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ОТ РАЗКАЗВАЧА, РАЗБИРАЙ ОТ МЕН
Въведение
Радвам се да споделя РАЗГОВОРИ У ДОМА с всеки читател,
който би искал да вникне по-дълбока в процеса на създаване
на дигитални услуги и продукти. Това е третият път, когато
започвам да обобщавам работата си по дизайн на
потребителските преживявания при интернет на нещата.
Уважаеми читателю, разсъждавате какво точно се крие под
термина дизайн. На български дизайн често се превежда
като проектиране. В тълковния речник (Ganbox SEO)
фигурират определението художествено проектиране и
оформяне на различни изделия с оглед на повишаване на
естетическата им стойност със синоними проект, план,
скица, чертеж. В настоящата монография се итерпретира
цялостния процес на създаване на дигитални услуги и
приложения, започвайки от проучването на потребителите,
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организационната политика, решенията до момента, след
това идентифицирането на нуждите, генерирането на
идеите и създаването на прототип и внедряване на решения.
През целия процес потребителят е във фокус и при всяка
стъпка от процеса се връщаме отново и отново към него, за
да сме сигурни, че отговаряме точно на неговите изисквания
за улесняване на рутинни дейности и освобождаване на
време за преосмисляне и претворяване на нови идеи.
Желанието тази монография е да достигне до разбирането
на по-широка публика и затова са използвани метафори
като диригент (този, който синхронизирани различни
инстурменти и крайният резултат е синхрон на музикална
пиеса), оркестър (множество от разнородни инструменти) и
пиеса (музикална пиеса – крайният резултат, който чува
аудиторията). РАЗГОВОРИте У ДОМА са за дизайн на
потребителски преживявания при … Интернет на нещата и
... хората.
В областта на дизайн на потребителското преживяване и в
настоящата монография има термини и дефиниции, които
биха смутили научно-ориентирания читател. В РАЗГОВОРИ
У ДОМА е направен опит да бъдат дефинирани и
формализирани класификации като удобно, полезно, красиво
в контекста на изследването и да бъдат изведени по научен
начин. Изложението е подкрепено с преживян опит като
потребител, осмислен и претворен с изследователски
поглед.
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В монографията са представени различни герои, участващи
в процеса на дизайн на потребителското преживяване. Всеки
читател може да намери нещо за себе си. UX дизайн е
динамична тема., не може да се даде унифицирана рецепта,
която да внуша на моите студенти или на теб читателю.
Надявам, че успявам да предам основни принципи в
процеса на усъвършенстване на дигиталните услуги и
продукти.
Първата ми идея за структурата на монографията беше да
започвам всяка глава със ситуация от ежедневието, а в
последствие да формализирам и да представям теорията,
въвеждаща

в

проектирането

на

потребителски

преживявания. И … преди да завърша, промених темата на
Концептуална рамка и модели за дизайн на потребителски
опит при интернет на нещата, обучението и културноисторическото наследство. Допълних първоначалната идея с
новите моменти, но … ми звучеше много сухо. Точно месец
след като започна карантината, се събудих, излязох на
терасата-градина за сутрешното кафе и … сред църфналите
цветя и песента на птичките видях РАЗГОВОРИ У ДОМА.
Последните пет години бяха много динамични и за първи
път от много време съм повече от месец в къщи. Явно това
помага на творческия процес и е дошъл моментът да
представя натрупания опит и апробацията на резултатите,
постигнати с национална и международна професионална
общност.
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Използваният основен подход е синтез на модели с
теоретично – приложен характер, онагледани с решения от
живота ни. Опитала съм се да подчертая математическите
модели като основа за развитие на UX дизайна. В процеса на
дизайн (проектиране и разработване) на нови дигитални
услуги или продукти дизайнерите поставят потенциалните
крайни

потребители

в

центъра

на

първоначалните

проучвания и с винаги се обръщат към тях като коректив,
съобразявайки се с техните навици, поведение, но не трябва
да се забравят и потребителите – поръчали разработката, но
те дават само рамката на крайния продукт/ услуга от гледна
точка на техните изисквания визуални и функционални.
РАЗГОВОРИ У ДОМА е провокирано от срещата на
поколенията и особено през пандемичната затвореност,
когато всички са по-често заедно у дома. Често поколенията
говорят на различен език, макар и да използват сходни думи.
Четивото, което държите в ръцете си, прави опит да да
представи различията в мисленето и изказа на поколенията
и бъде техен преводач.
Всяко едно поколение има свое специфично преживяване в
киберпространството

(Gibson,

1984).

Терминът

киберпространство се приписва на Уилям Гибсън, който го
използва в новелата си Neuromancer, написана през 1984
година.

Гибсън

дефинира

киберпространството

като

консенсусна халюцинация, преживяна ежедневно от милиарди
легитимни оператори във всяка нация ... Графично представяне
на абстрактните данни от бреговете на всеки компютър в
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човешката система - Немислима сложност на Линии от
светлина варираха в несъстоянието на ума, клъстери и
констелации на данни (Ню Йорк: Berkley Publishing Group,
1989), стр. 128. Изграждането на кибверпространството
допринася за изграждане на по-добро потребителско
преживяване (User eXperience или за по-кратко UX). Основен
е въпросът как ще бъде изградено това преживяване?
Интерпретирам китайската поговорка Пътуване от хиляда
крачки започва с първата стъпка, като: Пътуването в света на
потребителското преживяване започва с познаването
на потребителите.

Цели и задачи
Целта на тази РАЗГОВОРИ У ДОМА е да представи научни,
научно-приложни и приложни резултати в областта на
дизайн на потребителско преживяване за интернет на
нещата, апробирани както в образователен аспект, така и
при социализация на културно-историческото наследство и
мониторинг

при

здравеопазването.

Дизайнът

на

интелигенти решения, е базирано на изследвания за
различни целеви групи.
Задачите, които са поставени са:
▪

Въвеждане на термините UX дизайн (дизайн на
потребителско преживяване), IoT (Интернет на
нещата) и дизайн мислене. В настоящата монография
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като синоними ще се използват термините дизайн и
проектиране.
▪

Развитие на понятията ог гледна точка на автора

▪

Определяне на спецификите на UX дизайна за
Интернет на нещата (IoT) и синхронизиране на
елементите

▪

Усъвършенстване на Модела на чадъра

▪

Моделиране на UX дизайнерско студио

▪

Представяне на подходи за използване на UX дизайна
в учебния процес като Микро-обучение и Модел за
интегриран дизайн в обучение за мотивиране на
обучаемите и подготовката им за професиите на
бъдещето

▪

Представяне
социализация

на

концептуален
на

Модел

за

културно-историческото

наследство.
▪

И може би най-тежката задача – предлагане на
български превод на навлизащите главно английски
термини в информационните технологии.

Разпределение на разговорите
Монографията е разделена на три глави и тринадесет
разговора.

Именно

разговори,

защото

умението

да

разговаряме помежду си е едно от най-важните умения,
които ни позволяват да има разбирателство между
поколенията, между дизайнерите и потребителите, за да
може дизайнерите да разбират нужди на потребителите и
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дори да погледнат в бъдещето, като създадат несъществуващи
до момента услуги и продукти. Разговори – колко често се има
разглвори между поколенията? Колко дълго тези разговори
продължават и не са били прекъсвани от звън на телефон
или … По време на пандемичните вечери имахме повече
възможности за разговори присъствени или виртуални.
Технологичните

решения

разшириха

понятията

срещи,

гостуване, обучение и семинари. UX дизайнерските решения и
нововъведения

през

средствата

общуване,

за

последните

две

подходящи

години
за

развиха

разнородна

аудитория.
Първа глава, ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИГРАЧИТЕ, насочва към
предметната област и дефинира основните понятия за
обекти и процес. В тази глава са включени пет разговора:
▪

Разговор за началото – представя началото на
проектирането на продукти и услуги в полза на
потребителите;

▪

Разговор за Smart живота – анализира текущото
състояния с внедрените технологии;

▪

Из дебрите на UX дизайна: тънкости в занаята дефинира използваната терминология;

▪

В обувките на потребителя – представя един от
основните методи за опознаване на потребителите;

▪

Близка среща с Интернет на нещата – дефинира
особеностите на Интернет на нещата и спецификите
за проектиране на потребителските преживявания.
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Втора глава, КОНЦЕПТУАЛНИ РАМКИ, запознава с
научно-изследователските

разработки,

надграждащи

съществуващи и изграждащи нови във виртуална среда,
които да подпомагат бъдещи разработки от научноприложен характер. В тази глава са включени два разговора:
▪

Поуки от майсторите – с поглед в област, която не е
разглеждана до момента като част от дизайна на
потребителско преживяване, а ни съпътства от векове

▪

Дирижиране на оркестър – анализира особености на
проектирането на потребителско преживяване за
интернет на нещата, т.е. за свързаността в тях.

В трета глава, ПОСТАВЯНЕ НА ПИЕСА В ПРАКТИКАТА,
са описани приложенията на концептуалните рамки от
глава втора в области от живота като образование, култура и
здравеопазване. Разговорите, които се водят, са:
▪

Диригентът

с

поглед

към

учебния

процес

–

диригентът, синхронизиращ устойствата в Интернет
на нещата и да предадат щафетата на младите
поколения

–

дигитално

родните,

отгледани

в

киберпространството, които са с ново мислене,
отговарящо на средата, в която живят, а тя е смесена
(физическа и виртуална);
▪

Прехвърляне на пиесата в музея – технологиите
влияят на всички области от живота – в частност
разгледани са културните институции като част от
цялостното развитие
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▪

Пиесата в помощ на медицината – възможността за
непрекъснат мониторинг над пациент от медицински
специалисти и при нужда притичване на помощ.
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Рубрики и означения
Говорим за нови технологии – разбирането ни за това са
технологии, създадени след нашето раждане (Alan Kay:
Technology is anything invented after you were born.).

При проучвания се обръща поглед назад, за да се отдаде
почит на вече създаденото, но трябва да погледнем и
настоящите и да дадем шанс и на бъдещите творения. По
този повод в РАЗГОВОРИ У ДОМА има три отличаващи се
рубрики:

Да си припомним - съдържание от поне 50 години

Да уточним - дефиниции на нововъведени термини

Да се запознаем - новости към настоящия момент

Да преподаваме, както проповядваме е основното мото,
движещо автора. Настоящата монография обхваща три
типа потребители, както е споделено в началото, а именно
героите в РАЗГОВОРИ У ДОМА са:
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дигитално родените, които нямат страх от технологиите.

дигиталните емигранти - творци, които изграждат
технологиите на дигиталния свят, и

дигиталните емигранти - потребители, които са само
потребители и дори се страхуват от технологиите.

РАЗГОВОРИ У ДОМА е за тях и за разговори между тях.

Евгения Ковачева, автор, 2022
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Рецензия
На монография на тема РАЗГОВОРИ У ДОМА или
Концептуална рамка и модели за дизайн на потребителски
опит при Интернет на нещата

с автор доц. д-р Евгения Ковачева

Представената ми за рецензия монография на тема
РАЗГОВОРИ У ДОМА или Концептуална рамка и модели за
дизайн на потребителски опит при Интернет на нещата с
автор доц. д-р Евгения Ковачева, обхваща …. страници, ..
фигури и са реферирани …. литературни източници.
Монографията е структурирана в три глави, анотация,
въведение, заключение и речник на специализирани
термини и приложения.
Необходимо е да се подчертае оригиналният и раздвижен
стил на авторката за оформяне на богато илюстрираното
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съдържание, при което основните акценти в разделите на
монографията са поставени в т.нар. рубрики Разговори, което
прави монографията много по-интересна и приятна за
четене.
Монографията е насочена, както към професионалната
общност в областта, така и към обучаваните в УНИБИТ
бакалаври и магистри.
Целта на тази монография е да представи апробирани
научни, научно-приложни и приложни резултати в областта
на проектиране на потребителското преживявания за
Интернет на нещата, за образованието и за културноисторическото наследство, за проектиране на интелигенти
решения, базирани на тези изследвания за различни целеви
групи.
Монографията убедително представя постиженията на
авторката през последните години чрез широката палитра
резултати от научни и експериментални изследвания
проведени в поредица от 15 научно- изследователски
проекти, от които два финансирани от фонд Научни
изследвания и ОП Иновации и конкурентоспособност
(КОМЕИН

ДН

02/1

(2016-2019);

Социализация

на

културното наследство в Интелигентен град ДН 05/3
(2016-2019); Разработване на продуктова иновация платформа като услуга в областта на Информатиката и
ИКТ

BG16RFOP002-1.005

(2018-2020))

и

различни

европейски програми (ELLIOT - FP7-ICT-2009-5, ID: 258666
(2011 - 2013); ATLAS, ICT-PSP, CIP-ICT-PSP-2009-3 (2011 -
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2013); Erasmus+: IoTnuggets 2018-1-BG01-KA202-047919 (20182020); DigiThink, 2016-1-BG01-KA203-023719, (2016-2018);
COMMIX 2016-1-BG01-KA201-023657, (2016-2018); APInno
2014-1-BG01-KA203-001561, (2015-2016); High5 2019-1-PL01KA203-065784 (2019-2021); SMART 2019-1-BG01-KA202-062298
(2019-2021); LMPI 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP
(2016-2019); PICTET 543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUSJPHES, (2013-2016); SoC:School on Cloud 543221-LLP-1-2013-1GR-KA3-KA3NW, (2013-2016); NETT EE-74-NETT, SMEs and
Entrepreneurship (2012-2014)).
Научно-изследователската
решения

с

подчертан

тематика

и

предложените

интердисциплинарен

характер,

обхващат концептуалната рамка и моделите за дизайн на
потребителски опит при Интернет на нещата, иновациите в
обучението и социализацията на културно-историческото
наследство, като са формулирани свързаността и взаимното
пресичане на областите на UX, DT, IoT.
Тематиката на монографията РАЗГОВОРИ У ДОМА или
Концептуална рамка и модели за дизайн на потребителски опит
при Интернет на нещата е провокирана от срещата на
поколенията в съвременния свят. Използваните от авторката
методи за анализи, моделиране и обобщения в тази
актуална, интердисциплинарна и сложна област, се базират
на реалностите, че всяко поколение има свое специфично
преживяване в киберпространството.
Авторката убедително подчертава математическите модели
като основа за развитие на дизайн с поставяне на
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потребителите във фокуса на събитията, независимо дали
става дума за мобилни приложения или усвояване на ново
познание, или социализация на културно-историческо
наследство при посещения на галерия или музей. Фокусът
на изследванията е решенията да се правят за потребителя,
за да бъдат посрещнати неговите нужди и удовлетвореност.
Настоящата монография е разделена на три глави.
Първа глава ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИГРАЧИТЕ насочва към
преметната област, включително с примери, както от
историческото й развитие, така и с примери от днешния
живот в заобикалящата ни интелигентна среда, при което са
дефинирани основните понятия за обектите и процесите.
Втора глава КОНЦЕПТУАЛНИ РАМКИ представя научноизследователските изследвания в областта на дизайн на
потребителското преживявания като процес, области на
влияние и повлияване. Доразвит е един от основните модели
за областите на влияние върху дизайн на потребителското
преживяване, а именно Моделът на чадъра. Разработен е
модел на виртуално студио за UX дизайн. Направен е
сравнителен

анализа

услуга/продукт,

на

UX

базирана

на

дизайн
Интернет

за
на

единична
нещата.

Дефинирани са спецификите при IoT и ролята на UX
дизайна при синхронизиране на отделните елементи.
В трета глава ПОСТАВЯНЕ НА ПИЕСА В ПРАКТИКАТА са
описани приложенията

на
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обхващащи области като образование, култура, библиотеки
и медицина.
Първа глава е посветена на творчески анализ на модерните
аспектите на Интернет на нещата (IoT) и спектъра на
свързаност между нещата. Дискутира се начинът, по който
се

случва

потребителското

преживяване

при

тях.

Подчертава се, че връзките между отделните елементи,
които

не

винаги

са

видими

за

потребителите,

са

проектирани и реализирани с подходящи методи и
подходи, за да отговорят на нуждите на потребителите.
Разглеждано е по-подробно понятието потребителско
преживяване - Как го използваме? както и специално място
е отделено на технологиите
Втора глава прави връзка с постижения в изобразителното
изкуство

и

архитектурата

като

едни

от

най-силно

въздействащите на потребителя като се отговаря въпроса
Как е било преди? Големите майстори художници и
архитекти

могат

да

са

основа

при

изграждане

на

ценностните системи на съвременните дизайнери на
потребителското поведение. С векове е доказано как техните
творби влияят на потребителите.
Главата е ориентирана към съвременните методи и подходи
при изграждане на потребителските преживявания в
екосистемите на Интернет на нещата. Особеностите при
синхронизирането

на

отделните

компоненти

поставя

предизвикателства пред дизайнерите. Как правим нещата? концептуалната

рамка

проектиране
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социализация на културно-историческото наследство и
изграждане на UX design studio.
В глава трета се обръща внимание на особеностите за
изграждане на учебното пътуване, което е приятно,
привлекателно, полезно и информативно. Как искаме да
учим сега? Фокусът е върху преживяването на потребителя обучаем как съдържанието трябва да се поднесе.

Основните приноси с научен и приложен характер в
монографията РАЗГОВОРИ У ДОМА или Концептуална
рамка и модели за дизайн на потребителски опит при
Интернет на нещата с автор доц. д-р Евгения Ковачева, могат
да бъдат обобщени както следва:
1. Предложена е концептуална рамка на научното
изследване, която включва основните понятия и
тяхната интерпретация от гледна точка на авторката
в три области: дизайн на потребителско преживяване
(UX дизайн), Интернет на нещата (IoT) и дизайн
мислене (DT).
2. Дефинирани

са

специфичните

изисквания

за

проектиране на потребителско преживяване за
Интернет

на

нещата

и

синхронизиране

на

елементите.
3. Извършени са анализ и разработка на подходи и
модели за приложение на UX в учебния процес:
Микро-обучение и Модел за интегриран дизайн на
обучение.

xxviii

Разговори у дома

4. Развит е концептуален модел за социализация на
културно-историческото наследство.
5. Предложен е разширен Модел на чадъра, където
изкуството е добавено в областите на влияние при
проектиране на потребителски преживявания, тъй
като с годините то е доказало своето влияние върху
човека и неговите потребности.
6. Развит е модел на UX дизайнерско студио.
7. Представени

са

интелигенти

решения,

които

прилагат постигнатите научно-приложни резултати
за

различни

целеви

групи

в

образованието,

културата, библиотеките и медицината.
Също

така,

безспорно

постижение

на

авторката

е

предлагането на български превод на навлизащите главно от
английски език термини в разглежданите области.
Обобщавайки

казаното,

считам,

че

в

монографията

РАЗГОВОРИ У ДОМА или Концептуална рамка и модели за
дизайн на потребителски опит при Интернет на нещата, доц.
д-р Евгения Ковачева професионално и убедително развива
основни понятия, модели и методологии в областта на
проектиране

на

потребителските

преживявания

при

разработване на отделно софтуерно приложение или на
софтуерна системата за Интернет на нещата. Предложени са
интелигенти решения, които прилагат постигнатите научноприложни

резултати

за

различни

целеви

групи

в

образованието, културата, библиотеките и медицината.
Подчертана е връзката между дизайнерския подход и
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използваните технологии чрез включените примери за
въздействие на изкуството, които вдъхновят потребителите
и обучаемите.
В заключение, оценката ми за монографията на тема
РАЗГОВОРИ У ДОМА или Концептуална рамка и модели за
дизайн на потребителски опит при Интернет на нещата с
автор доц. д-р Евгения Ковачева е много висока. Мотивите
ми са, че областта е актуална, интердисциплинарна и
сложна, тъй като изисква експертни знания в областта на
компютърните

науки,

иновативни

методи

проектиране

на

информационните
и

авангардни

потребителски

технологии,

технологии

за

преживявания,

математическото моделиране. Монографията е изготвена
прецизно и на високо професионално ниво. Считам, че
публикуването й ще бъде стимулиращо и изключително
полезно за изследователите и практикуващите в областта.

