъпки: 

1) Дефинира се нулева хипотеза (Н0). Нулевата хипотеза гласи, че двете средни 

величини не се различават съществено. (Например средният успех в двете 

специалности не се различава съществено). Алтернативната хипотеза гласи, че двете 
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средни величини се различават съществено. (Например средният успех в двете 

специалности се различава съществено). 

2) Избира се равнище на значимост α=0.05. 

3) В средата на PSPP се избира команда Analyze/Compare Means/Independent 

Samples T-test. В полето „Test variables“ се въвежда тестваната променлива (на пример 

„успех“). В полето „Grouping variables“ се описват значенията на групиращата 

променлива (на пример „специалност“). 

4) В изходния прозорец на PSPP се гледа значимостта на теста на Levene 

(колона “Sig.”) за различие на вариациите в двете съвкупности. Ако числото в тази 

клетка (на пример 0.324) е по-голямо от избраното равнище на значимост (α=0.05), 

работим с първия ред от таблицата. След това, се проверява значимостта на t-test 

(колона „Sig. (2-tailed)“) за различие в средните величини. Ако числото в тази клетка 

(на пример 1.123) е по-голямо от избраното равнище на значимост (α=0.05), няма 

основание да се отхвърли нулевата хипотеза, т.е. средните величини не се различават 

съществено в двете съвкупности (В примера, който дадохме, двете специалности не се 

различават съществено по успех). 

Чрез метода статистическа проверка на хипотези е проверено влиянието на 

някои фактори върху удовлетвореността на студентите (четвърти курс) от учебния 

процес71. Направени са няколко допускания. В следствие на приложение на метода 

статистическа проверка на хипотези, анализ на корелационни зависимости и 

дескриптивна статистика са установени следните статистически значими зависимости 

(при равнище на значимост α=0.05). Хората, които завършват средно училище, в 

рамките на една до две години продължават образованието си в университет. Хора, 

които не са изучавали икономика в средното училище, предпочитат да изучават 

икономика във висшето училище. Повечето студенти имат хоби. Голяма част от 

студентите спортуват. Повечето студенти имат профил в социалните мрежи. Направена 

е сложна групировка по „пол“ и „специалност“. Коефициентът на контингенция, Phi и 

Cramer’s V не са статистически значими (p>0.05). Следователно не можем да твърдим, 

че имаме „мъжки“ или „женски“ специалности.  

Направена е сложна групировка (Cross tabulation), за да се проври дали 

удовлетвореността от обучението (Q12) зависи от пола (Q1), годината на завършване 

на средното образование (Q4), вида на средното училище (Q5), добрата професионална 

реализация (Q9.2), лесното намиране на работа (Q9.3), високите заплати в IT сектора 

(Q9.4). Тестът Chi-square показва, че няма статистически значима връзка (p>0.05) 

между изброените фактори и удовлетвореността от обучението (Q12). 

Коефициентът на контингенция между „изучаването на много софтуерни 

продукти“ (Q12.4) и удовлетвореността от обучението (Q12) показва статистически 

значима (p<0.01) слаба връзка (r=0.252). 

В друго проучване72 чрез статистически методи се тества влиянието на някои 

фактори върху успеха на анкетираните студенти (Q11) от втори курс. Приложени са 

следните статистически методи: (1) изчислен е коефициент на корелация на Спирмън 

(за независими променливи на рангова скала), (2) проведен е тест на Kruskall-Wallis (за 

независими променливи на номинална скала) и (3) проведен е тест на Mann-Whitney U 

                                           
71 Vasilev J. and Atanasova T. Parallel Testing of Hypotheses with Statistical and Artificial 

Intelligence Methods: A Study on Measuring the Complacency from Education. Computer Science and 

Applications, Vol. 2, Num. 5, 2015, pp. 206-211.  

 
72 Atanasova, T. et al. A Research on the Influence of Some Factors on the GPA of Students. 

ICAICTSEE proceedings, 2015, http://icaictsee.unwe.bg/proceedings/.  
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за установяване на разлики между определени групи. Установено е, че посещаването 

на упражнения (Q15) влияе върху успеха (Q11) – таблица 20. Коефициентът на 

корелация на Спирмън (r=0.206, p<0.05, N=145) и тестът Kruskal-Wallis Test (χ2 

(df=4)=11.008, p<0.05, N=145) са статистически значими. 

Таблица 20. 

Разпределение на анкетирани лица спец. „Информатика“ и БИС втори курс по успех и 

посещаемост на упражнения 

Успех 

Посещаемост на упражнения 

Общо Не е посочен 

отговор 

Под 

20% 
20-50% 50-80% 

Над 

80% 

Среден 0 0 1 1 3 5 

Добър 1 0 2 14 49 66 

Мн. добър 2 1 0 6 53 62 

Отличен 0 0 0 0 12 12 

Общо 3 1 3 21 117 145 

 

Непараметричните тестове показват, че успехът не се влияе от спорта (Q35), 

търсенето на допълнителни учебни материали (Q18) и от доброто отношение на 

преподавателите (Q12.6). 

При сравняване на групи от студенти според тяхното място на живеене във 

Варна с помощта на Kruskal-Wallis тест не се установява статистически значима 

разлика.  

3.4. Изследване на зависимости с дървета на решения 

Един от най-разпространените методи за извличане на знания са дървета на 

решения. Те могат да се използват за решаване на редица задачи свързани с 

класифициране и прогнозиране на резултатни величини. За целите на изследването 

дървета на решенията се използват в следните направления: 

1. Проверка и оценка на хипотези относно факторите, влияещи върху 

успеваемостта и удовлетвореността от обучението. 

2. Извеждане на правила за класифициране и прогнозиране на успеваемостта и 

удовлетвореността от обучението. 

Удовлетвореността от обучението може да се измерва чрез различни 

променливи. За целите на настоящото изследване са избрани отговорите на въпросите 

Q8 („Ако кандидатствате сега, ще запишете ли отново същата специалност?“), Q10 

(„Удовлетворени ли сте от обучението си в специалността?“) и Q28 („Препоръчвали ли 

сте на други хора обучението във Вашата специалност в ИУ-Варна?“). 

При решаване на задачите от двете направления са направени съпоставки на 

резултатите при студентите от втори и четвърти курс. 

При оценката на факторите, влияещи върху успеваемостта, се предлага 

използването на следната последователност от стъпки: 

1. Оценка на влиянието на фактори от избрани групи. Факторите се групират 

съгласно основните групи въпроси в анкетата (вж. т. 2.2). На тази стъпка се оценява 

влиянието само на фактори от една група. Целта е да се подберат само най-значимите 

фактори от всяка група.  
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  1.1. Изграждане на CHAID дърво на решения за идентифициране 

на най-значимите факторни променливи и извеждане на някои по-важни 

правила. 

  1.2. Изграждане на CRT дърво на решения за изследване на 

влиянието и значимостта на независимите променливи и извеждане на някои 

по-важни правила.  

2. Оценка на влиянието на избрани фактори от различни групи. Целта е да се 

анализират комплексното влияние на най-съществените от различните групи 

независими променливи върху успеваемостта на студентите. 

 2.1. Изграждане на CHAID дърво на решенията и извеждане на някои по-

важни правила. 

 2.2.  Изграждане на CRT дърво на решенията и  извеждане на някои по-

важни правила.  

3.4.1. Изследване на влиянието на избрани фактори върху успеваемостта 

Както бе споменато в изложението на точка 4, статистическите методи 

(Kruskall-Walis, Mann-Whitney U тест) показват положителното влияние на 

посещаемостта на лекции върху успеваемостта на студентите. Поради тази причина, 

като един от възможните фактори е избран отново посещаемостта на лекции (Q14). В 

допълнение на това, към набора от възможни фактори, чието влияение ще се изследва, 

са избрани сходни независими променливи като: посещаемост на упражнения (Q15), 

отделено време за самоподготовка през семестъра (Q16), търсенето на допълнителни 

материали (Q18). Всички тези фактори са свързани с участието на студентите в учебния 

процес.  

За комплексно изследване на факторите, влияещи върху успеваемостта на 

студентите, е необходимо да се проследи влияението на по-широк набор от независими 

променливи. За целта са проведени експериментални изследвания с помощта на 

дървета на решения за класифициране и прогнозиране на средния успех от обучението 

при отчитане на по-важни фактори, групирани съгласно структурата на анкетата (фиг. 

5) 

При изследване на фактори от групата на социално-демографски 

характеристики чрез CHAID дърво на решенията, не се открояват такива със 

съществено влияение върху успеваемостта. Единствено включването на фактора 

„специалност“ води до разделяне на студентите на две групи (F=23,725, p<0.001, df1=1, 

df2=214), като тези от специалност БИС имат среден прогнозен успех много добър 

4,603, а студентите от специалност «Информатика» - добър 4,192 .   
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Фиг. 5. Възможни групи фактори, влияещи върху успеваемостта на студентите 

 

С най-съществено влияние върху успеваемостта от факторите от групата 

„участие в обучението“ са посещаемост на лекции и специалност. Класифицирането на 

студентите чрез CHAID дърво на решенията дава основание да се формулират следните 

правила (вж. фиг. 6): 

Студентите, посещаващи 80% от лекциите, имат по-висок прогнозен среден 

успех (много добър 4,837) в сравнение с останалите (добър 4,236 независимо от 

изучаваната специалност. 

Сред студентите, посещаващи под 80% от лекциите, тези от специалност 

БИС имат по-висок среден прогнозен успех (добър 4,442) в сравнение със студентите 

от специалност „Информатика“ (добър 4,132). 

Успеваемост

Мотиви за 
избор

Социално-
демографс

ки

Участие в 
обучението

Отношение 
към ИУ

Удовлетвор
еност

Отношение 
към 

специално
стта

Интереси и 
занимания
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Фиг. 6. CHAID дърво на решенията за фактори от групата „обучение“ 

 

Тези правила се подкрепят в голяма степен и от прилагането на CRT дървета 

на решенията (вж. Приложение 3). Нормализираната значимост на факторните 

променливи показва, че с най-голямо влияние е посещаемостта на лекции (100%), 

следвана от специалност (28,7%), време за самоподготовка (23,2%) и посещаемост на 

упражнения (7,4%).  Въпреки сравнително ниските нива на подобряване (improvement) 

на разделянето, могат да се откроят следните интересни наблюдения: 

Най-висок среден успех се наблюдава при две групи студенти. Първата 

включва студенти от двете специалности, посещаващи поне 80% от лекциите (среден 

успех много добър 4,837), а втората обхваща студенти от специалност БИС, 

посещавали под 80% от лекциите, но присъствали на над 80% от упражненията и 

отделяли поне 3ч. седмично за самоподготовка (среден успех 4,893).  

Прави впечатление също, че сред студентите от специалност „Информатика“, 

посещавали под 80% от лекциите, отделянето на каквото и да е време за самоподготовка 

влияе положително на успеваемостта. Успехът на студентите със самоподготовка е 

малко по-висок (добър 4,164) от тези, които не отделят време (добър 3,688). 
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Непропорционалният брой на студентите обаче в тези два върха на дървото (6 срещу 

114), както и незначителното подобрение при разделянето (0,006) не дават основание 

да се дефинира по-обхватно правило относно влияението на времето за самоподготовка 

при студентите от специалност „Информатика“. 

За оценка на влиянието на мотивацията при избора на изучавана 

специалност бе построено CHAID дърво на решенията. Като независими променливи 

бяха избрани специалност и отговорите на въпрос „Q9. Какви бяха мотивите за избор 

на изучаваната специалност?“. Тук отново като водещ фактор алгоритъмът посочи 

специалност, което показва, че мотивите за избор на специалност не оказват 

съществено влияние върху успеваемостта.   

Прилагането на CHAID дърво на решенията с независими променливи 

специалност, работа по време на обучението и работа по специалността дава основание 

да се формулират следното правило:  

Студентите от специалност „Информатика“, които работят по 

специалността си по време на обучението, имат по-висок успех (добър 4,361) в 

сравнение с тези, които не работят по специалността (добър 4,035).  

За изследване на влиянието на удовлетвореността от изучаваната специалност 

върху успеваемостта бе използванo отново CHAID дърво на решенията. От възможните 

независими променливи (специалност, удовлетвореност от обучението (Q10), 

препоръка на специалността (Q28), ще запишете ли същата специалност (Q8)) се оказа, 

че с най-голямо влияние са специалността и отговорът на въпроса «ще запишете ли 

същата специалност» (Q8). Резултатите от класифицирането на студентите с CHAID 

дърво на решенията (вж.фиг 7) може да се обобщи със следното правило: 

 
Фиг.7. CHAID дърво на решенията за изследване на влиянието на факторите от 

групата “удовлетвореност“ върху успеваемостта 

Студентите, изявили желание да запишат отново същата специалност, ако 

кандидатстват сега, имат по-висока успеваемост от тези, които не биха избрали 
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отново специалността си. Това правило се отнася за студентите от двете 

специалности.  

При изследване на влиянието на фактори от групата «Интереси и занимания» 

се оказа, че не може да се открои съществено влияние на някой от тях върху 

успеваемостта. Резултатите от CHAID дърво на решенията посочват отново факторът 

„специалност“ като водещ в сравнение с хоби, спорт и посещения на културните 

събития, организирани от ИУ. Подобни резултати се наблюдават и при избор на 

независими променливи, изразяващи отношението на студентите към университета.  

След изследване на отделните групи фактори може да се направи избор на 

следните по-важни факторни променливи, които биха оказали влияние върху 

успеваемостта: специалност, посещаемост на лекции, време за самоподготовка, 

посещаемост на упражнения, работа по специалността, ще запишете ли същата 

специалност, удовлетвореност от обучението. 

За оценка на влиянието на избраните фактори е изградено първо CHAID дърво 

на решенията. Оказва се, че с най-голяма значимост за успеваемостта отново е 

посещаемостта на лекции. Студентите, посещаващи поне 80% от лекциите имат по-

висок успех (много добър 4,837) в сравнение с останалите (добър 4,236). Резултатите 

от класифицирането на студентите по този метод могат да се обобщят чрез следните 

по-важни правила: 

В групата на студентите, посещаващи по-малко от 80% от лекциите, тези, 

които работят по специалността имат по-висок среден прогнозен успех (добър 4,442) 

в сравнение със студентите, които не работят по специалността (добър 4,060). 

Най-висок среден успех имат студентите, които посещават поне 80% от 

лекциите, и биха записали отново същата специалност (много добър 5,123). 

С най-ниска успеваемост са студентите, които не работят по 

специалността и посещават под 20% от лекциите (добър 3,781). 

Значимостта на независимите променливи може да се проследи чрез 

построяване на CRT дърво на решенията. С най-голяма значимост е посещаемостта на 

лекции (100% нормализирана значимост), следвана от „ще запишете ли същата 

специалност“ (74,6%), удовлетвореност от обучението (44%), работа по специалността 

(42,4%), препоръка на специалността (41,6%), специалност (25,6%), време за 

самоподготовка (18.9%) и посещаемост на упражненията (18,8%).   

Резултатите от построяването на CRT дърво на решенията разкриват някои 

интересни правила: 

Успеваемостта сред студентите от специалност „Информатика“, които 

работят по специалността и посещават под 80% от лекциите, е по-висока сред тези 

от тях, които не са удовлетворени от обучението (много добър 4,582) в сравнение с 

тези, които са по-скоро удовлетворени (добър 4,218).  

Сред студентите, посещаващи по-малко от 80% от лекциите, с най-висок 

успех (много добър 4,967) са студентите от специалност БИС, които работят по 

специалността и отделят повече от 3ч. седмично за самоподготовка.  

Сред студентите, посещаващи повече от 80% от лекциите, се наблюдават 

значителни разлики в успеваемостта в зависимост от това, дали студентите са 

удовлетворени от избора си на изучавана специалност. Така например тези, които 

биха избрали отново същата специалност, имат среден прогнозен успех много добър 

5,123, а тези, които няма да повторят избора си – добър 4,304. 
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3.4.2 Изследване на фактори, влиящи върху удовлетвореността от обучението 

Целта на това изследване е да се идентифицират факторите, които влияят върху 

удовлетвореността от обучението в бакалавърска степен, в контекста на нагласите за 

продължаване на обучението по същата специалност в магистърска програма на ИУ. 