26.11.2021

Рецензент:

София

Проф. д.т.н. Елена Шойкова
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Рецензия
На монография на тема РАЗГОВОРИ У ДОМА или
Концептуална рамка и модели за дизайн на потребителски
опит при Интернет на нещата

с автор доц. д-р Евгения Ковачева

РАЗГОВОРИ У ДОМА води читателя в дълбините на
Интернет на нещата. Авторът е събрала и подбрала богата
колекция

от

потребителски

примери

в

областта

преживявания.

на

Застъпени

дизайн
са

на

както

проблемите, така и възможни решения при проектирането.
Важен аспект в работата на автора е, че всичко представените
материали са плод на многогодишна задълбочена работата
и най-важното, били са тествани в практиката и са показали
отлични резултати. Прави впечатление, че авторът се опитва
да ни провокира с ежедневни ситуации, които много от нас
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са преживяли, и след това да ги изясни и както от теоретична
гледна точка така и от приложна.
Евгения Ковачева като учен и преподавател е координирала
четири международни проекта, ръководила е българският
екип в над 10 и е била участник в над 50. Тя има богат опит в
изследователския подход при проектиране и разработване
на

потребителски

преживявания

и

на

учебни

преживявания.
Областите от човешкото познание, които трябва да се
покрият от дизайнерите са много както технични, така и в
областта на хуманитарните науки. Разбирането и на двата
свята е много трудна задача, защото те говорят на различни
езици. В монографията се вижда пълна синергия между тях
с точна обосновка на взети решения за реални научноизследователски задачи.
Представената ми книги съчетава в себе си сериозни
проблеми, поднесени с лекотата и хумор от една страна и
строгост на научните решения, от друга. Задачите, които са
поставени пред разработката, са изпълнение прецизно, а
именно:
▪

Въвеждане в термините IoT и UX и представянето им
с примери за по-незапознатите (и за дигиталните
имигранти)

▪

Усъвършенстване на Модела на чадъра за областите,
които

обхваща

дизайнът

изживявания
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▪

Представяне опита на майсторите на дигитално
родените, откъдето могат да почерпят идеи

▪

Моделиране на UX дизайнерско студио

Авторът прави опит да се покаже на дигиталните имигранти
как да извличат най-доброто от дигитално родените - деца и
ученици и да ги подготвят за професиите на бъдещето.
Основни приноси с научен и приложен характер в
монографията са:
Разработената концептуална рамка на научното изследване,
която включва основните понятия и интерпретацията им от
гледна точка на авторката в три области: Дизайн на
потребителско преживяване, Интернет на нещата и Дизайн
мислене.
Дефинираните специфичните изисквания за проектиране
на потребителско преживяване за Интернет на нещата и
синхронизиране на отделните елементи във веригана на
Интернет на нещата – видими или невидими за крайния
потребител.
Анализът на съществуващи модели за приложението на
потребителското преживяване в учебния процес.
Развититят концептуален модел за социализация на
културно-историческото наследство.
Разширението на Модела на чадъра - Модел на чадъра за UX
дизайн
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Разработеният модел на UX дизайнерско студио, което дава
възможност на дизайнерите на потребителско преживяване
да генерират и тестват своите опити.
Представени са интелигенти решения, апробирани в
образованието, музеите и представянето на културноисторическото наследство и в медицината.
И може би най-тежката задача – направен е опит да се
предложи български превод на навлизащите заедно с
технологиите терминология, главно на английски език.
Съществен принос на автора са постановките й в областта на
дизайн

на

учебно

преживяване.

Разликата

между

поколенията е изключително голяма и ако ние не се обърнем
и преоценим нашите ценности, може да се загубим с
поколенията след нас. Никога статичното обучение не е било
силна страна на образованието, но сега става още по-тежко.
Необходимостта от проектиране на активно обучение е
огромна. Ние сме свързани помежду си с технологиите и
трябва да използваме тази свързаност за нови подходи на
учене.
В заключение искам да отбележа задоволството си от досега
с РАЗГОВОРИ У ДОМА и да пожелая на автора ѝ още много
красиви решения в света на свързаност на нещата и на
всичко.
15.12.2021

Рецензент: Радослав Йошинов,

София

Институт по математика и информатика
Българска академия на науките
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИГРАЧИТЕ
глава 1

В първа глава се поставят теоретичните основи, които са
доразвити в следващите глави и са адаптирани, приложени
и апробирани от специалисти в обастта на национално и
международно ниво.
Първият разговор прави исторически преглед на дизайна на
потребителското преживяване през вековете до въвеждане
на термина.
Вторият разговор е критичен анализ на съществуващи
интелигентни решения, базирани на Интернет на нещата.
В следващите два теоретични разгора са представени
дефиниции, процеси и модели за дизайн на потребителско
преживяване и дизайн мислене. Модел на UX дизайн
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процеса е предложен от автора на база на нейния
дългогодишен опит в областта.
Последният разговор е за същността на Интернет на нещата.
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Разговор 0: За началото

Пътуване от хиляда
крачки

започва

първата стъпка

3

с

еКовачева

… Имало едно време … Има го и сега
Дизайнът на
потребителския
опит е процес, при
който се създава
услуга/ продукт,
който предоставя
смислено и подходящо
преживяване на
потребителите.

… От хилядолетия хората имат желание да заменят
рутинните си дейности от устройства, за да може да се
освободи време за креативност. Кои рутинни дейности? Кой
е потребителят? Какви действия извършва? Кое би
подобрило ежедневието му? Или да помислим за един
пример – решение, за което никой не се замисля в момента,
но е било проблем за първите автомобили – липсата на
чистачките. При валежи не е било удобно да се слиза и
изчистват стъклата под дъжда. От тях са се нуждаели
шофьорите. Подобно изобретение са часовниците за печки,
предпазващи от прегаряне на печеното – нужда на
домакинствата, миенето на чинии – заменено с миални
машини, натрупването на прах и боклук заменени с роботипрахосмукачки. Всяко едно от тези устройства е създадено на
удобство на крайния потребител, този, който в ще го
използва. Примерите са навсякъде. Всеки един от тях е
предвижил човечеството стъпка напред като ни предпази от
самите нас или да ни облекчава.
Всички ние сме потребители. От гладачната ютия, кухнята,
аудио-играчките до хибридните и електрически коли. Как да
си купим билет за следващото пътуване, дали в самолета/
автобуса/ влака има възможност да си заредим телефона или
как да стигнем по-бързо без задръствания от едно място до
друго, а и по пътя да си намерим място за похапване или
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гориво?

Продуктите и услугите, които ползваме са

изключително разнообразни. Ние търсим това, което ни
подхожда и ни е удобно. В повечето случаи вече някой го е
измислил, а по-силното е, че са предвидени нашите нужди и
желания, без да сме мислили за това. Най-революционният
пример е екранът на съвременните телефони, които движим
само с докосване.
Много често се обръщам към студентите си с въпроса:
Сещате ли се за функционалност, за която няма мобилно
приложение? От стотици запитани само един-два са
положителните отговори.
Монографията РАЗГОВОРИ У ДОМА е именно за това, как
става магията, какво сме постигнали и къде отиваме в
развитието

си.

Осмислянето,

че

когато

говорим

за

потребителските преживявания, това обхваща целия процес
от

създаването

до

взаимовръзката

между

отделните

елементи и накрая … до крайния потребител и ползата за
него/ нея.
В днешния свръхсвързан свят (в сравнение с преди 20 години)
технологиите са движеща сила, която формира човешкото
развитие, геополитиката, екологията, икономиката и много,
много повече. От коридорите на властта до кафенетата, в
които се отпускаме, нашата колективна реалност се
формира от безброй технологии, продукти и услуги. Така 21ви век се превръща в ера, в която силата и потенциалът на
дизайна са безпрецедентни. Никога преди технологиите не
са се свързвали с нашия свят на толкова много нива, области
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и измерения - до точката, в която е твърде лесно да се
приемат тези промени като даденост и да се пренебрегне
жизнената динамика зад тях. Необходим е специален вид
дисциплина и талант, за да може дизайнерът да се
ориентира, в подобна на поток реалност да плува свободно в
нея и дори да постигне истинска иновация.
21-ви

век

създава

много

нови

предизвикателства

и

възможности. Напредъкът в технологиите позволява както
създаването

на

нови

артефакти,

нови

начини

за

комуникация и сътрудничество, така и нови мощни
инструменти,

които

да

подпомогнат

създаването

на

подходящи решения.
В последните години професии изчезват, други се появяват.
Съществени са въпросите: Как да бъдем подготвени за тах?
Как да подготвим дигитално родените за тях?
Динамичното

дигитално

развитие

е

една

от

характеристиките на 21-ви век. Дизайнерите са елемент от
пъзела,

в

основата

на

изграждането

на

нови

или

подобряване на стари продукти и приложения.
Дизайнът е набор от методи и начин на мислене, които могат
да бъдат приложени практически към всяка дисциплина и
проблем.
Всеки конкретен проблем изисква набор от знания от
различни

области:

поведенческите

науки,

икономиката,
инженерството,

социалните

и

Теорията

на

управлението, науките за околната среда и науките за
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живота и здравето. Дизайнът, ориентиран към човека, е
фокусиран върху нуждите и възможностите на хората, които
ще бъдат потребители на резултатите.
Когато се говори за създаване на продукти и услуги,
дизайнерите на корпорации или отделен клиенти, трябва да
оказват положително въздействие върху света като цяло и
стремежът да е за постигането на 17-те цели за устойчиво
развитие на ООН (Фигура 1).

Фигура 1 Цели на устойчивото развитие (United Nation)

Технологиите подпомагат и превръщането на домовете и
градовете ни в интелигентни зелени пространства и
изграждане на устойчиви екосистеми, в които да работим.
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Най-важното, на което се набляга в настоящата монография,
е потребителските преживявания да осигуряват: добро
здравеопазване и благополучие (цел 3), качество на
образованието (цел 4) и устойчиви градове и общности (цел
11) с помощта на Интернет на нещата. Потребителят е в
центъра на дизайна при изграждане на новостите.
Бъдещите

подходи

ще

диктуване

отгоре-надолу

включват
от

по-малко

дизайнерската

общност и повече развитие отдолу-нагоре, където
членовете

на

общността

са

съдизайнери,

а

дизайнерите и експертите по теми са ментори.
Това е ново бъдеще за дизайна, което позволява на
полето да отговори на някои от най-критичните
обществени нужди на 21-ви век.
Дон Норман: Бащата на термина UX архитект

Исторически преглед за проектиране на
средатата, в която живеем
Дон Норман въвежда термина Архитект на потребителско
преживяване при назначението му в Apple, но човечеството
винаги се е стремяло към подобряване на преживяванията
си. Един кратък исторически преглед ни отвежда 7000
години в миналото (Фигура 2):
5500 години преди Христа – създадено е пособието за
отмерване на времето и ориентирането на хората Прабългарският календар. Календарната система
на прабългарите, е т. нар. Именник на българските
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ханове. 12 двойки думи на прабългарски език, които
може би означават календарни понятия Годината в
българския календар се е състояла от 365 дни, от
които

364

са

календарни,

а

1

е

отделен.

Календарните 364 дни са разпределени в 4 сезона.
Всеки сезон съдържал 91 дни, разпределени в 13
седмици (Шопов, 2016). През 1976 е признат за найстария в Света

Фигура 2 Хронология на архитектите на потребителско преживяване

4000 години преди Христа – създадена е методология в
Китайската култура за подреждане на дома, позната
като Фън Шуй
5 век преди Христа - има доказателства, че древните гърци са
изграждали
инструменти,

своите

пространстранства

следвайки

ергономиката

9
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на
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XI-XII век- Кралските дворове и едрите феодали имат
длъжности – церемониалмайстори за създаване на
гербове и други отличителни знаци за отбелязване
на границите на властта си – ражда се науката за
гербове – хералдиката. Аналог на европейските
гербове с родови знаци са: тотемите в Северна
Америка, дамга – на тюркски и монголски племена,
но за запазени знаци има следи от Древна Гърция и
Римската империя.
XII-XVII век – Ренесанса и появата на общественофилософското

движение

-

хуманизъм,

което

разглежда човека, неговата личност и свобода,
неговата активна и съзидателна дейност като найвисшата

ценност

и

критерий

за

оценка

от

обществените институции. С един от най-ярките
представители Леонардо да Винчи и неговите
Не съм изобретил
нищо ново. Просто
събрах
откритията на
други мъже, зад
които стоеше
векове работа ...
Напредъкът се
случва, когато
всички фактори,
които го правят, са
готови и тогава
това е неизбежно.
Henry Ford

изобретения.
Началото на 19 век индустриалци като Фредерик Уилсон
Тейлър

и

Хенри

Форд

интегрират

основни

принципи на UX дизайна в своята продуктова
линия.

Тейлър

прави

проучване

за

взаимодействието между работниците и техните
работни

средства

с

цел

подобравяне

на

ефективността на работа
1955 индустриалният инженер Хенри Драйфус в книгата си
Проектиране

за

хората

потребителския опит
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1966

Уолт

Дисни

започва

търсенето

за

магически

изживявания
1970 Xerox, Apple и PC – метафората за работния плот с
прозорци

е

измислена

в

PARC,

уникалното

изследователско заведение Rank Xerox в Пало Алто.
Алън Кей внася идея в зараждащия се Apple
Macintosh 1985, която се развива в Windows 95.
1995 когнитивният изследовател Дон Норман става част от
екипа на Apple, въвежда термина дизайн на
потребителски опит, за да обхване всички аспекти
на човешките изживявания с продукт и е първия в
света с позиция UX архитект.
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Разговор 1: Размисли за Smart живота
Омир ИЛИАДА 18 песен Изработване на оръжие за Ахил
стихове 369 – 379
... сребърнонога Тетида пристигна в двореца на Хефест.
Тя го намери да шета покрай меховете си потен.
Той едновременно двайсет триножника нови твореше,
за да ги в низ подреди край стената в двореца си дивен.
Всеки крак беше снабден с колелца от излъскано злато,
та да се движат сами към съвета на всички безсмъртни
и да се връщат отново в двореца – за чудо и приказ.
Вече ги беше довършил, но липсваха дръжки изящни –
той ги приготвяше сръчно и скрепките вече ковеше.
стихове 415 – 421
...............................................................[Хефест] Облече
везан хитон, взе си жезъл дебел и пое към вратата,
куцайки силно. Две прислужници тръгнаха с него –
цели от злато, напълно подобни на живи девици:
имаха разум в главата , и говор, и сила голяма,
знаеха всички изкусни дела на богините вечни.
Двете подкрепяха бога, че той се придвижваше трудно.
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В древните митове откриваме желанието на хората и дори
боговете да имат помощници за рутинни, тежки работи, или
просто да реагират на исканията им. Те най-често са или
претворяване на боговете сред земните жители или от
изкусните ръце на боговете. Роботите като термин и
възможности са добре дефинирани в литературата с
първите три закона на роботиката от Isaac Asimov (Айзък
Азимов) в Аз, роботът (1950), но първото словесно описание
на механични помощници са в Омировата Илиада. В 21-ви
век те вече са реалност и 3-те закона на Роботиката през 2021
имат аналог разработен от UNESCO (UNESCO, 2021)
Препоръки относно етиката на изкуствения интелект.
В нашето съвремие литературата и киното описват и
интерпретират вижданията за роботите (като Star Wars – R2
и Златния) от една страна, а от друга изследователите,
дизайнерите, програмистите и инженерите ги изграждат в
действителност от роботи за почистване на пода, в
производствените процеси и като сервизни и социални
помощници.
Копнежът на хората за обслужващи машини не е стихнал. С
всеки ден през последните 25 години се изобретяват
технологични продукти и услуги за наше улеснение,
които стават все по-комплексни и свързани помежду си,
които водят свой собствен живот, като си предават
информация, анализират и реагират вместо нас, по-бързо от
нас и с по-точна преценка на ситуацията. Това е възможно
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благодарение

на

широкото

разпространение

на

информационните технологии.
Мобилните устройства, средствата за общуване и достъпа до
разнообразна информация и услуги ни предлагат нови
възможности и предизвикателства. Развиваме умения,
правим справки мигновено, придобиваме нови знания,
свикваме и приемаме новостите в неща, за които не сме и
мислели, а понякога дори ги използваме по начин, различен
от първоначалната идея.
Потребителят е в центъра. Услугите и продуктите се
усъвършенстват в негова полза, като стават все по-лесни и
интуитивни за употреба.
Живеем в изключително динамично развиваща се среда.
Съществуват множество примери, но тук ще се спрем само
на няколко, свързани с нашата безопастност на пътя докато
шофираме.
Помощникът за проследяване на лентата (Lane Tracing
Assist- LTA) на Toyota сигнализира визуално и звуково при
промяна на праволинейното движение, ако не е подаден
мигач.
Системата на TOYOTA SAFETY SENSE 2.0 при
криволичене на превозното средство задейства
предупредителна функция, прозвучава сигнал
и на екрана са изписва предупреждение към
шофьора, че концентрацията му е намалена и
има нужда от почивка с чашка кафе.
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Колата следи поведението на шофьора, събира информация
за навиците му и по най-лесен за възпримане начин напомня
за промененото му състояние.
Функцията Toyota Assist Road Sign подпомага разчитането
на пътните знаци и проектирането им на екрана на шофьора
със сензори активно сканиращи страните на пътя, за да
открие избрани пътни знаци, като знаци за спиране, знаци
за ограничение на скоростта, за забрана на влизането и
други. Специално внимание се обръща на знаците за
ограничение на скоростта, сензорите разчитат скоростта и
при по-висока скорост се подава сигнал – копието на знака с
ограничение на скоростта почервенява.
Шведският производител на автомобили Volvo (2014, 2015) в
сътрудничество с Шведската транспортна администрация се
опитва да създаде свят, в който автомобилите да разговарят
помежду си и да обясняват състоянието на пътя, особено за
хлъзгави участъци - Системи за безопасност при шофиране
на лед (Фигура 3).