Целевата група на изследването са студентите от четвърти курс специалност 

«Информатика», тъй като бакалавърските и магистърските програми в направление 

«Информатика и компютърни науки» са приоритетно направление за Икономически 

Университет – Варна. 

 За целите на изследването е формулирана следната статистическа хипотеза: 

Съществува статистическа значима зависимост между удовлетвореността 

от обучението по специалността в бакалавърска степен и желанието за 

продължаване на обучението в магистърска програма по същата специалност в ИУ.  

Като метод за проверка на статистическата хипотеза е избран хи-квадрат тест 

за независимост, тъй като резултатната величина, показваща нагласите на 

четвъртокурсниците, се измерва в номинална скала. С цел постигане на оптимален брой 

наблюдения, данните за удовлетвореността от обучението са групирани чрез въвеждане 

на нова променлива – „Обща удовлетвореност“. Общата удовлетвореност приема три 

стойности: 0- за студентите, които са отговорили с „не мога да преценя“ на въпрос 

„Q10. Удовлетворени ли сте от обучението си в специалността“, 1 (етикет „да“) – за 

студентите, посочили отговори „определено да“ и „по-скоро да“, 2 (етикет „не“) – за 

студентите, посочили отговори „по-скоро не“ и „определено не“. Наблюденията са 

филтрирани, като са изключени студентите, които са отговорили с „не мога да преценя“ 

на въпрос Q10. Наборът от данни е разделен по специалности, за да се сравнят 

зависимостите и тенденциите при БИС и „Информатика“. 

Резултатите от прилагането на хи-квадрат тест за независимост потвърждават 

формулираната хипотеза, че съществува статистическа значима зависимост между 

общата удовлетвореност от обучението в бакалавърска степен и нагласата за 

продължаване в магистърска степен. При това тази хипотеза се потвърждава както за 

студентите от специалност „Информатика“ (2(df=4, n=114)=9.574, p=0.048, phi=0.290), 

така и за тези от БИС ((2(df=4, n=78)=16,837, p=0.002, phi=0.465).  

Като следваща стъпка в изследването е направена класификация на студентите 

от специалност «Информатика» чрез CHAID дърво на решенията, като са избрани 

резултатната променлива „Обща удовлетвореност“ с целева категория „да“ и 

независими променливи, показващи какво харесват студентите в обучението си (Q12.1 

до Q12.6), какво според тях им е дал ИУ (Q38.1-Q38.6). Въз основа на резултатите от 

прилагането на CHAID дърво може да се формулира следното правило: 

С най-голямо влияение върху общата удовлетвореност на студентите от 

специалност „Информатика“ е придобиването на професионални знания. 

Три четвърти от студентите, считащи, че с обучението си са получили 

професионални знания, изрязават положителна удовлетвореност от обучението си. За 

сравнение, сред останалите студенти, посочили други отговори,  50% са общо 

удовлетворени от обучението си по специалността. 

За разкриване на допълнителни фактори, влияещи върху удовлетвореността, е 

построено CRT дърво на решенията. При него като значими независими променливи са 

подбрани „придобиване на професионални знания“, „ успех“, „работа с много 

софтуерни продукти“, „добро отношение от преподавателите“, „приятели от ИУ‘. 
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Резултатите от прилагането на този метод позволяват да се открои следното 

наблюдение: 

С най-голям процент на положителна удовлетвореност от обучението 

(95,2%) са студентите от „Информатика“, които харесват придобиването на 

професионални знания, имат успех <= много добър 5,08, са намерили приятели по 

време на следването си и са оценили доброто отношение от преподавателите.  

Същият експеримент е проведен и сред студентите от специалност БИС. 

Оказва се, че CHAID дърво на решенията идентифицира отново като най-важен фактор 

придобиването на професионални знания по време на обучението. Освен него в модела 

са включени придобитите по време на следването способност за бързо ориентиране и 

самостоятелно мислене. Може да се изведе следното правило: 

С най-голям дял на обща удовлетвореност от обучението (95,2%) сред 

студентите от БИС са тези, които считат, че по време на следването си  са 

придобили професионални знания и способност за бързо ориентиране. 

Резултатите от изграждане на CRT дърво на решенията потвърждават горното 

правило. Като допълнение могат да се изведат и още няколко правила: 

Сред студентите от специалност БИС, които считат, че не са получили 

професионални знания, но са развили самостоятелно мислене по време на обучението 

си, общата удовлетвореност е сравнително висока – 64,3% от случаите. 

С най-ниска удовлетвореност (5,9% от случаите) са студентите, които 

считат, че не са получили нито професионални знания, нито способност за 

самостоятелно мислене и са с успех по-малък от много добър 4,96.  

В заключение можем да изведем следните резултати от прилагането на дървета 

на решенията: 

• С най-голямо положително влияние върху успеваемостта на студентите 

от двете специалности е посещаемостта на лекциите. Наблюдава се значителна разлика 

между успеха на студентите, посещавали над 80% от лекциите и останалите; 

• Студентите от специалност БИС като цяло имат по-висок успех от тези 

от специалност „Информатика“; 

• Работата по специалността по време на обучението влияе положително 

на успеваемостта на студентите от специалност „Информатика“ и може да компенсира 

в известна степен по-малката посещаемост на лекции; 

• Студентите, които биха записали отново същата специалност, са с по-

висок успех, независимо от специалността си; 

• Удовлетвореността от обучението влияе върху нагласите за 

продължаване на обучението в магистърска степен в ИУ; 

• С положителна удовлетвореност са студентите от двете специалности, 

които считат, че по време на обучението си са придобили професионални знания; 

• Освен получаване на професионални знания върху удовлетвореността на 

студентите оказват влияение придобиването на способността за бързо ориентиране, 

самостоятелно мислене и намирането на приятели по време на следването. 

3.5. Извличане на зависимости с невронни мрежи 

Eдин от основните методи, използвани за EDM, са невронните мрежи.  

Прилагането им позволява да се открият имплицитни зависимости в данните. 

Проведените изследвания показват, че за целта е подходящо използването на прави 

мрежи, многослойни перцептрони, обучени „с учител“ (надзиравано обучение). 
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Данните трябва да са организирани в таблици, например в средата на МS Excel.  

Използването на анкети в електронен вид за събиране на данни от обучаемите, 

позволява лесно представяне във форма на  електронни таблици.  

Таблиците се импортират в софтуер за работа с НМ. Извършва се 

предварителната обработка на данните, а именно: заместване на типа на числовия 

атрибут „Успех“ с тип категория. Например, числата равни и над 5.50 са заместени с 

„отличен“, тези равни и над 4.50 до 5.50- с „много добър“ и т.н. Имената на въпросите 

от анкетата са заместени с кратки думи с оглед по-компактен вид на откритите 

зависимости. Попълнени са с нули  всички незапълнени  места в числовите колони. 

Входните колони на импортираните таблици са за величините, чиито влияние 

върху конкретно явление се изследва. За резултатна/и колона/и се избира тази, която 

представя наблюдаваното явление.  

Работна хипотеза в изследването е, че мотивацията и интереса към 

специалността влияят върху успеваемостта на студентите. За да се провери хипотезата, 

се използват данните за следните входни колони: отговорите на въпросите „Какъв вид 

училище сте завършили преди да постъпите в ИУ-Варна“, „Ако сте завършили друга 

професионална или профилирана гимназия, какъв е бил Вашият профил?“, отговорите 

на въпроса „Водещи мотиви, за  записване в специалността на обучение“, изразени в 4 

колони: Q9.1 Отговаря на интересите ми; Q9.2 Мога да получа добра реализаци; Q9.3 

Мога лесно да си намеря работа; Q9.4 Осигурява високи доходи;  отговорите на въпроса 

„Какво харесвате най-много в обучението по специалността?“, изразени в колоните 

Q12.1 Добрата връзка между теория и практика; Q12.2 Добрата подготовка на 

преподавателите; Q12.3 Доброто отношение на преподавателите;  Q12.4 Изучаването 

на много технологии и софтуерни продукти;  Q12.5 Осигуряването на стаж по 

специалността; Q12.6 Обективното оценяване на изпитите, посещаемост на лекции/ 

упражнения (Q14), отговорите на въпросите „Каква част от упражненията сте 

посещавали през последните 2 години?“(Q15), „Колко време отделяте за 

самоподготовка вкъщи през семестъра?“(Q16), търсене на допълнителни източници на 

образователна информация (Q18), спортуване (Q35), местоживеене на студента (Q36). 

Резултатна колона е успеваемостта на студентите (Q11). 

В проведения експеримент анализът на данните за студентите от специалност 

„Информатика“, втори курс, е направен със специализиран софтуер за НМ Alyuda 

NeuroIntelligence.  Работи се с многослоен перцептрон. Избраната архитектура на 

мрежата е 20-32-4.  НМ се обучава по метода Quick Propagation. Получените грешки на 

обучение и валидация са 0, което дава основание да се счита, че мрежата работи 

отлично и дава коректни изходи. След обучението на мрежата получихме резултата, 

представен на фиг.8 за степента на влияние на горепосочените фактори върху 

успеваемостта на студентите. С най- голямо влияние е мотивацията на студентите при 

избор на специалност, а именно „Отговаря на интересите ми“ (Q9.1), на второ място е 

одобрението на студентите на „Изучаването на много технологии и софтуерни 

продукти“ (Q12.4) като отговор на въпроса „Какво харесвате най-много в обучението 

по специалността“,  на трето място е търсенето на допълнителни материали при 

подготовката за изпити (Q18),  посещението на лекции (Q14), спортуването (Q35) и т.н. 
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Фиг. 8. Относително влияние на факторите, които засягат успеваемостта на 

студентите от 2-ри курс, „Информатика“ 

 

При изследване на влиянието върху успеваемостта на студентите на същите 

величини за  данни на студентите от 4 курс, същата специалност (Информатика) 

използвахме многослоен перцептрон 20-3-4. Обучението на невронната мрежа със 

същия метод Quick Propagation е при грешка на обучение 0.007 и грешка на валидация 

0. При тези ниски нива на грешките, може да се счита, че НМ дава коректни резултати. 

Получихме по-различни степени на влияние на наблюдаваните величини (фиг. 9) в 

сравнение с данните за студентите от 2-ри курс. Най-силно влияние върху 

успеваемостта на студентите в 4-ти курс оказва мотивацията „Мога лесно да си намеря 

работа“ (Q9.3) и „Осигурява високи доходи“ (Q9.4). Teзи резултати са логични, 

впредвид приключването на бакалавърска степен на обучение и излизане на пазара на 

труда. 
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Фиг. 9. Степен на влияние на наблюдаваните фактори върху успеваемостта на 

студентите от 4-ти курс 

 

Друго изследване върху образователни данни, изпълнено с НМ, е за влиянието на 

определени фактори върху удовлетвореността на студентите от втори курс 

„Информатика“ от обучението (Q10). Факторите, чието въздействие проучихме, са 

използвани като входни променливи в множеството от примери. Това са: добрата 

връзка между теория и практика (Q12.1), добра квалификация на преподавателите 

(Q12.2), добро отношение на преподавателите (Q12.3), изучаване на много софтуерни 

продукти (Q12.4), осигуряване на стаж по специалността (Q12.5), обективно оценяване 

на изпитите (Q12.6), време за самоподготовка (Q16), степен на справедливост на 

оценките (Q19), спазване на обявения регламент за текущ контрол (Q20). 

Създадената мрежа е многослоен перцептрон, обучен по метода Quick Propagation 

с архитектура 9-1-5.  Тя е избрана като най-подходяща за анализираните данни. След 

проведеното обучение получихме резултатите при следните грешки: на обучение 

(Training Error) 0.135,  а на валидация (Validation Error) 0. 

Както се вижда от  фиг. 10 с най-силно влияние върху удовлетво реността от 

обучението има: добрата подготовка на преподавателите (Q12.2) 33.15%, обективното 

оценяване на изпитите (Q12.6) 19.75%,  добрата връзка между теория и практика 

(Q12.1) 16,19%, изучаването на много технологии и софтуерни продукти (Q12.4)- 

15,95%. 
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Фиг. 10. Относително  влияние на наблюдаваните фактори върху удовлетвореността 

от обучението на студентите от 2-ри курс 

 

Аналогичното изследване върху данни за студентите от 4-ти курс, специалност 

„Информатика“ показва (фиг. 11), че най- силно влияние върху удовлетвореността от 

обучението има „Изучаването на много технологии и софтуерни продукти“ (Q12.4), 

времето за самоподготовка вкъщи през семестъра (Q16), добрата връзка между теория 

и практика (Q12.1) и т.н. 

 

 
Фиг. 11. Относително влияние на  наблюдаваните фактори върху успеваемостта на 

студентите от 4-ти курс 

Резултатите са логични и могат да са полезни при изследване на профила на 

студентите. 

3.6. Анализ на неструктурирани данни 

От технологична гледна точка за осъществяването на извличането на полезни 

знания от неструктурирани данни не съществува универсален алгоритъм за намиране 

на решение на всички видове задачи. Търсенето и извличането на информация може 

да се осъществи чрез използване на различни програмни средства за търсене и 

извличане на информация и за Data Mining.  

Софтуерните средства за извличане на знания са създадени на базата на 

достиженията на статистическия софтуер, софтуера за разпознаване на образи, 
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методите на изкуствения интелект и теорията на базите от данни. Най-общо можем 

да разделим на: 

• софтуер за извличане на знания с общо предназначение; 

• специализирани софтуерни средства за конкретен вид анализи.  

Софтуерните средства с общо предназначение могат да се определят като 

програмни пакети за извличане на знания, които се базират на множество методи и 

алгоритми и са приложими за различни видове анализи. Основните предимства на този 

вид софтуер са: 

• удобният графичен потребителски интерфейс; 

• възможността за работа с различни типове данни; 

• наличие на голяма колекция от вградени методи и алгоритми за анализ; 

• позволяват работа с големи обеми от данни;  

• предоставят средства за добро визуално представяне на резултатите; 

Според представителни проучвания на Garthner лидерите сред фирмите 

разработчици на софтуерни решения за анализи са: SAS, IBM, Alteryx и RapidMiner73. 

Софтуерните решения на тези фирми са представени в таблица 21. 

Списъкът със специализирани софтуерни средства за конкретен вид анализи 

на неструктурирани данни е голям. Някои по-известни такива са: Angoss Text 

Analytics; Attensity; Lexalytics; DiscoverText; Medallia Text Analytics; Text Analyzer; 

Clarabridge Text analytics74. Характерно за тези програмни средства е, че те са 

предназначени само за анализ на текст, базират се на отделни методи и алгоритми за 

извличане на знания и работят с точно определен вид данни.  

 

Таблица 21. 

Софтуерни решения за анализи 

Софтуер Описание 

SAS  

(Statistical Analysis 

System) 

 

Софтуерният пакет е разработен от фирмата 

SAS Institute съдържа повече от 200 компонента. Има 

широк набор от възможности за подготовка на данните, 

обобщаване и извличане на модели и визуализация. 

Софтуерът позволява използване и работа с най-

разпространените методи за класификация и 

клъстеризация. Компонентът за работа с 

неструктурирани данни е SAS® Text Miner. 

                                           
73 Idoine, C. et. al., Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms. 

https://b2bsalescafe.files.wordpress.com/2018/03/magic-quadrant-for-data-science-and-machine-learning-

platforms.pdf, 7.10.2018. 

Sallam, R. et. al., Magic Quadrant for Data Science and Machine-Learning Platforms. 

https://newintelligence.ca/wp-content/uploads/2017/03/Magic-Quadrant-Data-Science-Platforms-2017.pdf, 

7.10.2018. 
74 Top 62 software for text analysis, text mining, text analytics, 

http://www.predictiveanalyticstoday.com/top-software-for-text-analysis-text-mining-text-analytics/, 

26.08.2016. 

Text Analysis, Text Mining, and Information Retrieval Software, 

http://www.kdnuggets.com/software/text.html, 26.08.2016. 