Фигура 3 Комуникация кола-кола (Car-to-Car Communication, 2014)
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Описаните по-горе примери подпомагат шофьорите със
светлинни и звукови сигнали. Те са резултат от множество
сензори, които улавят поведението на шофьора и пътя. Те са
част от изградени в колите екосистеми от Интернет на
нещата, същоящи се от свързани сензори, устройства и
компютърен процесор. И в трите случая колата следи
поведението на шофора и пътя, събира и обрабова големи
масиви от данни, преди да сигнализира за възникнала
ситуация.
За повечето водачи описаните услуги са нововъведения, а за
най-младите това е естествено. Prensky (2001) нарича
първите дигитални имигранти, а вторите - дигитално
родени. Мисленето на дигитално родените е различно. Те
познават само интелигентните телефони и са им непонятни
телефоните с шайба. При тях е настъпила промяна в
мисленето. Те нямат страх от технологиите Децата се раждат
с мобилни устройства в ръка. Бабите и дядовците им
понякога не разбират дори какво им говорят внуците и какво
правят. Ние, дигиталните имигранти, трябва да си дадем
сметка, че нашите знания и умения, могат да помогнат за
развитието на дигитално родените, в РАЗГОВОРИ и
предаване на нашия опит със съвместни проучвания
РАЗГОВОРИ У ДОМА се опитва да направи мост между
поколенията. Проучването на нови технологии може да
провокира въпроса за какво човечеството е мечтало и какво
е постигнало и така заедно поколенията прескачат от
роботите в Илиада (IX-VIIIв пр.н.е.) други митове и легенди,
подводницата на Жул Верн (Капитан Немо, 1869), …,
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авотматичният преводач на Дъглас Адамс (Пътеводител на
галактическия стопаджия, 1979), устройсва от Завръщане в
бъдещето (1995) … и още много други …
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Разговор 2: Из дебрите на UX дизайна:
тънкости в занаята
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Стремежът за подобряване и улесняване на ежедневието ни с
различни помощни средства е движело човечеството. Дори
имаме поговорка Накарай мързеливия на работа, да те научи
на акъл. Именно създаването на неща, които никога не сме
виждали, са елементи от пътя ни за развитие.
По думите на Айзъксън (2018) отличителната черта на
Леонардовия талант е умението му чрез комбинация от
наблюдение и въображение да предава не само творенията
на природата, но и безброй неща, които тя никога не е
създавала, т.е. надграждане на потребителския опит.

Коя е същността на термина UX дизайн?
Съкращението на потребителския опит е UX (от английския
израз user experience). UX е изживяването на човек при
взаимодействието му с продукт или услуга. Терминът е
популяризиран от Don Norman, който през 1993 сам
Решенията на UX
дизайна са функция
на потребителските
нужди и
технологогичните
възможности и
ограничения.

назовава позицията си в Apple Computer Inc. като Архитект
на потребилското преживяване (User Experience Architect). Той
казва: Измислих термина, защото мислех, че човешкият
интерфейс и използваемостта са твърде тесни: исках да обхвана
всички аспекти от опита на човека със система,
включително

индустриален

дизайн,

графика,

интерфейс,

физическо и ръчно взаимодействие (Lyonnais, 2017).
През

последното

десетиелети

търсенето

на

професионалисти по UX дизайн нараства. Основната цел в
съвременното производствено развитие е да се подобри
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живота на хората чрез използване на най-новите технологии.
Това е била визията за света на Дисни. Ръководните
принципи на Уолт Дисни са били познавайте аудиторията
си, носете обувките на госта си, общувайте с цвят, форма,
и текстура.... Той и екипът му са първите UX дизайнери.
Половин век по-късно тези принципи са все още живи и са
приложими.
Новите информационни технологии изискват системно
учение формално или не, за създаване продукти и услуги. В
началото се е смятало, че проектирането на потребителския
опит е свързан повече с дизайн на потребителския
интерфейс (UI design), но с годините разбирането на
потребителските

преживявания

се

надгражда

и

в

настоящата монография ще се използва определението на
Фондацията за интерактивен дизайн (Interaction Design
Foundation, 2020), а именно:
Дизайнът на потребителския опит (UX дизайн) е процесът,
който дизайнерски екип използва за създаване на продукти/
услуги, които отговарят на нуждите на потребителите и им
предоставят нови смислени решения. UX дизайнът включва
целия

процес

потребностите,

на

проучване

генериране

на

и

идентифициране
идеи,

извличане

на
и

дефиниране на функционалности, интегриране на продукта
във вече съществуваща екосистема или изграждане на нова.
С подобряване на средата и опитността на потребителите да
работят в нея и да я изграждат се подобрява и тяхното
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отношение към нея. Именно в този аскект се говори за
потребителските преживявания.
Целта на UX дизайна
е да създаде
оптимални решения
за средатата на
потребителя, а
оттам всички
аспекти от опита и
преживяванията на
човека в системата
като полезност,
лекота на използване
и ефективност.

Проектирането на потребителски опит (User eXperice design
– UX design) се отнася до емоциите и отношението на човек
към използването на конкретен продукт, система или услуга.
Той включва практическите, eфективни, смислени и ценни
аспекти на взаимодействието човек – продукт/ услуга. В тази
монография се разглежда главно създаването на дигитални
приложения,

но

основните

приципи

са

по-общи.

Възприятията на човек включват аспекти като полезност,
лекота на използване и ефективност. Опитът на
потребителите може да се разглежда като субективен по
своята същност до степента, в която се отнася до
индивидуалното възприятие и мисъл по отношение на
продукта/ услугата. Опитът на потребителите е динамичен,
променя във времето и спрямо условията и се определя от
начина на взаимодействието на потребителя с продукта/
услугите и начина на използване. Взаимодействието обуславя
преживяванията на потребителя – до каква степен продукта/
услугата отговаря на заложените функционалности, как
крайният потребител може да ги достигне, колко добре се
ориентира, до каква степен крайните резултати решават
проблемите й/му и в какъв е техния формат. Добре
реализираният UX дизай може да накара потребителя да се
връща многократно към продукта/ услуга. По-често в
монографията се има предвид компютърно приложение,
което може да е продукт или услуга. Многократното
връщане води дори до зависимост от тях.
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Дефинирани са 5 вида пристрастявания от интернет (Hoeg&
Parisi, 2021) към: киберсекс, социалните мрежи, кибер
(онлайн)

запознанства,

търсене

на

информация,

компютърни или онлайн игри. Според B2B и SaaS
анализатора Nestor Gilbert (2022) всеки 2ма от 5 човека на
планетата са геймъри (играят игри). През 2021 26-35
годишните са играли 7.5 часа както и през 2020 година.
Групата 18-25 годинишни с на второ място с 7,48 часа игри
седмично, а 60+ годишните прекарват само 4,7 часа в игри.
Често задаван въпрос Къде ми е телефонът? Какво се случва
когато телефонът ни го няма? … (Фигура 4). Това не е само
телефон, а средство, в което е целият ни свят от гледна точка
на връзка с банки, приятели, … наблюдение на дома …,
забавление и дори когато физически сме заедно или … на
гости.
Дефинирана е и зависимост от телефоните (Gomez & SmithSlade, 2021) и дори фобия от липсата им.
Проектирането на потребителските преживявания е сложен
и дълъг процес, в който са включени група от експерти.
Проектантите на UX са екип, който включва творчески
директори, художници и разработчици на потребителския
интерфейс и т.н., които работят в тясно сътрудничество за
изграждане на модели, персонажи, макети и потребителски
сценарии, които да осигурят лесна ориентация с цел
удовлетвореност на потребителите.
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Фигура 4 Разговор у дома без разговор

Дизайнерите на потребителския опит

наблюдават и

въздействат на чувствата и възприятията на потребителя.
Провеждат

се

изследвания

и

тестове

за

това

как

потребителите се държат с продукта/ услугата и как си
взаимодействат, как продуктът влияе на потребителя, колко
бързо потребителят усвоява възможността да използва
продукта, т.е. придобива опита да го използва и да не се
притеснява при възникване на различни ситуации в процеса
на употреба.
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Кои са принципите за взаимодействие
В днешно време потребностите на потребителите са поориентирани към отзивчивите устройства/ приложения.
Дизайнерите трябва да съсредоточат вниманието си върху
възникващите проблеми и да предприемат правилни
действия, за да имат гладко сътрудничество на човек и
устройства за взаимодействие (Human-Computer Interaction).
Дон Норман изброява няколко важни принципа за
взаимодействие (Norman, 1993):
Достъпност - ясно за потребителя. Потребителят знае как
да и използва и знае какво да очаква от услугите / продукта
и как да получи достъп до него. Терминът достъпност се
отнася до възможните взаимодействия между хората и
околната среда. Понякога те са еднозначно определени, а
двруги случаи могат да бъдат двусмислени.
Смисленост и еднозначност Докато терминитъ достъпност
определя кои действия са възможни, докато, смисленост
определя

възприемането,

а

оттам

и

правилното

функциониране.
Съответствие (Mapping) - връзката между действие и
отговор.

(Термин

от

математика,

койот

означава,

съпоставянето на елементи от две множества.) От гледна
точка на дизайна съответствието е връзката между формата
на представяне и реализацията - концепция в дизайна и
оформлението на крайния продукт/ услуга. Например
яркостта на екрана се увеличава когато околната светлина е
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силна (Фигура 5), а през нощтта или при влизане в тунел –
фонът на екрана става черен (Фигура 6).

Фигура 5 Светла среда

Фигура 6 Тъмна околна среда

Обратна връзка – представя резултата от действието на
потребителя

от

и

към

комуникационно

устройство.

Обратната връзка трябва да е незабавна, за да не настъпе
обърквана в потребителя. Тя може да е съобщение или
звуков сигнал. Обратната връзка трябва да е премерена, за да
не бъде прекалено и да дразни потребителя.
Последователност - Едно и също действие трябва да
предизвиква една и съща реакция всеки път. Ако даден
уебсайт има бутон за връщане назад, който понякога
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изключва компютъра, става много трудно продължите
проследяването на връзките. Същото важи и за визуалната
последователност. Запазените знаци и логата имат сила и
разпознаване. Трудно би се сбъркал знакът на Мерцедес,
например.
Ограничения

-

ограничения

на

интерфейса

и/или

софтуерни и физически взаимодействие. Някои са очевидни
и физически, например размерът на екрана на телефона.
Други са по-нюансирани, като уебсайт с една непрекъсната
страница с изображение. Логично е потребителят да слезе
надолу, за да види следващото изображение, а оттам и
останалата част от уебсайта.
Тези

шест

насоки

предоставят

основната

схема

за

разработване на приложения / услуги, които да бъдат
разпознаваеми и възприети от крайния потребител.

Какъв е обхватът на UX дизайна
UX дизайнът е холистичен термин и се свързва с
изключително обширен кръг от области за създаване и
проектиране на продукти / услуги, които са полезни,
практични, лесни и приятни за използване. Областите,
включени в мултидисциплинарно проучване за UX дизайна,
са разделени на основни и спомагателни:
▪

Основни области, подредени по азбучен ред:
▪ Архитектура,
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▪ Взаимодействие човек-машина,
▪ Визуалния дизайн,
▪ Дизайн на интеракциите / взаимодействието,
▪ Индустриален дизайн,
▪ Информационна архитектура,
▪ Човешки фактор и ергономия,

▪

Спомагателни области, отново в азбучен ред:
▪ Инженер – електротехника
▪ Инженер – механика
▪ Информатика
▪ Когнитивни науки
▪ Маркетинг
▪ Социология
▪ Философия

Debbie Seo представя Рамката - чадър на (Фигура 7) представя
широтата на обхвата на UX дизайна (въз основа на книгата
на Dan Saffer The disciplines of user experience Rowland, 2015).
Чадърът на UX дизайна представя взаимовръзката между
областите на познание. Изключително важни аспекти на
дизайна на потребителското преживяване са нетехническите
психология,

социология

и

управление.

Добрият

UX

дизайнер е добър познавач на човешката природа.
В полето на пресечане на основни елементи се проявяват
съществени за UX дизайна характеристики като
▪

Повсеместни изчисления (ubiquitous computing) –
между архитектура и индустриален дизайн;
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Фигура 7 Моделът на чадъра за областите,
които обхваща дизайнът на потребителските преживявания по Debbie Seo
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▪

Управление / навигация – между индустриалния
дизайн и човешкия фактор и ергономия;

▪

Дизайн на интерфейса– между интерактивен дизайн
и визуалния дизайн

▪

Стратегия на съдържанието – между визуалния
дизайн и информационната архитектура

▪

Използваемостта е резултат на итерактивния дизайн,
човеко-машинен интерфейс и човешкия фактор и
ергономия

Всяка една от тези области е поставила потребителя в
центъра и разглежда и предугажда неговите нужди. Именно
това е философият на UX дизайна – ориентиран е към
конкретния

потребител

(Ross,

2016),

започвайки

от

разбирането за потребителя за посрещане на неговите
нужди – емпатия. Целта на UX дизайна е да създаде продукт
или услуга, които да решават проблем на група потребители
или им предоставят по-ефективно и лесно за употребиа от
вече съществуващо.
Гръцкият филосов Платон в трактата си Република
дискутира Нужда или проблем насърчават творческите
усилия за задоволяване на нуждата или решаване на
проблема.

Той

казва:

Необходимостта

изобретението.
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Какъв е процесът на UX дизайна
Отговорът на този въпрос зависи от проекта, клиента,
бюджета, крайните срокове, експертния опит и … В
термините на математиката UX решенията са функция на
потребителя, технологиите и органичения от различен
характер (Фигура 8).
Функцията е непрекъсната и на места циклична, като
определящо е колко добре са покрити нуждите на
потребителя и доколко отговарят на заложената стратегия
(от гледна точка на поръчителя на продукта и услугата и на
дизайнера), където потребителят е в центъра. Успешният
дизайн започва с разбиране на психологията на потребителя
след това има съобразяване с технологични и други
ограничения.

Фигура 8 UX решения като функция на потребителя
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На първо място се започва с идентифициране на нуждите на

потребителя, като се следва стратегията на поръчителя –
запазените знаци (лога) и дългосрочна визия (Фигура 9).
Събирането

на

информация

за

потребителя

като

наблюдения, интервюта и т.н.

Фигура 9 Процесът на UX дизайна

Често потенциалните потребители не са наясно с истинските
си нужди и как да подобрят живота си. Анализирането на
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получената информация е основата за дефиниране и
запознаване по-подробно с потребителя. Това е е една от
най-трудните и ключови фази при дизайна. В Разговор 3
В обувките на потребителя ще бъдат разгледани поподробно подходите за запознаване с потребителя с
помощта на методологията Дизайн мислене (Design
Thinking).
Ясно трябва да се различи Проучване на Потребителяпоръчител на приложението и на Крайния потребител.
Потребителя-поръчител

поръчва

създаването

на

приложение /услуга, той е идентифицирал нужда да
предостави нов продукт / услуга на крайния потребител.
За разбиране на Потребителя-поръчител би трябвало да
се отговори на въпроси като:
▪

Каква е културата на компанията?

▪

Какъв е запазен стил / знак / цветове на клиентапоръчител?

▪

Каква е тяхната репутация?

▪

Как са стартирали бизнеса си?

▪

Какви са последните новоси в тази индустрия

▪

Какви проблеми решават за своите потребители и
как?

▪

Кои са техните конкуренти?

Ролята на UX дизайнера е да извлече от Потребителяпоръчител целите му за новия продукт/ услуга и за
виждането му за представяне и след това за да го убеди какви
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стъпки трябва да предприеме и каква информация да
предостави за създаване на новия или усъвършенстване на
стария продукт/ услуга. На база на получената информация
UX дизайнерът трябва да проучи крайния потребител, да
влезе в неговата кожа и да разбере интереси, вижданият.
Някои от въпросите, които могат да се зададе UX дизайнера
за крайния потребител:
▪

Кой е той?

▪

Какви са нужди му?

▪

Как взаимодейства с дигиталната среда и мрежата?

▪

Какъв визуален стил предпочита?

Следващата фаза е Дизайн – основната в UX дизайна, където
се задават изискванията за продукта/ услугата, изграждане
на архитектурата му и модела на интерактивността,
шаблоните за различните екрани и накрая ‒ визуалния
дизайн. Последователните етапи на проектиране включват:
▪

Изграждане на Информационна архитектура проучване

на

съществуващото

съдържание,

анализиране на цялото съдържание:
▪ Какво да бъде премахнато или затвърдено?
▪ Нуждаем ли се от ново съдържание?
▪ Каква част от съществуващото работи добре?

▪

Дизайнът на архитектурата и тестването й може да се
повтарят на основата на резултатите от тестването.

▪

Дизайн на шаблоните за всяка страница
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▪ Съдържанието е свързано със стратегията на

клиента, да се определи какво съдържание
трябва да е налично на всяка страница.
▪ Дизайн на структура на съдържанието, слоеве

и схеми на взаимодействие за всеки тип
страница в архитектурата на сайта.
▪

Дизайн на тестването
▪ Споделяне на прототипа с потребителите и

проучване на резултатите
▪ Споделяне на дизайна с дизайнерския екип.

▪

И накрая - Визуален дизайн.
▪ Изгради

на

хармонична

връзка

между

крайния потребител и функционалността.
Терминът хармонично ще бъде разискван и
уточнен в Разговор 5.
Фазата - разработване е тази, в която се създава първо
прототипа на продукта / услугата. След това UX дизайнерите
и група от потребители го анализират, тестват и оценяват
използваемостта

му.

При

създаване

на

тестове

за

използваемостта на приложението трябва да се обмисли:
▪

Има ли нещо да се пипне

▪

Нужно ли е нещо да се добави или махне?

В края на процеса на дизайн при внедряване на продукта/
услугата е много важно как той реагира на потребителските
действия, какви действия са възможни, какво се случва и какво
предстои да се случи. Стъпките на UX дизайн е важно да
следват систематично и във всеки един момент да се правят
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справки с първоначалните изисквания на поръчителя
потребител и крайния потребител.
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Разговор З:
В обувките на потребителя
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Процесът на Дизайн мислене
При целенасочения творчески процес, при който се
изгражда продукт или услуга, трябва да се познава крайният
потребител и на няколко итерации да се намери подходящо
решение.
Един от принципите, които съответстват на изграждане на
потребителските преживявания, е Дизайн мислене (Design
Thinking) (Фигура 10). Той започва със съпричастност.

Фигура 10 Подходът на Дизайн мислене в UX дизайна, базиран на NNGroup.com

Фазата Емпатия или съпричастност е ключов елемент за
разгадаване нуждите и навиците на потребителите. След
това се преминава към дефиниране на проблема, генериране
на идеи за решаване и накрая се създава прототип –
реализация на едно от решенията, които се смятат за
подходящи. Емпатиятата включва вникване в особеностите
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на потенциалния потребител, описани в карта на епатията
(Фигура 11) – инструмент, който подпомага процеса на
опознаване: какво потребителите мислят, чувстват, чуват,
виждат, казват или правят. Допълнително може да се
направи опит да се предвиди какво би харесало на
потребителя като продукт или услуга.

Цел

Фигура 11 Карта на емпатията, (Gray, 2017)

Емпатия дава възможност да се открие проблем (проблеми),
който може да бъде разрешен от потенциален продукт /
услуга.
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Дефинирането на проблеми е втората фаза на Дизайн
мислене. След като са индентифицирани проблемите на
потребителя, те могат да се систематизират.
Например систематизирането може да се реализира с
инструмент от типа на предметна карта, както е показано на
Фигура 12 за Управление на времето – един от основните
проблеми на съвремието ни.

Фигура 12 Управление на времето (Shannon, Quigley & Nixon, 2010)
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Предметната карта илюстрира къде отива времето ни:
решения, баланса работа-живот, мониторинг, общуване,
ергономия и т.н. всеки един потребител може да направи
своя предметна карта и да отрази съществените за него
елементи. Така реализираната предметна карта използва на
икони, цвят и пространствено оформление, което за някои
потребители е по-лесно за запомняне.
Третата фаза на Дизайн мислене е Генериране на идеи за
решаване на идентифицирания(-те) в предната фаза
проблем(и), последвано от Създаване на прототип и
Тестване

и

Внедряване.

Дълъг

итеративен

процес,

отразяващ коментарите на потребителите и тяхната обратна
връзка.

Специфични изисквания
Задълбоченото изследване на потребителите, предполага
включване и на хора със специални нужди, които могат да са
част

от

от

потребителите

(изучени

или

случайно

попаднали). Важно е приложенията да са използваеми от
по-широк

кръг

потребители

(включващи

незрящи,

далтонисти, хора със слабо зрение или хора, които имат
проблеми със слуха, хора с двигателни увреждания или с
когнитивни увреждания).
Добре е да се отчита и разликата във възрастта и опитността.
Има посещения и от случайни потребители, такива, които
случайно са попаднали на продукта / услугата. За целта
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трябва да се следват някои правила при дизайна и да има
дублиране на основни правила като:
▪

Да не се използва цветът като единствено
визуално средство за предаване на информация.
Това помага на потребителите, които не могат или
имат затруднения да разграничат един цвят от друг.
Това включва хора, които са далтонисти (1 на 12 мъже,
1 на 200 жени), имат слабо зрение (1 на 30 души) или
са слепи (1 на 188 души).

▪

Да се използва цвят, за да се подчертае или допълни
това, което вече се вижда.

▪

Да се осигури достатъчен контраст между текста
и фона – помага на потребителите със слабо зрение
да четат текста на екрана.

▪

Да се избягва търсенето с мишката на връзка за
проследят, което би затруднило хора с двигателни
увреждания, в това число и потребители, които
работят само с клавиатура, които имат визия, и тези,
които използват инструменти за разпознаване на
говор за взаимодействие с приложенията.

Правилното

анализиране

на

потребителите

и

идентифициране на потребностите им прави пълноценно
изграждане на потребителските преживявания, едно от
основните условия за успех на продуктите и услугите.
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Разговор 4:
Близка среща с Интернет на нещата
Паника в къщи
Майката: Къде паркирах колата сутринта?
Сина: Погледни в приложението МоятаКола – там ще разбереш къде си я оставила последно

Майката: Кога ще съм в командировка, кога летя, в кой хотел ще отседна?
Дъщерята: Нали си получила тази информация в писма?
Майката: Не мога да търся тези писма сега.
Дъщерята: Погледни си календара - всичко ти е отбелязано там автоматично.
Майката: А къде ми е телефонът?
Двете деца: Ех, мамо …

Бабата и дядото се спогледаха, те разбираха всяка дума поотделно, но не виждаха
цялостната картина.
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Интернет на нещата (Internet of things - IoT) описва мрежа
от физически обекти - неща, в които са вградени сензори,
софтуер и други технологии с цел свързване и обмен на
данни с други устройства и системи през интернет (Фигура
13).
В началото решенията за Интернет на нещата са били
фокусирани предимно върху техническите възможности на
компаниите и техните услуги. Фокусът вече се насочва към
UX, индустрията трябва да изгради нови добри практики,
надхвърлящи прости мобилни и уеб насоки от миналото.

Фигура 13 Интернет на нещата
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UX за IoT е различен, защото като цяло UX дизайнът
включва последователност от взаимодействия между
потребители от виртуална до физическа система. Освен
това, когато се проектира UX за свързани продукти,
дизайнът става много по-сложен поради драстичното
нарастване на броя

на потребителите и

системите.

Следователно IoT поставя нови предизвикателства пред
дизайнерите, свикнали да проектират софтуерни услуги.
Много от тези предизвикателства идват от:
▪

специализираният

характер

на

свързаните

устройства
▪

способността за свързване на цифровия и физическия
свят

▪

факта, че много IoT продукти са разпределени
системи от множество устройства

▪

особеностите на работата в мрежа.

Успешното преодоляване на тези предизвикателства зависи
от зрелостта на технологията, с която се работи; контекста на
използване и очакванията на потребителите относно
системата и сложността на услугата (напр. с колко
устройства потребителят трябва да взаимодейства, за да
използва тази услуга).
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Проблемът Много в едно.
Проблемът Много в едно или разнообразие от интерфейси
и

точки

на

свързаност

между

отделните

обекти.

Обединяването на интерфейси, които да отговарят на
различни потребителски преживявания, е едно от найголемите предизвикателства пред UX дизайнерите на IoT.
Трябва да се обработват множество типове данни от
множество устройства с общ потребителски интерфейс и да
се

адаптират

различни

точки

от

данни

в

проста

визуализация за разнообразието от потребители и типове
устройства, които се използват. Има се предвид не само
използваемостта

на

потребителските

интерфейси

поотделно, но и тяхната оперативна съвместимост.
За преодоляване на проблема много в едно изключително
важни са гъвкавият дизайн и оперативната съвместимост,
способни

да

се

адаптират

към

сложността

на

IoT

екосистемата.

Въздействие на хардуера
В много IoT продукти хардуерът е голяма част от решението
и видът му оказва голямо влияние върху потребителското
изживяване.

Изборът

на

хардуер

се

ръководи

от

техническите спецификации, съвместимост на софтуера и
разходите, но в голяма степен се игнорира потребителският
опит.

Избирайки

подходящи
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комуникационни модули, се определя как потребителят да
взаимодейства с тях.
При избор на система с по-ниски разходи някои функции
може да не бъдат разширени и потребителите да са лишени
от тях. Красивият дизайн и желаният софтуер сами по
себе си няма да осигурят страхотно потребителско
изживяване. Важно е да се изберат подходящи хардуерни
компоненти.

Въздействие на свързаността
Мрежовата

свързаност

е

друг

ключов

аспект

при

предлагането на безпроблемно IoT изживяване.
Съществува многообразие от възможности за свързаност.
Важно е да има правилно решение за всеки случай на
употреба.

В

някои

ситуации

ниската

латентност

и

минималната загуба на данни са много важни. Изборът на
протокол за свързаност оказва голямо влияние върху
потребителското изживяване.
UX дизайнерите трябва да проектират адекватни отговори
при прекъсване на връзката за кратко или по-дълго време.

Единност на IoT елементите
IoT продуктите/ решенията са изградени върху IoT
платформа, която събира под един покрив хардуер, свързаност,
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данни,

анализи,

правила,

действия

и

разработени

приложения. Това изисква от UX дизайнерите да разбират
дълбоко всеки модул от платформата и да инвестират много
време и усилия в разбирането как всеки модул влияе върху
дизайна и как дизайнът може да бъде променен или
подобрен. При дизайнът на продукти/ услуги, при които са
свързани много устроства в една IoT верига, трябва прецизно
да се проследят всичките й елементи, за да няма пропуски
(Фигура 13). Някои от елементите на IoT веригата са
невидими за крайния потребител. По-малко видимите
области (Фигура 14) на продукта/ услугата често са от
решаващо значение, и трябва да са в обсега при UX дизайна
и разработването на продукта / услугата. Съществено за UX
дизайнерите е те да имат широк поглед и да обръщат
детайлно внимание на всеки един елемент поотделно и
синхрона на единната им цялост като завършен продукт /
услуга.
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Заключение към глава 1
Примери за творения в полза на човека са известни от векове.
Размисли

за

Smart

живота

представя

в

динамика

технологиите, които ни помагат и пазят. Със сигурност има
много примери, за които уважаемите читатели ще се сетят,
докато четат тези редове. Целта на разговорите е да разбули
тайната

на

Диригента

в

прекрасния

оркестър

на

информационните и комуникацинни технологии с всички
свързани устройства от интернет на нещата.
Представянето на играчите и разкритията в дебрите на UX
дизайна показват възможността за взаимодействие между
потребителите и технологиите и как всяко създадено
приложение е функция на потребителите и технологиите,
съобразвайки се с текущите ограничения при дизайна на
взаимодействието, индустриалния дизайн и визуалния
дизайн – най-пряката връзка с потребителя.
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Отчитайки всички фактори при UX дизайна, остава
спецификата на Интернет на нещата. Основата на значим,
атрактивен, използваем и последователен IoT продукт се
създава чрез грижа за потребителското преживяване както
за обекти, видими за потребителя, така и на по-малко
видими, системно ориентирани и стратегически нива, което
ще бъде разгледано по-подробно в следващата глава.
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КОНЦЕПТУАЛНИ РАМКИ
глава 2
Втора

глава

представя

научно-изследователските

изследвания в областта на дизайн на потребителското
преживявания като процес и области на въздействие.
Доразвит е един от основните модели за влияние върху
дизайн на потребителското преживяване, а именно Моделът
на чадъра.
Разработен е модел на виртуално студио за UX дизайн.
Направен е сравнителен анализа на UX дизайн за единична
услуга/продукт и услуга/продукт, базирана на интернет на
нещата. Дефинирани са спецификите при интернет на
нещата и ролята на UX дизайна при синхрoнизиране на
отделните елементи.
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Разговор 5
Поуки от майсторите
Какво са ни завещали предците
Урок от миналото
Майката: Деца, като говорим за емоции, знаете ли кои са майстори на въздействието?
Дъщерята: Кои?
Големият син: Сигурно манипулаторите. Психолозите.
Майката: Помислете за големите майстори на четката
Най-малкият: Художниците? Защо пък те? Как така?
Майката: Като застанете пред една картина, тя ви харесва или не, някои картини искате
да ги гледате по-често
Дъщерята: О, да - като Ешер – той изкривява двумерното пространство. Учил е
хиперболична геометрия, за да представи нещата по по-различен начин, а и има рисунки,
които трудно се реализират в реалния свят. Той е казвал, че се чувства по-близо до
математиците отколкото до колегите си художници.
Големият син: Аз пък харесвам Вазарели – може по различен начин да видиш творбите му..
Майката: Радвам се да чуя за любимците ви художници, но важно е как символите са
вплетени в творбите им. Например като гледате портретите на Молев, какво виждате?
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Композицията и нейните елементи
Всеки велик художник, всеки велик дизайнер е
повлиян от това, което е направено преди неговото
време. Това по същество означава, че ако искате да
бъдете страхотен дизайнер, не е достатъчно да
гледате днешните тенденции и новите иновации.
Стийв Джобс

Когато

се

изгражда

виртуалното

пространство,

потребителският интерфейс е основната връзка между
потребителя и функционалността, т.е. това е екранът на
компютъра

или

телефона.

Потребителят

има

на

разположение двумерно пространство, в което се извършва
цялото

действие.

Двумерното

пространство

е

било

преобразявано от векове от майсторите на четката. От тях
може да се почерпят трикове за внушаване на едно или друго
емоционално

състояние

при

изграждане

на

потребителското преживяване в интерактивна виртуална
среда. Художници са проучвали двумерната среда, правили
са експерименти, за да постигнат хармония в композициите
си. Мнението на Кандински е: Не външните форми
материализират съдържанието на една живописна творба, а
живеещите в тези форми сили-напрежения. Ако внезапно по
магически начин напреженията изчезнат или умрат, ще умре
ведната и живата творба. В противен случай всяко случайно
подреждане на няколко форми би било творба (Кандински, 1995,
стр.14).

Новото

при

дигиталните

изображения

е

интерактивността, възможността потребителят да управлява.
За да създаде произведение на изкуството, художникът не
може без материали и инструменти. Ако иска да направи
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картина, взема платно, четки и боя. По време на рисуване
той използва линии, форми, пространство, цвят, текстура и
композиция (т.нар. елементи на изкуството). Мондриан
нарича тези елементи средства за изобразяване; те са
строителният материал за реализиране на произведение на
изкуството (Veen, 2017, p.6). Според Мондриан най-важното
средство за изобразяване е правоъгълната равнина, защото
този строителен материал е универсален: разбираем за
всеки, за всяко време и на всяко място. В своите писания
Мондриан често използва самоизработени думи или групи
от думи като: средството за изобразяване (le moyen plastique),
противоположната

дуалност

(la

dualité

d‟opposition),

отношението на позицията (le rapport de position) и живият
ритъм (le rythme vivant). Живият ритъм се постига чрез
разнообразие на дължината и ширината на цветните и
неоцветените правоъгълни равнини, установява се интуитивно
от художника. Трябва да се избягва редовен и систематичен
ритъм, точно като симетрията.
Дизайнерите на потребителско преживяване би трябвало да
познават елементите на изкуството. Те се използват за
организиране/ подреждане на визуалните компоненти,
което помага да се структурира двумерното пространство и
да се насърчи окото на потребителя да обходи целия екран.
Елементите на изкуството формират:
▪

Единство –всички елементи да са така подбрани, че
да се създава усещане, че са част от цяло, а не да са в
различен стил и да няма спойка между тях;
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▪

Баланс – усещането за конфорт, за устойчивост, за
липса на накланяне-натежаване на екрана на една
страна. Асиметрията създава усещане за динамика и
безпокойство;

▪

Движение – подреждане на елементите като поток
на река – да се използва водеща линия (термин от
фотографията) за насочване погледа на зрителя към и
около екрана. Тези линии може да са действителнивидими или подразбиращи се от подребата на
елементите.

▪

Ритъм – по-често срещано в изобразителното
изкуство (както и в музиката може да се говори за
ритъм) насочването на окото да разглежда екрана с
определено темпо: големина на основни форми и
повтаряне на цвят.

▪

Акцент / фокус – насочване към най-важната част на
екрана и внушение – предаване на основното
послание, за да не се блуждае по екрана и
потребителят

да

се

откаже

да

продължи

разглеждането/ четенето и да се прехвърли на друг
екран.
▪

Контраст – в изобразителното изкуство – високият
контраст предизвиква различно усещане и внушение
в сравнение с минимален констраст в светлата и
тъмна част. При проектиране на потребителското
преживяване и целите за доставяне на информация и
достъп чрез екран в повечето случаи се препоръчва
по-висок контраст между фон и текст
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▪

Шаблон – свързано с единството при изграждане на
приложение с шаблони за различни типове екрани

▪

Пропорции – свързано е с баланса за това как
елементите на композицията си пасват по отношение
на размер, мащаб и се свързват помежду си.

Равнината в динамика и … не само
При

проектиране

на

потребителските

преживявания

съществена част играе и дизайнът на потребителския
интерфейс (UI – user interface) – основната връзка между
потребителя и приложението – видимата за потребителя
част, както е показано на Фигура 14. Тя трябва да му
въздейства

и

да

го

превежда

през

приложението.

Използването на подходящи и подсказващи символи
подпомага използването на всяко приложение. Най-често
потребителският интерфейс на дигиталните услуги и
продукти е в двумерното пространство (екрана), макар че се
развива много активно и 3D и виртуалната реалност. В
равнината на екрана са сила са всички правила за създаване
на картина, която да въздейства на потребителя. Например
в западния свят, ние четем от отгоре на долу и от ляво на
дясно. Най-важната част от зрителната равнина е елипса по
главния диагонал (горе-ляво към долу-дясно). Когато
сканираме текст с поглед, проследяваме намиращото се
именно по този диагонал. Елементите от, които може да се
скрият от погледа са в ъглите на второстепенния диагонал –
горе дясно към долу ляво.
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Равнината на картината е статична, но майсторите на четката
ни показват как може да има динамика.

Фигура 14 Граници на дизайна в IoT: Добрият продукт изисква интегриран
мислене на всяка стъпка (Източник Rowland, 2015)

Един от световно признатите майстори на динамиката е
Victor Vazarely. Той постига движение с минимални изразни
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средства например леко завъртане около центъра на
квадрата в композицията на

концентрично вложени

квадрати (Фигура 15). Victor Vazarely прилага Законите на
минимализма (Maeda, 2016) в редица свои картини
например илюстрираната нежност и емоция в Зебра (Фигура
16). Игра само на два цвята. Фонът на тези картини може да е
който и да е от цветовете без да намали внушението на
композицията. И в двете картини е постигнато въздействие.

Фигура 15 Pvvo II – движение, Victor Vazarely

Фигура 16 Зебрa, Victor Vazarely

В творбите си Вазарели внушава обемност, а за някои от
изображенията на му е важно под какъв ъгъл ще бъдат
погледнати, получава се различно внушение (например на
Фигура 17 кое е вдлъбнато и изпъкнало?)

59

еКовачева

Фигура 17 Op-art - Оптични юлизии на Vazarely

Друг магьосник на оптичните илюзии (Фигура 18), който
Чувствам се поблизо до
математиците,
отколкото до
колегите ми
художници.
M.C. Escher

също не е познавал комютрите, а е оставил своето наследство
главно в литографии, е Mauricius Cornelis Escher. Белведере
– невъзможната сграда с разминаващи се капители и колони.
За да бъде реализирана подобна сграда, е нужно двата етажа
да са под прав ъгъл. Само при определен ъгъл сгратата би
изглеждала както Escher я е изобразил. Изкривяване на
пространството или видяно под друг ъгъл? Въпрос, който
може да си зададем, изграждайки киберпространството с
нашето въображение.
През 2002 година за първи път бе събрана колекцията с
негови творби в Хага. С помощта на UX дизайнери там е
пресъздаден
Посетителите

виртуал образ
могат

да

на илюзиите на

преоткрият

един

нов

Escher.
свят,

невъзможен в тримерното пространство, но интерпретиран
в двумерното.
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Escher паркетира равнината с повтарящи се фигури (една
или повече), т.е. с фигури, които се допират една до друга без
припокриване и без празни места между отделните
елементи. По-формално пракетирането в стил Ешер (т. нар.
Ешеризация) може да се формулира като Взема се форма С
и се подбира нова форма Т, така че 7 Т са най-близо до S и
8 копия от T се наслагват заедно, така че да образуват
равнината (Kaplan & Salesin 2000). Игра на Ешеризация е
постигната

във

математика

от

Виртуалния
екип

от

училищен

Институ

по

кабинет

по

математика

и

информатика на БАН (Чехларова и екип, 2013) и всеки може
да създава стои собствени творби.
В творбата Рицар (Фигура 19) Escher както Vazarely си играе
с основната фигура и фона при паркетиране на равнината.
Основните пораждащи елементи при паркетиране на
равнината са равностранен триъгълни, квадрат и правилен
шестоъгълник. Escher представя в работите си главно
правилния шестоъгълник - пчелни килийки. Художникът е
майстор на метаморфозите и симетриите и най-големият
шедьовър е Рептили – метаморфози от двумерно към
тримерно пространство. Ясно се вижда как се паркетира
равнината с основа равностранен шестоъгълник – пчелна
пита (Фигура 20).
За осъществяване на своите идеи Escher е изучавал
математика за описване на безкрайността и да раздвижва
картините си и изкривява равнинното прострастранство на
литографската плака (Фигура 21). Художникът използва
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хиперболичната геометрия и други математически подходи
в творбите си и сътворява своя уникална ясно разпознаваема
реалност.