List of text mining software, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_text_mining_software, 

26.08.2016. 
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Софтуер Описание 

SPSS Modeler и SPSS 

Text Analytics 

 

Софтуер на фирмата IBM. Първоначално SPSS 

Modeler се е казвал SPSS Clementine. През 2009 г. е 

преименуван на SPSS Modeler. Има много добри 

интерфейсни средства и позволява извличане на знания 

от неструктурирана информация, чрез създаване на 

точни модели и прогнози. SPSS Text Analytics e 

специализирано средство за обработка на естествен 

език. Софтуерът е много добре интегриран с бизнес 

приложенията на IBM, което улеснява извличането на 

знания. 

KNIME 

 

Софтуерна платформа с отворен код, 

разработка на университета в Констанц. Интегрира 

различни компоненти за DM анализи и предоставя 

удобен потребителски интерфейс. Има много добри 

възможности за обработка на текст. 

Alteryx  Alteryx е американска компютърна софтуерна 

компания. Едноименното софтуерно решение на 

фирмата съдържа 3 основни компонента: Gallery, 

Designer, и Server. Позволява обединяване на данни от 

външни източници и генериране на изчерпателни 

отчети. Разполага с много допълнения за работа със 

специфични данни, за извличане и анализ на данни от 

социални мрежи, като напр. Facebook Connector, Twitter 

Tracker и др. Интеграцията на Alteryx с R позволява да 

се разширява функционалността му чрез създаван и 

изпълняване на персонализирани R скриптове. 

RapidMiner, преди YALE 

(Yet Another Learning 

Environment), 

RapidMiner осигурява среда за машинно 

обучение и извличане на данни. Софтуерът е Java 

базиран и е разработен в университета в Дортмунд. 

Разполага с интерактивен графичен потребителски 

интерфейс и средства за предварителна обработка, 

класификация, регресия, клъстеризация, асоциация и за 

графично представяне на моделите и резултатите. 

 

Софтуерното средство, което избираме за анализ на неструктурирани данни за 

студентите е RapidMiner, който разполага със специален комплект от инструменти за 

обработка на текст. 

Тъй като настоящето изследване е насочено към анализ на неструктурирани 

данни за студентите, а основните такива, с които разполагаме са мненията от проведени 

от нас анкетни проучвания и мнения на студентите записани в социалните мрежи 

считаме, че е най-удачно за целите на анализа да се направи класификация на мненията 

на положителни и отрицателни и идентифициране на най-често, използваните ключови 

понятия в мненията.  

Моделът на процеса на анализ, който ще апробираме следва етапите през, 

които преминава обработката на текст и е показани на фиг. 12. 
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Първата стъпка е запис на студентските мнения в текстови файлове. За SA 

анализа е необходимо всяко мнение да се запише в отделен файл и да се подготвят две 

групи тренировъчни данни с положителни и отрицателни мнения на базата, на които 

след това ще се валидира моделът и ще се извърши класификацията. За извличането на 

ключови понятия от мненията може всички те да се запишат в един общ текстови файл. 

 

 
Фиг. 12. SA анализ на студентски мнения 

 

При предварителната обработка на текста се използват обичайните описани по-

горе техники, но спецификата тук е, че текстът е на кирилица (български език) затова 

при подробното представяне на процеса на извличане на знания ще обърне по-голямо 

внимание на този етап и софтуерните средства, които могат да се използват. 

При извличането на знания от текст се разчита на алгоритми за откриване на 

закономерности, повторения и шаблони между думите и фразите в документите. 

Конкретно за обработка и анализ на студентските мнения ще използваме методите на 

машинното самообучение с учител, като от тях най-успешно, прилагани за 

категоризация на текст, както беше казано в 2.2.3 са линейният класификатор Support 

Vector Machines (SVM) и класификаторът, базиран на алгоритъма Naive Bayes (NB).  

SVM е алгоритъм, чрез който на базата на набор от обучителни примери, 

разделени в категории се създава модел, който предвижда нови примери към коя 

категория могат да се причислят. При класификация, базирана на алгоритъма на NB, 

принадлежността към даден клас се изчислява на базата на формулата за намиране на 

условната вероятност и отнасяне на обекта към даден клас. Двата метода са подходящи 

за създаване и прилагане на модел за класифициране на мнения в две категории - 

положителни и отрицателни.  

За да апробираме автоматичната класификация на базата на SVM  метода сме 

използвали един от най-разпространените софтуерни продукти –  RapidMinier (вж. 
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табл. 3.21). Той предоставя интерактивен графичен потребителски интерфейс и 

средства за анализ на връзките, анализ на неструктуриран текст и лог файлове. 

Процесът на извличане на знания се реализира чрез дървета с оператори. Софтуерният 

продукт осигурява повече от 400 оператора за анализиране на данни, включително за 

класифициране, клъстеризиране и намиране на асоциативни правила.  

Създаденият за целите на анализа модел е показан на фиг. 13, като той 

представя по същество първия етап на класификацията, при който се използва 

обучаващо множество и се конструира модела. 

 

 
Фиг. 13. Модел за класификация на студентски мнения 

 

Основните процеси на представения модел са за:  

• предварителна обработка на текста (Process Documents from Files);  

• обучение и тестване на класификационните методи (Validation); 

Процесът на т.н. предварителна обработка на текста включва множество 

стъпки, чрез които всяко едно мнение, което представлява неструктуриран текст се 

представя като вектор от думи, които могат впоследствие да се подлагат на обработка. 

Препоръчително е този процес да включва следните дейности (фиг. 14): 

 

 
Фиг. 14. Предварителна обработка на текста  

 

• Tokenize – използва се за разделяне на текста на думи, чрез него може да 

се обработват текстове на различни езици, тъй като при него няма разпознаване на 

текста, а само разделяне на текста на неговите единици – думи; 

• Filter Тokens – използва се за филтриране на думите на базата на тяхната 

дължина, като неговите параметри задават какви да са минималната и максималната 

дължини на думите; 



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

64 
 

• Stem – използва се за намаляване броя на думите като на базата на речник 

за съответния език от думите, се премахват производните на дадена дума и се оставя 

само основата на думата;  

• Filter Stopwords – използва се за премахване на излишните думи, тези 

които които нямат тежест при последващата обработка. Операторът  спомага за 

увеличаване на бързодействието на обработката, защото се намалява обема на текста;  

Специфичното при нашия анализ на студентски мнения е, че текстът е на 

кирилица (български език), а при вградените оператори на RapidMinier, които 

използват речници нямат такива за български език. Затова предлагаме за целите 

на нашето изследване обработката на текста на български да се извърши по 

модела, даден на фиг. 15. 

 

 
Фиг. 15. Предварителна обработка на текст на български език 

 

Разликата в представения модел на фиг. 15 е, че не се използва операторът 

Stem, защото не беше намерен подходящ и свободно достъпен речник за него на 

български език. За премахване на излишните думи чрез оператора Filter Stopwords се 

използва допълнително намерен и зададен речник с излишни думи за българския език.  

За предварителна обработка на текстове на български език може да се използва 

българската многокомпонентна система за първична обработка и лингвистична 

анотация на текстове, разработка на секцията по компютърна лингвистика към БАН75. 

Тя включва следните видове езикова обработка: 

• разделяне на изречения; 

• токънизация; 

• автоматично определяне на частта на речта и на граматичните 

характеристики на думите; 

• лематизация (автоматично определяне на основната форма). 

Класификацията се осъществява чрез използване на оператора Validation, 

който има два подпроцеса: за обучение и за тестване (вж. фиг.16). Както вече беше 

казано на базата на множеството проучени и цитирани по-горе изследвания за 

класифициращ алгоритъм сме избрали SVM. Необходимо е да се отбележи, че за 

класификация на текстове е нужно да се класифицират предварително обучаващите 

данни и освен това е препоръчително да има голямо множество от такива данни за да 

бъде обучен моделът. 

 

 

                                           
75 Уеб базираните услуги на СКЛ, http://dcl.bas.bg/dclservices/index.php, 26.08.2016. 

http://dcl.bas.bg/dclservices/index.php
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Фиг. 6. Модел за класификация по методa SVM 

 

На базата на създадения модел са експериментално са тествани мнения на 

студенти, изказани в група ИУ – Варна Информатика 2015-2019 в социалната мрежа 

Фейсбук. В тази група випуск 2019 от специалност “Информатика” дискутира 

обучението в специалност “Информатика”. Резултатът показва, че успешно се 

идентифицирана полярността на мненията и те се разделят на положителни и 

отрицателни (фиг. 17). От направеният експеримент се вижда, че преобладават 

положителните мнения за обучението. 