Фигура 19 Рицар, M. C. Escher2
Фигура 18 Белведере, M.C. Escher1

Разрешително
за
използване
на
картината
Белведеле
B-22/203
M.C. Escher's “Belvedere” © 2022 The M.C. Escher Company-The Netherlands. All rights
reserved. www.mcescher.com
2 Разрешително за използване на картината Рицар B-22/203
M.C. Escher's “Horseman” © 2022 The M.C. Escher Company-The Netherlands. All
rights reserved. www.mcescher.com
1
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Фигура 20 Рептили, M.C. Escher3

Разрешително
за
използване
на
картината
Рептили
B-22/203
M.C. Escher's “Reptiles” © 2022 The M.C. Escher Company-The Netherlands. All rights
reserved. www.mcescher.com
3
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Фигура 21 Галерия, M.C.Escher4

Баланс
Усещането на човек за добре построено пространство
двумерно или тримерно означава хармоничност и баланс в
композицията, т.е. равновесие между противоположните и
взаимодействащите си елементи. Балансът се постига с
помощта на подходящо разположени елементи или цветови
подбор на обектите.
Бащата на абстракционизма Василий Кандиски е един от
най-големите майстори на баланса с геометрични фигури в
двумерното пространство. Хармонията и устойчивостта,

Разрешително
за
използване
на
картината
Галерия
B-22/203
M.C. Escher's “Gallery” © 2022 The M.C. Escher Company-The Netherlands. All rights
reserved. www.mcescher.com
4
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представени в неговите творби окръжности, кръгове, линии
и многоъгълници са симфония от цветове, брой и размери
на фигурите (Фигура 22, Фигура 23).
Както се вижда на Фигура 22 – окръжността вдясно е подпряна
с множество линии и се балансира в ляво с композиция от помалки фигури, трите кръга на Фигура 23 са преплетени от
единна композиция, която е закачлива и устойчива с подпори
от линиите, обхващащи сферите.

Фигура 23 Неозаглавена, 1934

Фигура 22 Непрекъсната линия

65

еКовачева

Символика
При

изграждане

на

графичния

интерфейс

между

устройствата и потребителите е важно подбраните символи
да са значещи за потребителя, които подсказват възможните
действия и улесняват ориентацията на потребителите. Всяка
култура си има свои запазени символи и трябва да се познава
символиката и да се внимава какви символи се използват в
зависимост от културата на потенциалните потребители
потребителите.
Пример за силата на изображенията се откроява в
художественото

творчество

на

портретистите

Стефан

Десподов - Деспо и Виктор Молев. Стиловете на двамата
художници са различни. Докато Деспо с минималистичен
подход, с детайл в портрета загатва спецификата, с която е
известен човекът зад портрета, то Виктор Молев разказва
историята, която охарактеризира първообраза и неговите
катини от близък план са историята на човека, а в далечен –
портретът му. Например портретът на Зигмун Фройд Деспо
на
Фигура 24 с детайла – на ръката загатва теорията на Фройд,
докато Моле на Фигура 25 пресъздава любовна сцена.
Подобно сравнение може да се направи и с портрета на
лекаря-писател Антон Павлович Чехов със стетоскопписалка (Фигура 26) както го вижда Деспо - минимализъм.
Докато Молев присъздава степта, която Чехов възпява и
формира лицето му с брези (Фигура 27).
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Фигура 24 Фройд, Деспо

Фигура 25 Фройд, Виктор Молев

Фигура 26 Чехов, Деспо

Фигура 27 Чехов, Виктор Молев
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И от по-стари времена
Добри примери съществуват в Българското изобразително
изкуство. Майсторите зографи използват символика по
стените на църквите като в повечето случаи отговарят на
църковните канони, но има изключения със светски сцени.
Например

представянето

на

годишните

времена

и

денонощието (Фигура 28). Използваната символика отразява
характерните за 19 век сезонни занаяти и обичаи.

Фигура 28 Календар, Минови, с. Тополница, Пернишко

Платната на Владимир Димитров - Майстора носят
душевността на нашия народ (Фигура 29) в цветове и форми.
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Той успява да ни докосне до истинността на българския бит
и култура.
Повечето художници оставят отпечатък на всяка епоха,
култура или течение в творбите си.
Създадените

шедьори

въздействат

на

потребителите.

Изучаването им може да е вдъхновение за съвремените
дизайнери, художници и математици. При изграждане на
потребителския интерфейс има допълнителни изисквания
от потребителите и интерпретацията на заложените в
продукта/услугата функционалности, но наследството на
майсторите може да подскаже как може въздействието да е
по-силно.

Фигура 29 Владимир Димитров – Майстора
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Закони на минимализма
Най-лесният начин да опростите системата е да se
премахне функционалност
Maeda, 2016

При анализиране на творбите на по-горе изброените
художници се срещаше термина минимализъм – абстрактно
течение в изкуството от края на 50 години на 20 век с основна
идея По-малкото е повече.
Според Maeda (2016) простотата е качество, което не само
предизвиква страстна лоялност към дизайна на продукта, но
също така се превърна в ключов стратегически инструмент
за бизнеса да се изправи срещу собствените си присъщи
сложности. Maeda формулира Законите на минимализма за
постигане на простота и яснота:
▪

НАМАЛИ - най-простият начин за постигане на
простота е чрез внимателно намаляване като се
внимава какво точно се премахва.

▪

ОРГАНИЗИРАЙ - организацията прави система от
много елементи да изглежда по-компактна.

▪

ВРЕМЕ - спестяването на време се усеща като
опростяване.

▪

НАУЧИ - знанието прави всичко по-лесно.

▪

РАЗЛИЧИЯ - простотата и сложността се нуждаят
една от друга.

▪

КОНТЕКСТ - това, което се намира в периферията на
простотата, определено не е периферно.

▪

ЕМОЦИЯ - повече емоции са по-добри от по-малко.
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▪

ДОВЕРИЕ - в простотата се доверяваме.

▪

ПРОВАЛ -някои неща никога не могат да бъдат
опростени.

▪

ЕДИНСТВЕНАТА - простота е за изваждане на
очевидното и добавяне на смисленото.

ТРИ КЛЮЧА
▪

РАЗСТОЯНИЕ - повече изглежда като по-малко, като
просто го преместите далеч, далеч.

▪

ОТВОРЕНО - отвореността опростява сложността.

▪

МОЩНОСТ - използвайте по-малко, печелете повече.

Познавайки Законите на минимализма UX дизайнерите
имат в ръце си средства за изграждане на по-ясни
продуктии/ услуги. Работата с по-малко обекти, концепции
и функции (и по-малко съответни бутони за натискане)
прави живота по-лесен в сравнение пред алтернатива с
твърде много възможности за избор. Въпреки това,
вземането на правилни решения за постигане на интеграция
между различни елементи може да бъде сложен процес,
който лесно надхвърля тривиалната задача за организиране на
килера.

Влиза Царицата - Математиката
За постигане на прецизност в творбите си голяма част от
световно признатите майстори на четката са търсили нови
възможности, за да се изразят по-добре вижданията си на
платното. … и са стигали до математиката.
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Математика е в основата на много от изброените в Разговор 2
области на в кръга на UX дизайна. Поради тази причина,
математиката би трябвало да е част и от UX дизайна.
На Фигура 7 бе представен Модела на чадъра за дизайна на
потребителския

опит.

В

тази

секция

се

представя

разширения модел на чадъра – т.нар. Модел на дизайнерския
UX чадър (Фигура 30) с включени две нови области (в
червено):
▪

изкуството като основен елемент, пряко свързан с
Визуалния дизайн. Връзката между двете е пряка,
защото основните принципи на графичния дизайн са
възникнали в изкуството. Дизайнерите могат да
черпят идеи от художествените творби, които
доказано създават потребителски преживявания. и

▪

математиката като фундамент на UX дизайн.

Изобразителното изкуство може да повлияе с детайли и
идеи на визуално ниво, основно при Визуалния дизайн и
представяне на функционалностите и взаимодействието на
потребителя с интерфейса, докато математиката заляга
логически в цялостния процес на UX дизайна.
Включванто на математиката в този модел подсилава основите
му от гледна точка на систематичност и интероперабилност,
от съществено значение когат говорим за UX дизайн на IoT.
Цялата верига от свързани елементи на IoT е толкова слаба
колкото е най-тясното й звено.
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Препускайки през новото, може да черпим от добре
забравеното или непознато старо, което ни води през
необятното пространство на идеи, които са имали хората
преди дигиталната епоха.

Фигура 30 Модел на чадъра за UX дизайн
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Киберпространството е място за генериране на идеи,
отражение на нашите мечти. То е създадено от тях.
Графичната интерпретация на интерфейса са заложените
функционалности - прекият контакт на потребителите и
киберпространстранството.
Всеки един елемент от Модела на чадъра за UX дизайн
добринаста за по-пълноценното претворяване на идеите ни
в киберпторастранството.
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Разговор 6: Дирижиране на оркестър
или UX дизайн за IoT
Урок за Мама .. и учителите
Сина: Мамо, не мога да ти се обадя по телефона, защото не ни дават телефони в час, но ще
ти пиша. Най-добре е да направим група в Discord и там да е цялото семейство.
Майката: Имам Skype на телефона си, не може ли да използваме него?
Сина: Не, там не мога да правя всичко, което искам, а и не е толкова сигурно. Учителите ни
забраняват Skype, но те не знаят за Discord … и можем да го използваме ☺.
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Има много причини за недостатъците на UX дизайна:
ограничението на технологиите, способността на дизайнера,
невъзможността да се намалят разходите. Често пълната
липса на разбиране и комуникация на принципите на
взаимодействие и познаване на потребителите. Разминаване
между мисленето на логическия инженер и очакванията на
потребителите.
Сложността на UX дизайна се увеличава за приложенията на
Internet of Things (IoT).

IoT предизвикателства
Интернет на нещата (IoT) се отнася до увеличаване на
свързаността на обектите, изчисления в облак, увеличаване
на мощността на компютъра и способности за усещане.
Разбирането на крайния потребител е свързано с носими
устройства - проследяващи дейности; свързани автомобили
и домашни технологии; медицински или уелнес устройства,
обществени или градски системи. IoT функционалността
може да бъде разпределена между множество устройства с
различни възможности и начин на комуникация: вътрешна
между тях или външна с хора (екрани, мигане, звуци) и
околна среда (сензори). UX дизайнът може да създаде
отзивчиви услуги. Проектирането за IoT повдига всички
предизвикателства на крос-платформения дизайн и поголямо разнообразие от форм-фактори на устройствата,
много без екрани, както и устройствата, които са свързани
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периодично. Дори простите задачи могат бързо да станат
сложни в IoT екосистема, където хората, хардуерът и
услугите са свързани (Rowland, 2015).
UX дизайнерите вече не работят само върху 2D цифрови
продукти.
Според дизайнера на потребителския опит на Beyond Design
Джулия

Албертс

(Alberts,

2016)

има

четири

предизвикателства за IoT в UX дизайна:
▪

Многофункционалност на дизайна - Независимо от
разнообразието от съставки на IoT, потребителите
трябва

да

чувстват,

че

всичко

е

свързано

едновременно, без прекъсвания
▪

Обслужване на потребителския опит - Всяко парче от
IoT пъзела е от съществено значение, за да предостави
на потребителите най-доброто изживяване там.

▪

IoT е преди всичко несравним - Поддържане на
нивото на използване на връзките - Различните части
на системата могат да бъдат несинхронизирани
помежду си. Тези смущения може да не се забележат.
Продължаващото архивиране предотвратява всяко
хълцане в преживяването.

▪

Подреждането на кода - Комбинацията от устройства
и код, което кара системата да работи, се нарича
системен модел. Дизайнерите трябва да разберат
формата и функцията на концептуален модел за това
как компаниите разработват своите системи, които
потребителите да използват ежедневно от търсене на
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продукт, до добавянето им в количка, за да влязат в
акаунт и да плащат.
Съгласуващите се дизайнери на Porcenaluk IoT трябва да
вземат пет важни решения за UX дизайн: Подобряване на
опита, работи локално, надграждащ се, разширяем и
сигурен (Porcenaluk, 2017).
Дизайнерът TOPTAL Ortiz представя пет критични аспекта,
които дизайнерите трябва да вземат предвид в ерата на IoT:
Подгответе се за развиващите се взаимодействия на
потребителите - ще бъдат въведени нови начини за
взаимодействие със IoT системи - движения на ръцете и
пръстите, интеграция на IoT и виртуална реалност, глас
Преосмислете и се адаптирайте към взаимодействията на
бъдещето - имайте предвид очакванията на потребителите с
правилния баланс между познатото и новото
Проектирайте контекстен опит - той има потенциала да
проникне в преживяванията, като ги направи по-значими и
ценни. Нещата ще се адаптират към хората и ще се
интегрират напълно в ежедневието им. Контекстният
дизайн ще бъде управляван от микро-взаимодействие,
навременен и целенасочен.
Проектирайте очакван опит - в комбинации от AI, машинно
обучение, компютърно зрение, синтез на сензори, добавена
реалност,

виртуална

реалност
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интелигентни IoT системи прави нещата автоматично по
предсказуем начин.
Най-важното, направете го полезно!
Потребителски опит (UX), е възприятията и отговорите на
човек, които са резултат от използването или очакваното
използване на продукт, система или услуга съгласно ISO
9241-210. Според дефиницията на ISO, UX включва всички
емоции,
възприятия,

убеждения,
физически

предпочитания,
и

възприятия,

психологически

реакции,

поведения и постижения на потребителите, които се случват
преди, по време и след употреба. Той включва възприятията
на човека за практическите аспекти като полезност, лекота
на използване и ефективност на системата. ISO също
изброява три фактора, които влияят на потребителския
опит: система, потребител и контекст на употреба.
Експоненциалното развитие на ИТ услуги определя нуждата
от UX експерти. Търсенето на бизнес за експертите на UX
расте. UX е доста нова област на знанието. Бъдещият
специалист трябва да го проучи. Най-добрият начин е с
много изпитания. Как да подкрепям такова обучение?

Подходи за UX дизайн на IoT
Интернет на нещата е свързаност на неща. Свързаността
носи основни промени. Дизайнерът има много неща, които
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трябва да обмисли: за кого е продукта, как ще го използва,
кога и защо.
IoT

свързаността

усложнение,

добавя

към

следователно,

процеса
и

допълнително

предизвикателство.

Свързаността налага нови изисквания. Според Deloitte
(Sniderman et al., 2016) категоризирането на въздействието на
IoT технологията върху продуктите и дизайна им е в четири
основни трансформации:
▪

брак между физическия и дигиталния свят

▪

постоянна свързаност - винаги включен

▪

преход от един обект към част от цяло (от голяма екосистема)

▪

непрекъснато развиващи се приложения - и жизнен
цикъл

Брак между физическия и дигиталния свят
С активирането на IoT на физически продукт, вградените
сензори могат да улавят и предават данни за този продукт по
мрежа. След това системата анализира данните и въз основа
на този анализ предприема действия. Информацията, която
продуктът генерира, е също толкова важна, колкото и
самият физически продукт. В този смисъл има брак между
физическия и дигиталния свят: всеки компонент е еднакво
важен за функцията и ценностното предложение на
свързания обект.
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Свързаността означава, че продуктът трябва да може не само
да създава и предава информация, но и да действа
автономно върху нея като от своя страна създава и съобщава
нова информация, която му позволява да се учи и настройва.

Постоянна свързаност - винаги включен
В света на свързаността нито един продукт не е остров. Обект
с възможност за IoT непременно е свързан с мрежа, за
улесняване преноса на данни. Способността да се поддържа
връзка и да се обменят данни редовно е ценнпстта на
интелигентния продукт.

Преход от един обект към част от цяло
Постоянната свързаност обуславя използване на услугите на
трети стрни при използване на установени комуникационни
протоколи. Външната зависимост е далеч по-дълбока от
няколко комуникационните протокола. Дори основните
взаимодействия с клиентите могат да бъдат опосредствани
от външни елементи. Увеличава се нивото на контакт, което
компанията трябва да има с клиента, както и с всички
останали заинтересовани страни в системата, което води
промяната един обект да се разглежда не само като продукт,
а като продукт в продукт и услуга - или по-често множество
услуги.
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Когато точката на
контакт между
продукта и хората
стане точка на
триене, тогава
[дизайнерът] се е
провалил.
От друга страна,
ако хората се
чувстват в
безопасност, удобно
им е и лесно се
ориентират да
използват
ефективно
продукта или
просто са щастливи
- чрез контакт с
него, тогава
дизайнерът е успял.
Хенри Драйфус
1955
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Непрекъснато развиващи се приложения
Свързаните продукти са част от сложни и непрекъснато
променящи се екосистеми, които се простират далеч отвъд
самия продукт. Следователно проектирането на продукти с
възможност за IoT предизвиква организациите да мислят
отвъд обекта, за да разберат как точно работят тези сложни
екосистеми. Това изисква от тях да се адаптират и да развият
нови способности, за да бъдат в крак с темповете на
промяната.
Няма единна дизайнерска философия при дизайн на
потребителските преживявания проектиране на екосистема
от Интернет на нещата. Решението да се използва някаква
конкретна философия за IoT дизайн зависи от контекста и
понякога дизайнерите изискват повече от един подход.
Някои от най-подходящите са:
Системно мислене - за въвеждане на ред в хаоса на
свързаността, което позволява на инженерите и дизайнерите
да разберат границите между различните части на продукт,
дори когато тези части са на разстояние от хиляди
километри и притежавани от различни организации.
Системното мислене се фокусира върху разглеждането на
обекта като част от по-голяма екосистема, а не като
дискретна и независима единица.
Дизайн (проектно) мислене - ако системното мислене
основно се отнася до разбирането на сложна екосистема, в
която функционира даден продукт - стъпка напред,
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потребителят се поставя в центъра му. Дизайнерите могат да
оценят

нуждите

на

потребителите,

харесванията

и

нехаресванията на техните продукти и всичко около него.
Крехък старт (Lean startup) - бърз провал, по-ранен успех фокусирано върху бързи итерация или гъвкави подходи, за
да се отговори по-добре на нуждите на клиентите. Един от
принципите е създаване на оптимизиран дизайн бързо, с
минимални отпадъци.
Тези философии за дизайна са като паралелни пътища към
един и същи град: При продуктовия дизайн на IoT е
необходима организационна промяна, за да се отговори на
сложните,

променящи

се

изисквания

на

свързаните

продукти.
Аспектите на IoT UX. Специалистът по UX дизайн за IoT е
дизайнер на свързани обекти, който трябва да изисква
цялостен подход. Фокусирането върху материални части,
като индустриалният дизайн на част от обекта или дизайнът
на потребителски интерфейси (UI) не е достатъчено. Както
бе представено на Фигура 14 Rowland предлага рамка за IoT
дизайн като вземат предвид множество слоеве от найневидимата част за потребителя към най-видимата:
▪

Дизайн на платформата - концептуална архитектура
и технологични възможности, обхващащи продукти/
услуги.