 

 
Фиг. 17. Резултат от класификация на студентски мнения 

 

Вторият вид анализ, който ще бъде представен е за идентифициране на най-

често използваните, ключови понятия в текста. При него е необходима предварителна 

обработка на текста и идентифициране на използваните думите в него. За 

експериментални цели отново ще използваме софтуерния продукт RapidMiner. 

Моделът е представен на фиг.18. Студентските мнения могат да са записани в отделни 

текстови файлове или всички в общ файл. Обработката, на която се подлагат е с 

описаните вече оператори за разделяне на думите в текста и за премахване на 

несъществените за анализа думи. 

 

 
Фиг. 18. Модел за оценка използваемостта на думите в текст 

 

Като резултат на базата на мненията, изказани в група ИУ – Варна 

Информатика 2015-2019 в социалната мрежа Фейсбук се получава таблица с всички 
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идентифицирани думи и броя на техните срещания в текста. Примерен резултат е 

показан на фиг. 19, от него се вижда, че студентите основно дискутират теми, свързани 

със студентски награди, с технологии и с ЦИПНИКТ – центъра за изследване и 

прилагане на нови информационни и комуникационни технологии. 

 
Фиг. 19. Резултат от идентифициране на ключови думи 

 

Същият модел, приложен към анкетите за полето Коя дисциплина считате за 

най-полезна по време на обучението Ви досега? Показва, че най-често срещаните 

дисциплини са уеб дизайн и уеб технологии. 

Необходимо е да се отбележи, че при създаването на вектора с думи в 

RapidMiner сме използвали популярния метод за оценка на използваните термини TF-

IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency), който представлява статистика, 

показваща колко важна е думата за колекция от документи или корпус. TF-IDF 

увеличава стойността си пропорционално на броя на срещанията на думата, но се 

отчита и честотата на думата в корпуса като цяло, защото някои думи като правило си 

се появяват по-често. 

Теглото на думите се изчислява по формулата: 

 
където:  

t – даден термин; 

d –документ; 

D – корпус от документи.  

Идентифицирането на ключовите думи в текста може да спомогне откриване 

на предмета на разговор или дискусия, дава съществена информация за темата на даден 

текст. В нашето изследване мненията са взети от група обособена група в социалната 

мрежа Фейсбук. Макар и в проведения експеримент да не са включени много мнения 

от резултатът на фиг. 19 се вижда, че студентите основно дискутират учебния процес 

по информатика, възможностите за изяви в преглед на студентската дейност, залите 

където евентуално се провеждат мероприятия за тях. 

Бързото развитие на социалните мрежи, както и възможностите за споделяне, 

които предоставят много от приложенията, работещи в Интернет среда са предпоставка 
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за генериране на големи колекции от потребителски мнения, впечатления, споделени 

чувства и емоции. Интелигентните бизнес анализи на студентските мнения имат важно 

значение за подобряване на процеса на обучение и затова са обект на изследователски 

интерес през последните години. Тъй като за осъществяване на търсенето на знания в 

текст няма точно определен алгоритъм, изхождайки от резултатите от направените 

проучвания в настоящето изследване се предлага и апробира подход за анализ на 

студентски мнения, чрез който могат да се класифицират изказаните становища и да се 

правят изводи за качеството на предлаганите образователни услуги.  

3.7. Създаване на база знания за студентите 

В настоящето изследване база знания се създава чрез прилагане на Data Mining. 

Kaто вход за DM се използват електронните таблици от анкетата. Прилaгa се 

софтуерния продукт с отворен код Rapid Miner и метода „индукция на правила“.  Този 

метод е едно от основните средства за класификация в процеса DM. Oператорът Rule 

Induction в Rapid Miner  използва алгоритъма RIPPER (Cohen 1995)- Repeated 

Incremental Pruning to Produce Error Reduction. Той спада към алгоритмите за директно 

извличане на правила от данни. Работи итеративно във фазите „разрастване“ и 

„орязване“ на правила, започвайки с по-слабо представените класове обекти76. 

Работните хипотези в научния проект са свързани с фактори, влияещи върху 

успеваемостта и удовлетвореността на студентите и това са използваните целеви 

колони. 

Ето част от получените правила с целева  колона “Удовлетворени ли сте от 

обучението си в специалността" за данните на студентите от специалност 

Информатика, втори курс: 

if Ако кандидатствате сега, ще запишете ли отново същата специалност? = 

Да and Отваряте ли FB страницата на специалност "Информатика"? = Не съм в 

групата на FB страницата на специалност "Информатика" then По-скоро да    

 

if Какво харесвате най-много в обучението по специалността? = Доброто 

отношение на преподавателите and Вие сте? = Мъж then По-скоро да   

 

if Каква част от лекциите сте посещавали през последните 2 години? = 20-

50% and Вие сте? = Жена then Не мога да преценя  else По-скоро да   

 

if Препоръчвали ли сте на други хора обучението във Вашата специалност в 

ИУ-Варна? = Не and Бихте ли се включили в специализирано обучение от тип "мастер 

клас"? = Да then По-скоро не   

 

if В каква степен получените от Вас оценки са заслужени (справедливи) с оглед 

съпоставянето на Вашите … = По-скоро заслужени (50-80%) and Вие сте? = Мъж 

then По-скоро не   

 

Проведеният експеримент показва, че един бърз начин за създаване на 

прототип на БЗ е чрез директно извличане на правила от данни като се ползва 

                                           
76 Nordman, A. Data Mining. Rule-Based Classifiers http://staffwww.itn.liu.se/~aidvi/courses/06/ 

dm/lectures/lec4.pdf 
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специализиран софтуер за DM. Генерираните правила може да се допълнят от инженера 

по знания с оглед обогатяване на БЗ. 

Използването на продукционни правила имат редица предимства. Някои от 

които са: несложна реализация, гъвкавост при редакция, четимост, модулност и т.н. 

Сходните знания (или тези с общ предмет) може да се групират в секции, с цел 

ускоряване намирането на решения, подреждане и подобряване разбирането на 

съдържанието. 

Правилата може да се обработват в права и обратна посока. Ако целта е да се 

изведат основни хипотези от наличната БЗ, се препоръчва обработка в права пососка. 

Ако се задава конкретен въпрос към БЗ, например „Удовлетворени ли сте от обучението 

си в специалността", е подходящ механизъм за обработка в обратна посока.  Правилата 

се обработват последователно, по реда на записване. Потребителят ще получи 

запитване от системата за отговор на въпросите, дадени в частта „ако“ (if) на правилата, 

ако няма записани факти за проверка на предпоставките. По този начин системата 

получава необходимите данни за прилагане на правилата. В зависимост от дадените 

отговори се генерира положителен или отрицателен отговор на поставения въпрос. 

Управлението на знанията изисква непрекъснато усъвършенстване на БЗ и 

осигуряване на процедури за поддръжката на този процес. Необходимо е да се установи 

специалист, който ще наблюдава и проверява потребностите от попълване и 

документиране на знания. Това осигурява актуалността на съдържанието в БЗ, нейното 

съответствие на изискванията за цялост и  липса на излишество. Ежемесечно или в друг 

период от време се проверява необходимостта от актуализиране на съдържанието на 

БЗ. Установява се също недостига на знания или излишеството им.  

  



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

69 
 

Заключение 

В монографията се представя създадената методика за интелигентен анализ 

на образователни данни за студентите и създаване на база от знания. Обект на 

изследване на студентите от специалности „Информатика“ и „Бизнес 

информационни системи“ от втори и четвърти курс на Икономически университет – 

Варна.  

Методиката включва набор от дейности. Разгледани са етапите на подготовка 

на анкетите, изготвяне на едномерни и двумерни разпределения, проверка на 

основни хипотези със статистически софтуер, изследване на зависимости с  дървета 

на решения и прилагане на невронни мрежи за изследване на хипотези. Откритите 

връзки и взаимоотношения формират базата от знания. Предложен е подход за 

анализ на неструктурирани данни за студентите, като за източник е използвана 

социалната мрежа Фейсбук. 