▪

Дизайн на услугата и Производителност
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▪

Концептуален модел - Как потребителите трябва да
мислят за системата

▪

Взаимозаменяемост - взаимодействия, обхващащи
множество устройства с различни възможности

UX дизайн за IoT с множество допирни
точки
UX дизайн за IoT с множество допирни точки или IoT MultiTouchpoint UX на Gkouskos u Linde (2016) се отнася за
проектиране на услуги., дизайн на взаимодействие, дизайн
на продукти и дизайн по всички канали (Фигура 31).

Фигура 31 Многослоен модел за дизайн на потребителско преживяване
Source Gkouskos u Linde, 2016

Разширяване на обхвата на IoT увеличава сложността на
новите продукти и услуги. Технологията се популяризира и
се използва по различен начин от различни видове
потребители. Продуктите и услугите, базирани на IoT,
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трябва да предлагат множество и разнообразни допирни
точки,

за

да

могат

да

отговорят

на

нуждите

на

потребителите.
В модела се приема, че се работи с услуги, базирани на IoT,
в домашни условия. Предизвикателства при проектирането
на IoT дизайн чрез множество допирни точки се посрещат
със следните методи:
▪

Технологично сондиране - метод за изследване на
потребителя, който използва отворен технологичен
артефакт, за да събира потребителски данни, и по
този начин включва потребители в процеса на
проектиране.

▪

Контекстуално запитване - добре утвърден подход за
съвместно проектиране, който помага на хората да
изкристализират и формулират своя трудов опит.

▪

Предложен инструмент - кохерентен IoT с няколко
допирни точки е важен
включване

на

за дизайнерите при

потребителите

в

процеса

на

проектиране по смислен начин.

Модели
Спирален модел за UX дизайн на Hang Guo
Спиралният модел (Guo (2015), Фигура 32 описва същността
на UX дизайна като итерактивен процес с постоянно
проучване на потребителя и адаптиране към неговите
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нужди. Спиралният модел поддържа постепенно откриване
на проблемното пространство като част от неговата основна
концепция:

Фигура 32 Спирален модел за UX дизайн на Hang Guo (2015)

Екипът анализира нуждите на потребителите и развива
концепции за продукти.
Водещ дизайнер:
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▪

консолидира идеи, а не екипът, който се опитва да
постигне консенсус;

▪

комуникира с екипа концепции и сценарии за
получаване на обратна връзка от потребителите;

▪

изследва алтернативни дизайни с екипа;

▪

изготвя окончателния дизайн чрез конвергентен
процес. Екипът преглежда дизайна.

Водещият дизайнер или екип създава прототипи - от ниско
към високо качествен прототип
Екипът
▪

избира точните методи за оценяване;

▪

включва резултатите от оценката за детайлизиране
нужди на потребителите.

Този спирален модел за разработка, адаптиран към UX
дизайна, помага да се прекъснат организационните връзки
между потребителските изследвания, UX дизайнера и
екипите за техническо проектиране и изпълнение.

Модел CUBI UX
Моделът CUBI UX е рамка, която поддържа разбирането на
ключовите компоненти на потребителското изживяване.
Той подобрява комуникацията с клиентите и идентифицира
пропуските при създаването на ефективно преживяване.
Този модел помага за деконструиране на основните
компоненти,

които

се

състоят
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еКовачева

Потребителски цели, Бизнес цели, Взаимодействие (Фигура
33).

Фигура 33 Модел CUBI UX, Stern (2016)
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Пресичанията в диаграмата дефинират процеса, чрез който
потребителите се придвижват през съдържание чрез
предоставените

взаимодействия,

които

включват

привличане, реакции, действия и транзакции. За да има
ефективно

изживяване,

продуктът

трябва

да

бъде

изчерпателен, полезен, използваем и брандиран - друг
набор от кръстовища, маркирани със звезди - така
наречените Експериментални фактори.
CUBI служи за множество цели: творчество, комуникация,
опростяване,
предоставя

сътрудничество,
рамка

за

пропуски.

по-креативно

Моделът

представяне

на

съдържание. Творческите преживявания имат потенциал да
ангажират

потребителите

и

да

осигурят

уникални

преживявания. Моделът опростява сложния процес на
проектиране и може да спомогне за откриване на пропуски
в процеса на проектиране.
Моделът CUBI се основава на слоеве върху всеки от неговите
елементи:
Пет слоя на съдържанието (типове, методи, третиране,
методи и архитектура):
▪

Типове съдържание - включва различни медии:
фотография, видео, аудио, данни, документи и други
неща.

▪

Модели

-

комбинирайки

различните

типове

съдържание в разпознаваем модел или формат.
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▪

Третиране - съдържанието може да има своя
естетика.

▪

Методи - представяне по творчески, интересни и
ангажиращи начини.

▪

Архитектура

–

отговаря

за

структурата

и

организацията на информацията.
Потребителски цели – отново с пет слоя, значими при
проектиране,

отговарящо

на

потребителски

цели.

Потребителите са мотивирани да предприемат действия.
Типове

потребители

-

разбирането

на

различните

потребители е важно за проектиране на крайния продукт;
Нужди

-

разбиране и

дефиниране на нуждите

на

потребителите;
Мотивации - потребителите са мотивирани да удовлетворят
своите нужди.
Поведения - важно е изследването на текущото поведение на
потребителя и как нови провокации могат да променят
поведението.
Резултати - комбинация от нужди, мотивации и поведение
са измерими резултати.
Бизнес цели - четири слоя:
▪

Операции - хора, ресурси, свързан опит.

▪

Предложения -бизнесът може да изгради екосистема
от продукти и / или услуги.
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▪

Резултати – реализирани предложения са значими и
ключови

показатели

за

ефективност,

които

подпомагат бизнес успеха.
▪

Мисия – ясно изложена мисия, която ръководи
решения и да дефинира целите.

Взаимодействие - има четири слоя:
▪

Шаблони - дизайнерските шаблони многократно
използваеми за взаимодействие;

▪

Системи

–

съдържат

навигация,

потоци

от

информация, обратна връзка и известия за помогане
на потребителя при постигне на целите им.
▪

Устройства - ключ към разбирането на възможности
и ограничения;

▪

Хора – връзките - формални или неформални, лични
или междуличностни, социални или някакъв друг
тип.

Интеграции на трети страни
Интеграциите на трети страни не винаги са безпроблемни.
Някои решения изискват обединяване на много компоненти
(сензори, процесори, контролери, платформа, приложения)
от различни доставчици, което може да бъде трудно да се
интегрира и да доведе до разединено потребителско
преживяване. IoT решенията се променят с подмяна на
стари устройства и добавяне на нови точки с данни.
Гъвкавостта

е

ключът

към
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изживяване. В основата на проектното решение е и
потребителският интерфейс и UX да са податливи на бърза
адаптация към промените.
Най-лошото би било при добавяне на нов източник на данни
да трябва потребителя да превклчюва от един интерфейс
към друг между основната част и новодобавеното. Трябва да
се обърне внимание колко видими за потребителя (Фигура
14) са новите елементи.

Изграждане на доверие
Както беше посочено по-горе, IoT решенията вземат данни
от физическия свят и ги виртуализират, за да могат
потребителите да вземат по-добри оперативни решения, но
без да виждат физическата ситуация. Понякога може да е
трудно за потребителя да повярва на определени данни.
UX може да изгради доверие по няколко начина. От една
страна, чрез показване на потвърждения, които позволяват
на потребителя да разбере състоянието на командите и
трансфера на данни. От друга страна, позволява на
потребителите да се заровят надълбоко, за да стигнат до
основата, където нещата работят. Този тип прозрачност е от
решаващо значение за приложенията на IoT и осигурява
сигурност в потребителски опит.
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Студио за творчество
Разработеното студио за творчество или UX DESIGN STUDIO
представлява платформа с две страни:
▪

Технологична среда - Система за управление на
обучението (LMS) - за поддържане на учебния процес
и UX рамка- за разработване на прототипи,

▪

Учебна

среда

-

Учебен

подход,

процес

на

проектиране, тест / оценка. Тази системата за
обучение

е

основният

доставчик

на

знания,

поддържащи различни подходи за обучение и
инструменти за оценка като напускаща лаборатория.
Основните

методи

за

обучение

ще

включват

синергията на Design Thinking, Agile и DeVops.
▪

Мрежа на наставниците

Целта на Студиото е да прави иновации не само за днес, а
да отговаря на новите възможности и да подкрепя процеса
на творчество. Дизайнът UX DESIGN STUDIO е подчинен на
4-те ключови компонента на модела Collis & Moonen (2002)
4E: Лесна употреба, Околна среда, Лична ангажираност,
Ефективност в образованието.. Виртуалният STUDION е
тестер за осигуряване на качеството.
Процесът на създаване на Студиото следва принципите на
UX дизайн, за да бъде полезен за потребителите, в частност
студентите, достъпен отвсякъде, достоверен и полезен за
бъдещите дизайнери (Morville P, 2004).
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▪

да познава крайния потребител: Познаване на
учениците - онлайн платформа - Онлайн обучението
изглежда е достигнало критична точка.

▪

да познават клиентите - университетите - необходими
за мотивиране на студентите и да им дадат основите в
UX дизайна

▪

да

познава

съществуващите

решения

-

има

инструменти и съдържание, но не в едно
▪

архитектура - функционалност - синергия между
учебен подход, система за управление на обучението,
UX рамки, дизайн на процеса, тестове или оценка на
студентите и менторска мрежа

▪

Wireframing

-

проектиране

на

структурата

на

съдържанието
▪

визуален дизайн

▪

тестване на използваемостта

Дефинираната среда се моделира като пчелна пита с
описаната по-горе архитектура с шести елемента Фигура 34.
Изграждането на Студио разгледано от технологична
гледна точка се базира на жива лаборатория (Ståhlbröst,
2012), което се определя като отворена иновационна среда,
фокусирана върху разработването на иновации с интензивен
изследователски подход. Тя е фокусирана върху съвместното
създаване на иновации въз основа на реалните нужди на
потребителите.
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Фигура 34 Структура на UX виртуално студи
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Съществуват технологии за виртуализация и създаване на
технологични лаборатории, които позволяват на учащите да
провеждат експерименти като в реални лабораторни
устройства с гъвкави и преносими функции, които са
успешно тествани и проверени за целите на обучението.
(Kongcharoen et al. 2017).
Виртуалното студио за творчество комбинира принципите
на UX дизайна и всички 6 елемента в пчелната пита са
ориентирани към крайните потребители. Техните нужди
трябва да бъдат идентифицирани първо. Техническата среда
е сливане на съществуващ софтуер за LMS и UX рамки.
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Заключение към глава 2
Дизайнерите

проектират

преживявания

и

опитност,

управлявани от IoT, които са контекстуални, полезни и
смислени, оптимизирани за хора, а не за технологии.
Способността на нещата да взаимодействат с други неща
нараства

експоненциално.

От

решаващо

значение

е

окончателното взаимодействие между нещата и хората.
Проектирането на UX за IoT, ангажира потребителите, и е
голямо предизвикателство за дизайнерите. Продуктите на
IoT успяват само когато решават реални проблеми и
улесняват живота на потребителите.
Дизайнът е критичен компонент, който свързва потенциала
на IoT технологията и отговаря на реалните човешки нужди.
Няма единен дизайнерски подход. IoT дизайнът изисква
рязък фокус върху нуждите на потребителя, който бързо
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предава ползата. Проектирането на IoT UX е дизайн на
промяна в поведението.
За

проектирането

на

безпроблемно

потребителско

изживяване с IoT, не трябва да се забравя, че:
▪

Настройките трябва да са лесни, бързи и да не са
техническо предизвикателство.

▪

Свързаността е основна за IoT продуктите, затова
непрекъснатото ѝ осигуряване е от съществено
значение.

▪

Много IoT продукти нямат цифров интерфейс.
възможно е наличието на звуци, светлини, вибрации.

▪

Предварителното

обучение

за

работа

с

IoT

решенията, значително подобрява дългосрочно им
използване.
▪

Включването на съпричастност при дизайна на
продукта/ услугата е от същественозззззз.

▪

Независимо от типа IoT решението, то трябва да
донесе добавена стойност на крайния клиент.

▪

Ако

сложността

на

използването

надвишава

стойността, тогава продукт ще се провали.
Мястото

на

IoT

в

живота

ни

все

повече

расте.

Интелигентните услуги и продукти са резултат от тяхното
развитие.
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ПОСТАВЯНЕ НА ПИЕСА В ПРАКТИКАТА
глава 3
Последната глава представя внедряването на гореописаните
модели и концепции в практиката: обучението, културноисторическото наследство и медицината.
Решенията са апробация на преосмислената теоретична
основа и предложените концепции.
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Разговoр 7: Диригентът с поглед към
учебния процес
Младото поколение не учи, само гледа в телефоните си или стои зад компютъра!!!
Често срещани упреци в нашето съвремие. Но дали е така?
Задавали ли сте си някога въпросите Как са учили нашите деди, как сме учили ние и
как биха искали да се учат и как учат децата ни?
Разликата в поколенията е гигантска. Килийните училища са забравени отдавна
защото даскалът –просветител от преди столетие вече не е едиственият източник
на знание. Букварът не е единствената книга. Достапът до океанът от знание е
пряк и всеки може да се докосне до него.
Ученето е непрекъснат процес. Тъсенето на нова информация за нещо, което ни
интересува или наръчник как да се научим да ... е възможно във всеки един момент.
Важно е да се знае на кого може да се вярва
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При богатството от толкова знание не може да смятаме, че
учителят трябва да бъде същия както в миналия век. Всичко
се развива. Търсенията са други!!!
А ние дигиталните имигранти, не може да предположим
какви ще са бъдещите професии. В момента сме свидетели
на отпадането на типове професии и появата на нови. Как
дигитално родените да са подготвени за това?

Термини и дефиниции
Какво е дизайн на учебно преживяване (Learning experience
design - LXD)? Според www.learningexperiencedesign.com е
LXD е науката и изкуството да се създават
преживявания, които помагат на учащите да постигнат
желаните резултати от ученето, по начин, ориентиран
към потребителите и насочен към целите на
обучението.
Това е подход на проектиране на учебния процес, който е:
▪

холистичен, интердициплинарен

▪

изграден около принципи и практики, които
изрично гарантират, че учебното пътуване е приятно,
привлекателно, полезно и информативно.

▪

фокусиран както върху съдържанието (instructional
design), така и върху практическата работа на
потребителя (UX подходa).

▪

експерименталното обучение е в основата на LXD.
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▪

обучаемият е в центра - трябва да се разбере
аудитория и уникалните ѝ нужди, преди да се
проектира курс.

LXD отчита реалността на учащите, включително средата, в
която те учат.

Стратегия
Стратегията при изграждане на LXD курсове включва
разбиране на нуждите и целите на обучаемите както и тези
на курса, училището или организацията

Изисквания
Първо трябва да се поставят ясни учебни цели, за да се
позиционира по-добре и се определят съдържанието и
функционалните изсикваняи, необходими за постигане на
целите.
Събирането на изисквания помогне за изясняване нуждите
на обучаемите. Те също така помогнат определянето на
ключови методи, логистика, теми и дейности, необходими
за създаване на ангажиращо и успешно учебно изживяване.
Под

функционални

изисквания

се

има

предвид

обуяителната платформата, която ще бъде използвана за
курса. Постигането на изискванията е единственият начин да
се изгради основа за ангажиращ и успешен учебен опит.
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Структура
Съдържанието трябва да се организира правилно, за да се
използва в процеса, т.е. трябва да се проектира и разработи
по логичен начин, подходящ за обучаемия. Както при UX,
това изисква ангажиране на обучаемите и специалистите по
предмета през целия процес на разработка.

Взаимодействие
Взаимодействието се отнася до реалния дизайн на курса:
ресурси, дейности, дискусии, лекции и материали, които
съставят учебния опит.
Обучаемите трябва да могат да прилагат новоучените си
знания и умения както към хипотетични, така и към реални
проблеми, за да придобият съответна степен на владеене на
тези умения.
Възможността да се работи по реални проекти ще помогне
на настоящите и бъдещите работодатели да видят ползата
от инвестирането в своите служители и ще помогнат на
учащите да видят стойността на образованието, за което
плащат.

Обратна връзка и данни
Подходящо разработената обратна връзка начина, по който
се проследява и анализира напредъкът на обучаемите.
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Анализирането ѝ е от решаващо значение да се използват
инструменти и процеси, които да оценят правилно нивото
на компетенциите на обучаемия.
През последните пет години някои от експертите в
образованието, работели в областта на LXD са: Johnson J
(2016), Cofino K (2016), Baumann B (2018), Schade, et al. (2019)
Interaction Design Foundation (2020), Wasson, Kirschner (2020).
Основните изводи, които могт да се направят са:
▪

Към дизайна на учебния опит трябав да се подхожда
по

същия

начин,

потребителския

опит,

както

при

а

именно:

проектиране
проучване,

проектиране, валидиране и итерации.
▪

Добре

е

да

мисли

отвъд

ограниченията

на

традиционния дизайн на учебната програма, за да
може да се придобие по-добро усещане за целия опит
на учащия.
▪

Да се избягва фокусиране върху простото подаване на
съдържание или превръщането на практическото
преживяване в класната стая онлайн. Да не се
пропуска възможността да се създаде преживяване,
което отчита реалния живот на обучаемите, преди и
след курса, както и средата, в която учат.

▪

Да са мисли отвъд традиционните ограничения и
фокусът да е върху създаване на ангажиращо,
обогатяващо и завладяващо преживяване за учащите.
Това ще помогне да се установи по-високо ниво на

105

еКовачева

качество, което всеки трябва да очаква от своя учебен
опит.
При дизайн на учебно преживяване разбирането за
пропастта между поколенията е от ключов фактор за успех
и устойчивост.

Реализирани решения
Стилът на учене на дигитално родените е различен, но не
само за тях има промени. В динамичното ежедневие особено
при неформално учене почти всеки предпочита подбор на
учебен ресурс, който се усвоява бързо и най-често визуално.
Един от новите педагогически подходи е микро обученито
или обучението на хапки. Erasmus+ проектът IoTNuggets:
IoT security nuggets по E - 2018-1-BG01-KA202-047919 има за
цел проучване, проектиране и разработване на обучение на
хапки в областта на киберсигурността за Интернет на
нещата.
Иновациите в обучението, насочени за изграждане на
устойчиви връзки между университет – бизнес и
изследвания са основа на Erasmus+ проектите с начало през
2014 - APInno:Action Project for Innovation, 2014-1-BG01KA203-001561 и затвърдено със следващия проект DigiThink:
Design thinking for digital innovation, 2016-1-BG01-KA203023719, който изследва подхода на дизайн мисленето при
създаване на дигитални иновации. Излседванията в областта
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продължават в Erasmus+ проекта High5: Transdisciplinary
methodology for Integrated Design 2019-1-PL01-KA203-065784
(2019-2021).
Обучение, базирано на компетенции, е в основата на
проектите LMPI: Разработване на бакалавърски магистърски
програми за Молдова, Казахстан и Виетнам, Erasmus+
Project, 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP (2016-2019)
и PICTET: EQF-based professional ICT training for Russia and
Kazakhstan,

543808-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPHES,

(2013-2016).
Изследователският подход в обучението, провокиращ
изследванията по проектите за разработване на методология
за прилагане на комикси в обучението на малките
Erasmus+

проект COMMIX: Empowering Literacy in

Adolescents through Creative Engagement with Comics, 2016-1BG01-KA201-023657, (2016-2018) и за рамка за конструиране
на задания IDWBL: Innovative Didactics for Web-Based
Learning, Minerva project (2004-2006)
Подробности за някои от проектите са споделение в тази
секция. Внедряването на иновативни методи, подкрепящи
учебния процес, насочени към потребителя е в основата,
имайки предвид спецификите на новото поколение.
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APInno5
Проект, отличен като добра практика от Erasmus+.
Основната цел на проекта Action Project for Innovation,
проект по Европейската програма Erasmus+ 2014-1BG01-KA203-001561,

е

създаване

на

иновативна

методология за връзката академия, научни изследвания
и бизнес. Изработеният педагогически подход е
надградено flipped обучение:
▪ ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДОВЕТЕ
Тъй като курсът по Иновационен мениджмънт е
предназначен за магистърски програми (Технологично
предприемачество и иновации в ИТ и Софтуерно
инженерство),

студентите

не

се

познават

и

е

необходимо да се запознаят в игрова среда. Изборът
на екипи е по случаен начин.
▪

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ Теоретичният материал е
предоставен

на

студентите

в

платформа

за

електронно обучение, което те трябва да са запознати
преди срещите с преподавателя – ментор.
▪

ПРАКТИЧЕСКАТА ЧАСТ е свързана с работа по
реален бизнес проект. Подборът на екипите е
специфичен. Преди сформиране на екипите се
определя персоналния тип на участника.

5

https://digithink.unibit.bg/
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APInno

методологията

има

за

цел

да

насърчи

сътрудничеството между бизнеса и университетите като
един от ключовите въпроси, към който трябва да се насочи
чрез разработване на иновативен подход и методология за
преподаване

на

една

от

недостатъчно

използваните

концепции - управление на иновациите.
APInno подходът е апробиран в множество обучение и се
надгражда съобразно специфични области на познанието

Digithink: Design thinking for digital
innovation6
Методологията е разработена по проекта Erasmus +
DigiThink: Design Thinking фor Digital Innovation или Дизайн
мислене за цифрови и социални иновации -проект по
Европейската програма Erasmus+ 2016-1-BG01-KA203-023719,
предоставен от Европейската комисия.
DigiThink има за цел да научи студентите как да прилагат
методологията за Дизайн мислене за да открият широк
спектър от нови опции и в крайна сметка да създадат
иновации

в

свят,

който

е

изправен

бързо

пред

цифровизацията. В това отношение тя разработва нова
методология и съдържание, основано на ИКТ, тъй като
предвижда пълно използване на такива инструменти и
6

https://digithink.unibit.bg/
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развитие на дигитални умения за учениците. По-конкретно,
това включва помогане стартирта на дигитален бизнес чрез
използване на стъпка по стъпка, основан на дизайн мислене
(Design Thinking).
DigiThink методологията спомага за генериране не само на
концепции, но и прототипи - иновативни продукти и услуги
в областта на ИКТ, интернет базиран бизнес и дори добавяне
на цифрова перспектива към традиционните, всички от него
по време на учебния процес.
Акцентът

е

върху

слушането,

съпричастността

на

потребителите, цялостното мислене, сътрудничеството и
експериментиране, както и началото на UX дизайна.
Обучението развива следните области:
Откриване на основните ефекти за обществото като цяло и
за

бизнеса,

по-специално,

от

глобализацията

и

цифровизацията, главно от гледна точка на иновациите.
Осъзнаване, че иновациите не са просто въпрос на
технология, а по-близко познаване на потребителя / клиента
и неговите проблеми и печалби.
Разбиране метода за товрческо мислене (основи, фази,
умения и инструменти) и ориентиране към клиентска
иновация.
Идентифициране на широк спектър от възможности за
иновации,

започвайки

от
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завършвайки с прототип, който да бъде тестван в обществото
/ пазара.
Дизайнерското мислене е много мощен инструмент в
различни области (Friis&Siang, 2021, Kovatcheva et al 2019) То
е основа за създаване на цифрови и социални иновации.

Подход за обучение-обучение
Подходът за преподаване и учене се стреми да улесни
ученето да мисли и да насърчава научно-изследователската
и развойната дейност, които са ключови аспекти на
университетската работа и обучение, да предлага решения,
които могат да бъдат пуснати на пазара, ако бъде основан
подходящият (вътре) предприемач. Вдъхновени от модела
на Колб и други (1976) и ученията на Свети Игнатий (Гил
Кория, 1999), се предлагат пет етапа за развитието на учебен
цикъл:
Опитен контекст:
Този първи етап има за цел да даде на учениците представа
за изследваната тема или проблем. От известно до
неизвестно: Целта е да се мотивират учениците чрез техния
собствен опит и контекст, така че те да могат да получат
първоначален общ преглед на предмета и контекста, в който
той е особено подходящ, или къде може да бъде
съдържанието, върху което да се работи приложен.
Обучението трябва да бъде свързано с личен опит (анализ на
опасения, разнообразен опит, информация по темата, за да
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го контекстуализира, връзка с други контексти, бъдещи
очаквания, проблеми за начина, по който учим, общи и
различни възприятия на участниците). Това може да се
направи съвместно, чрез обмен и контрастиране на
индивидуален опит и подходи по темата.
Отразяващо наблюдение:
Целта на този етап е да насърчи учениците да задават
въпроси, да си задават въпроси, тъй като не може да има
значително обучение, ако човек не си задава себе си или не
задава въпроси за това. Това може да бъде въпрос, редица
въпроси, конфликт или пропаст между това, което знам, и
това, което трябва да знам или направя; всичко, което
подтиква

учениците

към

действие

и

оттам

към

изграждането и реконструкцията на знанието.
Концептуализация:
Целта на този етап е да приближи студентите до
теоретичните подходи, разработени в определена научна
или техническа област: отговорите, дадени от автори и
училища на ключови въпроси във всяка дисциплина.
Концептуалното обучение се основава на придобиване на
знания, научна терминология, факти и данни, методи и
стратегии, принципи и теории, които съставляват научните
и технически познания за всяка дисциплина. Тъй като целта
на курса е да приведе знанията в действие, трябва да се
отбележи, че дизайнерското мислене е нова дисциплина в
академичния свят и научният подход се прави не само от
академичните среди, но и от реални практици. И така, има

112

Разговори у дома

много реални примери, които могат да илюстрират тази
фаза.
Активно експериментиране:
В този четвърти етап на обучение обмисляме как учениците
могат да прилагат съдържанието, по което току-що са
работили. Той се отнася до теоретичната / практическата
връзка и включва всяка дейност (упражнения, стажове,
проекти, изследователска работа, проекти или всяко друго
активно предложение, което студентите трябва да изпълнят
по конкретен предмет, година или степен), което насърчава
развитието на компетенции относно прилагането на
концепции, теории или модели с цел укрепването им,
използването им за решаване на проблеми или за
проектиране или прилагане на модел или стратегия.
Оценка:
Не можем да завършим цикъл на обучение, без да се
запитаме какво сме направили и какво сме постигнали. Това
е последна точка от учебния цикъл и може да е началото на
нов, за да се усъвършенстват всички концепции и умения,
които не са били постигнати в достатъчна степен в
предишния. Така че помага да се влезе по-дълбоко в темата
по итеративен начин.
Този учебен подход позволява обучението да бъде:
▪

Интерактивно: сред самите участници, както и сред
тях

и

студенти,

учители,
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бизнесмени, които могат да вземат участие в
обучението.
▪

С участие: превръщането на екипа в основата на
учебния процес.

▪

Практически: учене чрез прилагане на уменията и
концепциите, придобити през часовете.

▪

Изящно: черпене от личния контекст и опита на
участниците.

Методи за обучение
Моделът за товрческо мислене предлага много гъвкав
подход към цифровите и социални иновации. Процесът на
преподаване-обучение разглежда обучавания като център
на процеса, а учителите/ преподавателите са с тях през
целия процес на обучение, който не е еднозначно определен.

IoTnuggets7
IoTnuggets: Internet of Things security nuggets 2018-1-BG01KA202-047919 е проект по Европейската програма Erasmus+,
която има за цел да разработи нова методология и рамка с
модел на цифрова компетентност за екосистемата за
сигурност на Интернет на нещата (IoT), включвйки кибер
сигурност

и

поверителност,

за

да

се

справи

предизвикателствата, които киберсигурността поставя.

7

https://iotnuggets.unibit.bg/
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Интернет на нещата представляват възможност за бизнеса и
потребителите.

Сигурността

на

IoT

трябва

да

бъде

проектирано прецизно заедно с дизайна на потребителските
преживявания. Нарастващата заплаха от кибератаки накара
правителствата

и

компаниите

да

осъзнаят

по-добре

необходимостта от защита на компютъризираните системи
за управление на комунални услуги и друга критична
инфраструктура.
Запознаването на широката аудитория с проблемите в
киберсигурността предполага подход за обучение на
различни нива и характеристики обучаеми. За целта е
разработена методология и иновативен модел за учене, така
нареченото микро обучение или обучение на хапки (nugget
education).
Nuggets са капсули с информация, които трябва да се
използват в точния момент, ангажиращи и интерактивни, с
активирана

мултимедия.

Това

е

нова

тенденция

в

обучението, позволяваща получаването на знания на малки
порции, които се усвояват за 3-5 минути. Хапките
дестилират информация и насочват конкретна информация
за ефективно използване на времето на обучаемите, така че
специалистите да могат да изграждат и надграждат своите
умения и знания в малки парчета съдържание.
Постигнатите резултати след апробиране на микро подхода
на обучение са положителни не само за обучението на
работещите, а и за обучение на във висшето образование и
най-вероятно би било добре посрещнато и в училище тъй

115

еКовачева

като сегашните учещи имат навик да прескачат от една едно
място на друго бързо и да не си задържат вниманието повече
от 10тина минути.

Научени уроци в условия на пандемия
През последните две години в изолация хибридната среда за
образованието се превръща в най-нормалния начин за
синхронни срещи между обучаеми и обучаващи. Добре
познатите техники за дизайн на обучението не са достатъчни
за новите учащи. Обичайната практика от обучение лице в
лице също. Научават се много уроци. Новият комбиниран
подход се основава на електронно обучение в комбинация с
самородно образование. Дизайнът взема предвид ученето и
стиловете на личните потребители. Дизайнът на учебния
опит играе важна роля за преосмисляне на дизайна на
курса/обучението в хибридната среда. Разбирането на
нуждите на учащите са най-важни в днешно време за
проектиране на обучение и за мотивирането им.
През последните две години в изолация нашият начин на
работа

се

промени.

Най-значимите

промени

са

в

образованието както за учителите, така и за учащите.
Много автори (Jordan et al, 2021, Treve, 2021, Reimers, 2021)
споделят

образователните

резултати

в

пандемична

ситуация. Deloitte направи няколко прегледа за ситуацията
с пандемията (Friedman et al, 2021, Fishman et al, 2021). Те
отчитат преминаването към дистанционно обучение и
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поведението

на

студентите.

Повечето

от

учащите

предпочитат да стоят по-близо до дома, за да не избягат от
него в колежа, както винаги е било, или други предпочитат
да забавят обучението си. Окончателното решение ще бъде
взето в последния възможен момент. Университетите трябва
да са готови за окончателното решение и да са по-гъвкави по
отношение на управлението на процеса на записване.
Дългосрочните уроци за висшите учебни заведения са
направени като:
▪

учене на анализи в действие, тъй като онлайн
обучението предоставя лесно уловени данни, които
могат да бъдат анализирани и след това новите
открития могат да бъдат приложени за бъдещите
обучения.

▪

базирано на данни подобряване на взаимодействието
между

университет/преподаватели

и

учащи,

намаляване на различията между поколенията
Стратегиите за подобряване на успеха и мотивацията на
учащите могат да бъдат предоставени като:
▪

подкрепа за устойчиво развитие

▪

виртуални иновативни методи за взаимодействие с
обучаемите

▪

използване

на

анализ

на

обучението

за

идентифициране на пропуските между поколенията
и пречките пред дипломирането
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В

период

на

пандемия

всеки

от

участниците

в

образователния процес излиза от зоната на комфорт по
отношение на образователния процес и психическото
състояние. Институциите, преподавателите и обучаемите
трябва да се адаптират към новата ситуация – ново нормално
(Shams et al, 2022). Със сигурност най-дълбокото въздействие
е за най-малките, това е предмет на друго изследване. В тази
глава се обръща внимание на учителите, учебния процес и
използваните инструменти.
Миграцията от лично обучение към онлайн изразява някои
неразбирания сред учителите във висшето образование
относно естеството на процеса на обучаване от една страна и
неочаквани реакции на учащите. Разглеждат се различни
методи, които не са свързани с конкретни предмети, а с
общообразователни подходи.

Предизвикателства на онлайн средата
По-голямата част от обучението преди пандемията беше
директно и малко количество курсове бяха представени в
напълно

проектираните

системи

за

управление

на

обучението. Истинският контакт между преподаватели и
учащи

е

незаменим.

Образованието

събра

много

предизвикателства в чиста онлайн среда (Jordan et al, 2021,
Treve, 2021, Reimers, 2021, Friedman et al, 2021, Fishman et al,
2021, Shams et al, 2022, Cifuentes et al, 2021, Ivanova, 2021,
Olivera et al, 2022). Несигурността беше на първо място.
Миграцията от лице в лице към онлайн обучение среща
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неподготвени всички играчи. В началото нямаше ясна
стратегия: как да се предоставят курсове, какви инструменти
да се използват, какъв е качествен достъп до Интернет, как да
се изпитват обучаемите, как да се уверите в тяхната
самоличност и т.н.
Всяка институция е взела свои собствени решения.
Проблемите с разделението в цифровата среда са изчистени:
▪

разделяне по отношение на достъпа – достъп до
Интернет или собственост на компютър

▪

разделяне по отношение на дигиталните умения и
употребата се отнася до дигитално владеене

▪

разделяне по отношение на цифровите резултати –
има корелации между нивото на дигитално владеене
и резултатите от обучението (Dewan&Riggins, 2005,
Wei et al, 2011, Zhao et al, 2010).

Същите симптоми се наблюдават, но на различна дълбочина
за университетите по целия свят.
Поведение на учащите:
▪

Пасивен

▪

Заглушен

▪

Изключени камери

▪

Не четете внимателно инструкциите на курса

Проблеми на учителите с:
▪

цифрово

оборудване:

фотоапарат,
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▪

достъп до интернет

▪

среда за срещи

▪

учебна среда

▪

дигитални инструменти за сътрудничество

Повечето учащи не отговарят на въпросите на учителя. Има
разлика между бакалаври и магистри. По-младите учащи се
опитват да останат невидими, като държат камерите и
микрофоните си изключени. По-възрастните участват
повече

в

часовете.

Важно

е

от

гледна

точка

на

преподавателите. Друг аспект е удовлетвореността на
учащите (Saiz et al, 2022), която варира.
За да се мотивират обучаемите, е необходимо да се
използват

някои

допълнителни

педагогически

и

технологични подходи. Важно е, че има пропуск (Prensky,
2001a, Prensky, 2001b, Wang et al 2013, Cut, 2017, Kovatcheva,
2013) в дигиталното поведение на учащите и учителите
(Таблица 1).
Таблица 1 Сравнителна таблица на поведението на дигитално родените и
дигиталните имигранти, предложена от автора

Дигитално родени

Дигитални
имигранти

Информационен процес

бързо

Бавно

Колко задачи може да
извършва по едно и също
време

Наслаждават се на
паралелни задачи

Задачите се
извършват една по
една

игри

системен подход

Учене
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Те попадат в различни групи: дигитални местни жители и
дигитални имигранти по отношение на дигиталната
плавност по отношение на използването на технологиите
като цяло, а не на някаква конкретна технология (Wang et al
2013).
Имайки предвид тези предпоставки, преподавателите
трябва да проектират своите курсове за електронно
обучение, подходящи за смесен и/или хибриден режим.
Следващият раздел отива по-дълбоко в термините на
ученето.

Общи разбирания
Терминът технологично подобрено обучение е въведен, за да
опише

технологиите

за

преподаване

и

учене

през

последните няколко десетилетия. Това е по-широк термин с
много клонове като: електронно обучение, онлайн, смесено,
обърнато обучение и така нататък. От друга страна,
традиционното обучение или така нареченото лично
обучение, дистанционното обучение има по-дълга история.
Основният

въпрос

е

какъв

дизайн

да

използваме

дигиталните имигранти, за да мотивират дигиталните
местни жители в екстремна ситуация като пандемия? За да
се даде отговор, е необходимо да се установи общ език
(Фигура 35).
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Лично обучение или традиционна класна стая - означава
синхронно обучение във физическа класна стая, когато
всички присъстват. Педагозите дават нови знания.
Дистанционното обучение описва асинхронен процес на
обучение. Няма контакт между обучаеми и преподаватели.
В началото не е ограничение за медиите. През последните
двадесет години обикновено това означава, че всичко се
прави

чрез

система

за

управление

на

обучението.

Първоначалните усилия за проектиране, развитие на този
тип образование отнемат повече време.

Фигура 35 От традиционното към обърнато класна стая – присъствено или онлайн
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Онлайн обучението е начин на учене, където повечето от
дейностите се извършват през мрежата. В дните на
пандемия, когато повечето от курсовете са онлайн, това
определение може да бъде уточнено.
Смесеното обучение е подход към образованието, който
комбинира лични и онлайн режими. Известно е още като
хибридно обучение. В периода на пандемия хибридният
режим променя значението си. Хибридното обучение
обединява личното и онлайн обучението синхронно. Това се
случва, когато някои от обучаемите са представени в
класната стая, а други са през Интернет.
Обърнато учене и Обърната класна стая – учащите имат
директен достъп до знания и работят със собствено темпо,
независимо от времето и мястото. Учителите служат като
ментори. И двете имат своите моменти за контакт в класната
стая и преподавателите могат да навлизат по-дълбоко в
учебния материал (ModelTeaching, 2020, O'Scanaill, 2020, Kim
et al, 2021, Meyliana et al, 2021, Al Mamun et al, 2021).
Най-широкото определение на електронното обучение е
учене, улеснено от информационни и комуникационни
технологии, независимо на кой етап от процеса: подготовка,
изпълнение, доставка, управление (Kovatcheva, 2013). Това е
по-често

срещан

термин.