Предложената в настоящия труд методика е тествана с реални данни. Като 

резултат може да се формулира извода, че разработената  методика за интелигентен 

анализ на данни за студентите дава надеждни резултати и следователно може да се 

приложи от други изследователи, които имат сходен обект и предмет на изследване. 
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Приложения 

Приложение 1. Анкета за студенти от втори курс 

Анкета за II курс специалности "Информатика" и БИС 

 

Уважаеми колеги,  

Настоящото проучване е част от научен проект НПИ-156/2015  

"Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и създаване на база от 

знания". 

Молим да отделите няколко минути, за да отговорите коректно на въпросите. 

Анонимността Ви е гарантирана.  

Вие сте?  

Жена  

Мъж  

В коя специалност се обучавате?  

Бизнес информационни системи  

Информатика  

На каква възраст сте?  

Под 20 години  

20-25 години  

25-30 години  

Над 30 години  

Кога сте завършили средното си образование? (Посочете година)  

 
Какъв вид училище сте завършили преди да постъпите в ИУ-Варна?  

Средно общообразователно училище  

Профилирана гимназия (чуждоезиков профил)  

Профилирана гимназия (математически или природо-

математически профил)  

Професионална гимназия по икономика  

Друга професионална гимназия  

Друга профилирана гимназия  

Колеж  

Друго:  

Ако сте завършили друга професионална или профилирана гимназия, 

какъв е бил Вашият профил?  
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На кое място посочихте специалността, в която се обучавате, при 

кандидатстването си в ИУ - Варна?  

На 1-во място  

На 2-ро място  

На 3-то място  

След 3-то място  

Не помня  

Ако кандидатствате сега, ще запишете ли отново същата специалност?  

Да  

Не  

Кои бяха водещите мотиви, за да се запишете в специалността, в която 

се обучавате?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Отговаря на интересите ми  

Мога да получа добра реализация  

Мога лесно да си намеря работа  

Осигурява високи доходи  

Имам близки, работещи в IT сектора  

За да подпомогна семейния бизнес  

За да се развия в областта, в която се обучавах в средното 

училище  

Друго:  

Удовлетворени ли сте от обучението си в специалността?  

Определено да  

По-скоро да  

По-скоро не  

Определено не  

Не мога да преценя  

Какъв е успехът Ви от следването до момента (приблизително) ?  

 
Какво харесвате най-много в обучението по специалността?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Добрата връзка между теория и практика  

Добрата подготовка на преподавателите  

Доброто отношение на преподавателите  

Изучаването на много технологии и софтуерни продукти  
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Осигуряването на стаж по специалността  

Обективното оценяване на изпитите  

Друго:  

Какво не харесвате в обучението по специалността?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Липсата на връзка между теория и практика  

Изучаването на много технологии и софтуерни продукти  

Липсата на осигурени от университета стажове по 

специалността  

Липсата на комуникация с преподавателите  

Субективното оценяване на изпитите  

Друго:  

Каква част от лекциите посещавате?  

Под 20%  

20-50%  

50-80%  

Над 80%  

Каква част от упражненията посещавате?  

Под 20%  

20-50%  

50-80%  

Над 80%  

Колко време отделяте за самоподготовка вкъщи през семестъра?  

До 1 час  

От 1-3 часа  

Над 3 часа  

Не отделям  

Търсите ли допълнителни материали при подготовката за изпити?  

Да  

Не  

В каква степен получените от Вас оценки са заслужени (справедливи) с 

оглед съпоставянето на Вашите знания и получената оценка?  

Напълно незаслужени (до 20%)  

По-скоро незаслужени (20-50%)  

По-скоро заслужени (50-80%)  
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Напълно заслужени (над 80%)  

В каква степен се спазва обявеният регламент за текущия контрол?  

Не се спазва (под 20%)  

По-скоро не се спазва (20-50%)  

По-скоро се спазва (50-80%)  

Напълно се спазва (над 80%)  

Какво искате да изучавате като специални дисциплини в следващите 

години? (Посочете)  

 
Изучавате ли самостоятелно нов софтуер?  

Да  

Не  

Понякога  

Коя дисциплина считате за най-полезна по време на обучението Ви 

досега? (Посочете)  

 
Планирате ли да се включите в обучение по програма "Еразъм" или 

друга програма за обмен на студенти?  

Да  

Не  

Бихте ли се включили в специализирано обучение от тип "мастер клас"?  

Да  

Не  

Имате ли потребност от допълнително обучение по чужд език?  

Да  

Не  

В кои студентски организации членувате?  
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Препоръчвали ли сте на други хора обучението във Вашата специалност 

в ИУ-Варна?  

Да  

Не  

Отваряте ли FB страницата на специалност "Информатика"?  

Да  

Не  

Не съм в групата на FB страницата на специалност 

"Информатика"  

Публикували ли сте във Вашия профил в социалните мрежи, че учите в 

ИУ-Варна?  

Да  

Не  

Посещавате ли културни събития в Аулата на ИУ-Варна?  

Да  

Не  

Понякога  

Работите ли по време на обучението си в ИУ-Варна?  

Да  

Не  

Работите ли по специалността си по време на обучението си в ИУ-

Варна?  

Да  

Не  

Имате ли хоби?  

Да  

Не  

Четете ли художествена литература?  

Да  

Не  

Понякога  

Спортувате ли?  

Редовно  

Рядко  

Не  

Къде живеете във Варна?  

На квартира  
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При родителите си  

В собствено жилище  

В общежитие  

Най-ниските Ви оценки са по:  

Най-малко посещаваните дисциплини  

Най-безинтересните ми дисциплини  

Друго:  

Какво Ви дава ИУ-Варна?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Професионални знания и диплома  

Нови приятели  

Умения за сътрудничество и общуване  

Способност да мисля самостоятелно  

Способност за бързо ориентирано в заобикалящия ни свят  

Друго:  

Благодарим Ви за участието! 

 

Приложение 2. Анкета за студенти от четвърти курс 

Анкета за IV курс специалности "Информатика" и БИС 

 

Уважаеми колеги,  

Настоящото проучване е част от научен проект НПИ-156/2015  

"Методика за интелигентен анализ на данни за студентите и създаване на база от 

знания". 

Молим да отделите няколко минути, за да отговорите коректно на въпросите. 

Анонимността Ви е гарантирана.  

Вие сте?  

o Жена  

o Мъж  

В коя специалност се обучавате?  

Бизнес информационни системи  

Информатика  

На каква възраст сте?  

Под 20 години  

20-25 години  



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

81 
 

25-30 години  

Над 30 години  

Кога сте завършили средното си образование? (Посочете година)  

 
Какъв вид училище сте завършили преди да постъпите в ИУ-Варна?  

Средно общообразователно училище  

Профилирана гимназия (чуждоезиков профил)  

Профилирана гимназия (математически или природо-

математически профил)  

Професионална гимназия по икономика  

Друга професионална гимназия  

Друга профилирана гимназия  

Колеж  

Друго:  

Ако сте завършили друга професионална или профилирана гимназия, 

какъв е бил Вашият профил?  

 
На кое място посочихте специалността, в която се обучавате, при 

кандидатстването си в ИУ - Варна?  

На 1-во място  

На 2-ро място  

На 3-то място  

След 3-то място  

Не помня  

Ако кандидатствате сега, ще запишете ли отново същата специалност?  

Да  

Не  

Кои бяха водещите мотиви, за да се запишете в специалността, в която 

се обучавате?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Отговаря на интересите ми  

Мога да получа добра реализация  

Мога лесно да си намеря работа  

Осигурява високи доходи  

Имам близки, работещи в IT сектора  

За да подпомогна семейния бизнес  



МОНОГРАФИЧНА БИБЛИОТЕКА „ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“, КНИГА 4, 2019,  
ISBN  978-619-210-045-2, ВАРНА, БЪЛГАРИЯ 

MONOGRAPHIC LIBRARY “KNOWLEDGE AND BUSINESS”, BOOK 4, 2019,  
ISBN 978-619-210-045-2, VARNA, BULGARIA 

 

82 
 

За да се развия в областта, в която се обучавах в средното 

училище  

Друго:  

Удовлетворени ли сте от обучението си в специалността?  

Определено да  

По-скоро да  

По-скоро не  

Определено не  

Не мога да преценя  

Какъв е успехът Ви от следването до момента (приблизително) ?  