В

днешно

време

най-

разпространеното разбиране е, че се използва система за
управление на обучението (LMS). Като цяло електронното
обучение поддържа всяка форма на обучение. Дизайнът на
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курсовете за електронно обучение зависи от целта и
способностите на преподавателите.
Всички

термини

по-горе

са

добре

известни.

Те

са

структурирани на Таблица 2. Избраните критерии от лявата
страна се отнасят до условията в пандемията.

Смесено

Хибридно

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

Хибридно
объчрнато

Онлайн

x
x

Обърнато

Дистанционно

Тип класна Традиционно
стая
Обърнато
Зависи от мястото
Синхронно
Начин на
провеждане Асинхронно
Присъствено
Тип на
Онлайн
провеждане
Дистанционно
Система за управление на
обучението

Присъствено

Тип
обучение

Електронно

Таблица 2 Форми на обучение и основни показатели.
Сравнителна таблица, предложена от автора

x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

X
X
X

x
x
x
x
x

X
X

x

X

Последната колона описва новата въведена форма на
обучение – Хубридно Обърнато обучение (Hybrid Flipped
Education). Той отговаря на различен тип доставка и найважната

подкрепа,

обърната

класна

стая

–

най-

мотивираният начин на учене за дигиталните местни
жители според най-новите изследвания (Sáiz et al, 2022,
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ModelTeaching, 2020, O'Scanaill, 2020, Kim et al, 2021, Meyliana
et al, 2021, Al Mamun et al, 2021).
Удовлетворението на учащите се увеличава в обърнатата
класна стая. Това е явлението, наблюдавано и от автора.
Учебните дейности в обърнатото обучение могат да бъдат
смесени, базирани на проекти или казуси. Те предизвикват
обучаемите и развиват техните тематично ориентирани
умения и знания, както и широк спектър от меки умения
като критично мислене и креативност.
На Фигура 36 са представени най-значимите форми на
обучение. В средата е най-подкрепящото – електронното
обучение. В основата на триъгълника са двамата основатели:
обучение в настоящето - обувки отляво и разстояние - обувки
отдясно. Преминаване през призмата на електронното
обучение и нови подходи за мотивиране на учащите –
резултатът от хибридно обърнато обучение.
Педагозите трябва да познават своите обучаеми. Подходите
в учебния процес може да са различни, но основното е да се
стремите

да

мотивирате

предизвикателства.

обучаемите

Работата

по

с

реални

интригуващи
проекти

в

конкурентна среда е една от най-мотивиращите (Vass&Kiss,
2021). Учениците работят със собствено темпо, а учителите
са само ментори. Създаването на такива задачи изисква
усилия от страна на възпитателите. Сътрудничеството с
бизнеса помага.
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Фигура 36 Форми на обучение
Предложение на автора за обученеи в хубридна среда, когато обучаемите са запознати с теорията

Дизайн на курс
Дизайнът на курса започва с учебната програма и
дефинирането на резултатите от обучението. В ерата на
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развитие на компетенциите има няколко стандарта като
Европейска квалификационна рамка, e-CF и. В началото на
процеса на проектиране на обучение целта е определянето
на компетентността. (Nikolov et al, 2014) По време на процеса
на проектиране на обучение компетентностните поведения
се свързват с учебните дейности. По време на оценяването
компетентностните поведения се използват като измерими
индикатори за напредъка в обучението. След процеса
резултатът от обучението е степента, до която се придобива
компетентността (Фигура 37).

Фигура 37 Компетентност, учебна цел и резултат

След

дефиниране

на

компетенциите

следва

точно

таргетиране с подходящи инструменти. Дефинирани са
първоначалните изисквания за курса, т.е. минималните
знания и умения преди надграждане. Следващата стъпка е
познаването на обучаемите. Във висшето образование може
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да

започне

с

познаване

на

техните

личности

по

методологията на Майерс-Бригс Фигура 38. Има 16 типа,
подредени в 4 групи:

Фигура 38 16 личностни профила (https://www.16personalities.com/)

▪

Аналитици
▪ Архитект-Хора с въображение и стратегическа

мисъл, които имат план за всичко.
▪ Логик - Иновативни изобретатели с неутолима

жажда за знание.
▪ Командир

-

Смели

лидери

с

богато

въображение и силна воля, които винаги
намират път или го създават сами.
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▪ Преговарящ - Умни и любопитни мислители,

които не могат да откажат интелектуално
предизвикателство.
▪

Дипломати
▪ Адвокат-

Тихи

и

загадъчни,

но

много

вдъхновяващи и неуморни идеалисти.
▪ Медиатор - Поетични, мили и алтруистични

хора, винаги готови да се включат в добра
кауза.
▪ Треньор - Харизматични и вдъхновяващи

лидери, способни да омагьосват слушателите
си.
▪ Активист -

Ентусиазирани, креативни и

общителни свободни по дух хора, които
винаги намират причина да се усмихват.
▪

Стражи
▪ Логистик - Практични хора, отдаващи голямо

значение на фактите, в чиято надеждност не
може да има съмнение.
▪ Защитник

-

Много

отдадени

и

топли

пазители, които са винаги готови да защитят
любимите си хора.
▪ Изпълнител

-

Отлични

администратори,

ненадминати в управлението на неща или
хора.
▪ Консул - Изключително грижовни, социални

и популярни хора, които са винаги готови да
помогнат.
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▪

Изследователи
▪ Виртуоз

-

Смели

експериментатори,

и

майстори

практични
с

всякакви

инструменти.
▪ Авантюрист

-

Гъвкави

и

очарователни

артисти, които са винаги готови да изследват и
да изживяват нови неща.
▪ Предприемач - Умни, енергични и много

възприемчиви хора, които наистина обичат да
живеят на ръба.
▪ Артист

-

Спонтанни,

енергични

и

ентусиазирани артисти. Животът с тях никога
не е скучен.
Тестът, който следва методологията на Майърс-Бригс, връща
четири букви, които определят дали човек е интровертен
или екстровертен, интуитивен или наблюдателен, мислещ
или чувстващ, преценен или проспектиращ, асертивен или
турбулентен.
Основните ползи от познаването на типа личност са в
груповата работа и разпределението на обучаемите според
техния тип в група. Целта е да има нормално разпределение
на всички видове и особено да няма двама или повече
лидери в група, в обратен случай се получават сблъсъци.
Балансираните екипи са ползотворни и в тях кулизиите са
по-малко.
Оборудването на обучаемите с подходящи инструменти и
предизвикването им е следващото в курса.
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Друг инструментариум, който подкрепят процеса на UX
дизайн, са мислещите шапки на Боно (Фигура 39), които
могат да бъдат свързани с етапа на процеса на Дизайн
мисленето и UX дизайна. Цветовото съответствие и
емоциите, които се създават са подходящи при работа в
учебна среда.

Фигура 39 Мислещите глави на Боно

Шапките на Боно в процеса на Дизайн мисленето:
▪

Емпатия - отговорностите са към синьо-белите шапки
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▪

Етапите за дефиниране и генериране на идеи могат
да бъдат покрити със зелено, жълто, червено и бяло.
Инструментите тук са:
▪ Интервю / Въпросници
▪ Наблюдение / Потапяне
▪ Мозъчна атака
▪ Изследвания

▪

Прототипиране – сини, черни, бели и червени шапки.
Възможните инструменти са:
▪ Вземете Visual
▪ Карта на пътуването
▪ Бързо прототипиране
▪ Storyboard
▪ Ролева игра
▪ Сесия за съвместно създаване
▪ Мисловна карта

▪

Тестване – синьо, черно и бяло. Инструментите могат
да бъдат:
▪ Прототипиране на живо – възможност да

стартирате решението си за няколко седмици
в реалния свят.
▪ Продължавайте да повтаряте – помага ви да

получите страхотно решение за пускане на
пазара и ви уведомява къде да го натиснете,
когато го направите.
▪ Изграждане на партньорства

– карта на

заинтересованите страни/партньорствата.
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▪ Пътна карта – времева линия и план за

действие, за да представите вашата идея в
света
▪ Устойчиви приходи – финансови електронни

таблици

и

изглеждали

прогноза

за

приходите

това

как

биха

от

определен

продукт/решение/услуга.
▪ Измервайте и оценявайте – проектирайте

начините, по които ще измервате и ще го
превърнете във вашето решение.
Има много безплатни или за академични цели инструменти
за съвместна работа. Това означава, че учащите могат да
работят заедно на едно и също място или от разстояние.

Проектиране на дейност
Ключът към поставянето на предизвикателства са ясните
инструкции, които учащите трябва да получат: каква е
целта, какво се очаква като резултат и как ще бъдат оценени.
Важно е да виждат истинския принос, да са важна тема за
тях, да могат да му съпреживяват, независимо от вътрешните
им нагласи. И най-вече да се забавлявате в процеса на работа.
Един пример за проектиране на дейност е представен в
Таблица 3. Резюмето не е задължително да бъде. Това е
обобщение на пълната дейност.
Усилията за проектиране на курс са големи, резултатите са
важни в очите на мотивираните учащи. Усилията за
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проектиране на курс са страхотни, резултатите са важни в
очите на мотивираните учащи.
Таблица 3 Примерен шаблон за проектиране на дейност, предложен от автора

Абстракт

Дайте кратко описание на заданието, което да включва: тематика,
възрастова група, предметна област, форма на работа;
препоръчително време за изпълнение, очакван продукт.

Заглавие

По възможност заинтригуващо!

Увод

Напишете мотивиран, кратък увод, който да предизвика интереса
на студентите.
Съвет: Обсъдете с колеги или студенти идеи за заглавието и увода.

Задача

Опишете накратко задачата, като я формулирате по подходящ за
изпълнителя начин.
Съвет: Дайте подходяща роля на изпълнителя: журналист,
консултант, екскурзовод и т.н.

Цели

Формулирайте познавателните цели - какво очаквате студентите
да постигнат в резултат от изпълнението на това задание (по
отношение на знания, умения, нагласи и др.)
Съвет: Разгледайте като примерни възможности: обогатяване на
знанията в предметната област, изграждане/обогатяване на умения
за работа в екип, за представяне на продукта/резултата и т.н.

Процес

Опишете процеса стъпка по стъпка, като предложите и форми на
работа (индивидуална, групова, ...).
Съвет: Използвайте работна тетрадка, в която да изброите
подзадачите и необходимата за тях информация, ако задачата е със
сложна структура. Опишете план на действие.
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Време

Препоръчайте колко време да се отдели за изпълнение на заданието
(в минути, часове, дни, седмици, ...).
Съвет: Задайте препоръчително време за части от задачата, когато
тя е по-сложна.

Източници

Посочете подходящи за изпълнение на заданието източници
(уебсайтове, книги, справочници и др.)
Съвет: Проверете актуалността на източниците непосредствено
преди поставяне на заданието.

Помощ

Препоръчайте при нужда от помощ.
Помислете от какво се нуждаете, за да продължите..
Погледнете възможни източници

Продукти

Формулирайте какво очаквате като продукт от студентите.
Съвет: Съобразете формулировката с целите и конкретните
условия

Оценка

Посочете по какви критерии ще се оценяват процесът на работа и
крайният продукт.
Съвет: Предложете формуляр за оценяване, който би дал на
студентите по-добра представа за критериите и би им послужил и
за самооценка.

Допълнения

Посочете какво още да се разработи или приложи.
Съвет: Предложете на студентите си да използват при изпълнение
на заданието работна тетрадка, формуляр за оценяване, материали
с инструкции по темата и т.н..

При работата по задания освен структурата е съществено
съвместната работа между учащи и обучаващи -парньорство
в изследователския процес.
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Разговoр 8:
Прехвърляне на пиесата в музея
ИНОВАЦИИТЕ СЕ СЛУЧВАТ ЧРЕЗ СЛИВАНЕ
НА СВЕТОВЕ И ЕКСПЕРИМЕНТИ.
Hilary Conklin,
professor of education at
DePaul University
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С развитието на информационните и комуникационни
технологии възможносттите за дигитализация се улеснява
на обектите от културно-историческото наследство и се
увеличава споделянето чрез социални мрежи и други.
Социализацията е процес:
▪

при който културното наследство се предава от едно
поколение на друго социално.

▪

чрез който едно общество предава своите културни
ценности

на

индивидите,

за

да

могат те

да

функционират правилно като негови членове;
▪

на учене през целия живот при преминаване през
различни етапи на израстване и развитие;

▪

чрез който се придобива начини на мислене, чувство
и действие, които са необходими за ефективно
участие в по-голяма общност.

▪

при който човек придобива и възприема поведение,
концепции, знания и умения, които са от съществено
значение за социалния живот.

При социализация на културно-историческото наследство е
необходимо да се изгради подходяща инфраструктура,
която

да

предостави

възможност

за

споделяне

и

разпространения на обектите на културно-историческото
наследство. Когато говорим за културни. инфраструктура
имаме предвид сградите, структурите и местата където е
културата може да бъде консумирана, места, където
културата се изживява, участва, показва, показва или
продава.

Например

музеи,
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библиотеки, музикални места и исторически културни
обекти.
В нашето съвремие средата се надгражда с електронната
ифраструктура, в която културата също може да бъде
споделена и преживяна.
Настоящата работа има за цел да създаде модел на
електронна

инфраструктура

за

провеждане

на

експерименти в областта на социализацията на културноисторическото наследство.
Поставените задачи, с които се постига тази цел са проучване
на текущото състояние в областта, подбор на добри
практики и моделиране на електронна инфраструктура.

Концепции и определения
Полезно да се изяснят няколко повтарящи се понятия и да
се определи начина, по който те се използват в настоящия
документ.
Изложбите

са

израз

на

дейността

на

културните

институции и те частично или изцяло представляват
популяризирането на наследството, което тези институции
съхраняват. Чрез тези дейности потребителите и културното
съдържание са в контакт, което понякога води до търговска
експлоатация.
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Терминът експозиция в най-широкия си смисъл показва
рационалния процес, чрез който човек се опитва да разкрие
понятие или тема, като обяснява логическото си съдържание
или го свързва с други понятия или теми, които помагат да
се подчертае значението му.
Терминът изложба показва събитията с конкретно място и
време, през които обществеността може да се наслаждава на
поредица от предмети, документи и / или мултимедийни
документи, книги, картини, скулптури и други предмети,
свързани помежду си и организирани според логически,
тематични, пространствени, исторически и / или авторски
критерии и достъпни за постоянно или временно, по един
или повече наративни маршрути, с научни, дидактически и
/ или промоционални цели.
Виртуална изложба представлява хипермедийна колекция,
съставена от цифрови предмети, които са:
свързани заедно от обща идея, интердисциплинарна тема,
концепция, годишнина, специално събитие или физическо
лице показва се в 2D и / или 3D понякога се съхраняват в
разпределени мрежи достъпни чрез потенциала, осигурен
от съвременните технологии, благодарение на системна
архитектура, създадена да осигурява ориентирано към
потребителя,

поглъщащо

преживяване

динамични

продукти, които могат да предлагат услуги и да се
актуализират периодично.
Понякога виртуалните изложби се наричат дигиатлни.
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Виртуалните изложби често се генерират от реални събития.
Възможно е да се създадат автономни дигиални изложби,
които са създадени специално за мрежата и се организират
изключително онлайн като:
Изложби, организирани от културни институции, лишени
от адекватни фондове или изложбени пространства, които
използват мрежата за популяризиране на своето наследство
Изложби, организирани от частни лица (колекционери,
художници, музиканти и др.), които организират уеб
изложби,

съдържащи

техни

цифрови

предмети

и

съдържание
Невъзможни изложби, където едно единствено виртуално
пространство

показва

произведения

на

различни

институции, които никога не биха могли да бъдат показани
на едно и също физическо място
Обекти и инсталации, които никога не могат да бъдат
показани, тъй като са родени цифрови.
Дигитализирането е процес, чрез който аналоговият
материал се трансформира в цифров. Има два подхода за
дигитализиране:
▪

създаване на точно копие на оригинала (чрез
използване

на

скенери

инструменти)
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▪

създаване на файл с изображения, или създаване на
текстов файл чрез оптичното разпознаване на
символи на първоначалния източник.

Базите данни са организирани колекции от предмети. Те са
архивите,

които

позволяват

да

се

съхраняват

по

функционален начин.
Данните и елементите, които съставят дигитален архив,
могат да се съхраняват в цифров случай и да бъдат
съвместими с портали, които могат да служат като
агрегатори и улесняват търсенето на ресурси .
Метаданни:
▪

данни за данните

▪

описват различни характеристики на обектите,
съхранявани в цифрови хранилища библиотека

▪

използват се за каталогизиране

▪

могат да съдържат онтологии за класифициране

Иновативният модел за интерактивност в
българските музеи
Българското

културно

приоритет

в

редица

наследство

е определено

национални

и

като

регионални

стратегически документи. Липсва обаче концептуален
модел за интегриране на научни, образователни и културни
политики и прилагане на ИКТ в областта на културното
наследство. Подобен модел би бил много полезен за процеса
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на социализация на наследството. По-голямата част от
изследванията са ориентирани към културното наследство
или технологичните проблеми на дигитализацията на
културното наследство.
Моделът за социализиране на музейните експозиции чрез
съвременни интернет технологии се фокусира върху две
приоритетни области. Първо се очертават някои от
основните проблеми на музеите в България в тази област,
като акцентът на настоящия доклад е върху изложбената
дейност и второ- изследване на пилотните модели (добри
практики), прилагани у нас за създаване на виртуални музеи
и експозиции. Нови технологии като мултимедия, 3D
графика и виртуална реалност могат да се използват за
подобряване на презентацията, предлагайки по-ярко и
приятно изживяване. Също така новите технологии могат да
се използват за подобряване на достъпа на онлайн
потребителите и за подобряване на информацията и
ангажираността на посетителите.
Иновациите се превърнаха във важен фактор за гарантиране
на устойчив растеж и печалба за всяка индустрия, особено за
туризма, където клиентите зависят от продукти и услуги,
предлагани

от

туристическите

оператори.

Съответно

иновациите се превърнаха в тема на значителен интерес сред
музеите и станаха важна част от дебата за социализирането
на наследството и превръщането му в ресурс за развитие на
туризма. Правилно приложената иновация може да
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помогне на музеите да постигнат своята мисия поефективно.

Социализация с виртуална разходка
Настоящата секция е представена част от изследователския
проект Модели на социализация на културното наследство в
умен град (ДН 05/3, 14/12/2016), изпълняван от Университета
по

библиотекознание

финансиран

от

и

Фонд

информационни
Научни

технологии

изследвания

към

Министерството на образованието и науката на Република
България.
През последните години българската изследователска
общност демонстрира значителен интерес към дигиталното
наследство и неговото онлайн представяне, достъпност,
експлоатация, съхраняване и повторно използване чрез нови
инструменти и услуги за моделиране, анализиране и
визуализиране на огромно количество DH данни. Основните
усилия са съсредоточени в приложните аспекти на областта,
особено

за

артефакти

повишаване
и

колекции

присъствието
от

на

дигитални

българското

културно-

историческо наследство в