 
Какво харесвате най-много в обучението по специалността?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Добрата връзка между теория и практика  

Добрата подготовка на преподавателите  

Доброто отношение на преподавателите  

Изучаването на много технологии и софтуерни продукти  

Осигуряването на стаж по специалността  

Обективното оценяване на изпитите  

Друго:  

Какво не харесвате в обучението по специалността?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Липсата на връзка между теория и практика  

Изучаването на много технологии и софтуерни продукти  

Липсата на осигурени от университета стажове по 

специалността  

Липсата на комуникация с преподавателите  

Субективното оценяване на изпитите  

Друго:  

Каква част от лекциите сте посещавали през последните 2 години?  

Под 20%  

20-50%  

50-80%  

Над 80%  

Каква част от упражненията сте посещавали през последните 2 години?  

Под 20%  
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20-50%  

50-80%  

Над 80%  

Колко време отделяте за самоподготовка вкъщи през семестъра?  

До 1 час  

От 1-3 часа  

Над 3 часа  

Не отделям  

В каква степен считате, че специалните дисциплини са осигурени с 

учебници, учебни помагала, електронни материали?  

Висока степен  

Достатъчно  

Недостатъчно  

Търсите ли допълнителни материали при подготовката за изпити?  

Да  

Не  

В каква степен получените от Вас оценки са заслужени (справедливи) с 

оглед съпоставянето на Вашите знания и получената оценка?  

Напълно незаслужени (до 20%)  

По-скоро незаслужени (20-50%)  

По-скоро заслужени (50-80%)  

Напълно заслужени (над 80%)  

В каква степен се спазва обявеният регламент за текущия контрол?  

Не се спазва (под 20%)  

По-скоро не се спазва (20-50%)  

По-скоро се спазва (50-80%)  

Напълно се спазва (над 80%)  

Какви препоръки имате за промени в учебния план? (Посочете)  

 
Коя дисциплина считате за най-полезна по време на обучението Ви 

досега? (Посочете)  
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Коя нова дисциплина бихте искали да изучавате, но тя не е включена в 

учебния Ви план? (Посочете)  

 
Ще продължите ли обучението си в магистърска степен?  

По същата специалност в ИУ-Варна  

По друга специалност в ИУ-Варна  

По същата специалност в друг ВУЗ  

По друга специалност в друг ВУЗ  

Няма да продължа  

Бихте ли се включили в специализирано обучение от тип "мастер клас"?  

Да  

Не  

В края на бакалавърския курс имате ли нужда от повишаване на 

квалификацията и допълнително обучение?  

Да  

Не  

Ако имате нужда от повишаване на квалификацията и допълнително 

обучение, къде бихте направили това?  

В ИУ-Варна  

В друго висше училище  

В друга образователна структура  

В чужбина  

Препоръчвали ли сте на други хора обучението във Вашата специалност 

в ИУ-Варна?  

Да  

Не  

Отваряте ли FB страницата на специалност "Информатика"?  

Да  

Не  

Не съм в групата на FB страницата на специалност 

"Информатика"  

Публикували ли сте във Вашия профил в социалните мрежи, че учите в 

ИУ-Варна?  

Да  

Не  

Посещавате ли културни събития в Аулата на ИУ-Варна?  

Да  

Не  
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Понякога  

Работили ли сте по време на обучението си в бакалавърската степен?  

Да  

Не  

Работили ли сте по специалността си по време на обучението в 

бакалавърската степен?  

Да  

Не  

Имате ли хоби?  

Да  

Не  

Спортувате ли?  

Редовно  

Рядко  

Не  

Къде живеете във Варна?  

На квартира  

При родителите си  

В собствено жилище  

В общежитие  

Най-ниските Ви оценки са по:  

Най-малко посещаваните дисциплини  

Най-безинтересните ми дисциплини  

Друго:  

Какво Ви дава ИУ-Варна?  

Може да посочите повече от един отговор. 

Професионални знания и диплома  

Нови приятели  

Умения за сътрудничество и общуване  

Способност да мисля самостоятелно  

Способност за бързо ориентирано в заобикалящия ни свят  

Друго:  

Готов(а) ли сте да подпомогнете каузата на ИУ-Варна, ако е възможно?  

Да  

Не  

Не мога да преценя  
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Приложение 3. CRT дърво на решенията с изследване на влиянието на фактори 

от групата „успеваемост“ 
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Приложение 4. CRT дърво на решенията за изследване на влиянието на фактори 

работа по специалността, удовлетвореност и специалност върху успеваемостта 

Tree Table 

Nod

e Mean 

Std. 

Deviation N Percent 

Predicte

d Mean 

Parent 

Node 

Primary Independent Variable 

Variable 

Improv

ement Split Values 

0 4,3474 ,65319 216 100,0% 4,3474     

1 4,1939 ,58853 135 62,5% 4,1939 0 специалност ,041 Информатика 

2 4,6031 ,67864 81 37,5% 4,6031 0 специалност ,041 БИС 

3 4,3900 ,62353 56 25,9% 4,3900 1 работите ли по специалността ,018 да 

4 4,0549 ,52320 79 36,6% 4,0549 1 работите ли по специалността ,018 не 

5 4,7846 ,57337 26 12,0% 4,7846 2 работите ли по специалността ,006 да 

6 4,5173 ,71185 55 25,5% 4,5173 2 работите ли по специалността ,006 не 

7 4,2622 ,53566 37 17,1% 4,2622 3 удовлетворени ли сте ,008 <= 2,0 

8 4,6389 ,71770 19 8,8% 4,6389 3 удовлетворени ли сте ,008 > 2,0 

9 4,0918 ,51370 74 34,3% 4,0918 4 удовлетворени ли сте ,008 <= 3,0 

10 3,5100 ,35426 5 2,3% 3,5100 4 удовлетворени ли сте ,008 > 3,0 

11 4,3000 ,85440 3 1,4% 4,3000 5 удовлетворени ли сте ,004 <= ,0 

12 4,8478 ,52059 23 10,6% 4,8478 5 удовлетворени ли сте ,004 > ,0 

13 4,6619 ,77181 32 14,8% 4,6619 6 удовлетворени ли сте ,007 <= 2,0 

14 4,3161 ,57590 23 10,6% 4,3161 6 удовлетворени ли сте ,007 > 2,0 

15 4,6729 ,75167 17 7,9% 4,6729 8 удовлетворени ли сте ,001 <= 3,0 

16 4,3500 ,21213 2 ,9% 4,3500 8 удовлетворени ли сте ,001 > 3,0 

17 3,9027 ,44479 15 6,9% 3,9027 9 удовлетворени ли сте ,003 <= 1,0 

18 4,1398 ,52229 59 27,3% 4,1398 9 удовлетворени ли сте ,003 > 1,0 

19 5,3167 ,27538 3 1,4% 5,3167 12 удовлетворени ли сте ,004 <= 1,0 

20 4,7775 ,51567 20 9,3% 4,7775 12 удовлетворени ли сте ,004 > 1,0 

21 4,9183 ,96147 6 2,8% 4,9183 13 удовлетворени ли сте ,002 <= 1,0 

22 4,6027 ,73099 26 12,0% 4,6027 13 удовлетворени ли сте ,002 > 1,0 

23 4,2979 ,46178 19 8,8% 4,2979 14 удовлетворени ли сте ,000 <= 3,0 

24 4,4025 1,06803 4 1,9% 4,4025 14 удовлетворени ли сте ,000 > 3,0 

25 3,9317 ,48187 12 5,6% 3,9317 17 удовлетворени ли сте ,000 <= ,0 

26 3,7867 ,28729 3 1,4% 3,7867 17 удовлетворени ли сте ,000 > ,0 

27 4,1959 ,56996 41 19,0% 4,1959 18 удовлетворени ли сте ,002 <= 2,0 

28 4,0122 ,37617 18 8,3% 4,0122 18 удовлетворени ли сте ,002 > 2,0 

29 4,7125 ,56974 12 5,6% 4,7125 20 удовлетворени ли сте ,001 <= 2,0 

30 4,8750 ,43997 8 3,7% 4,8750 20 удовлетворени ли сте ,001 > 2,0 

 


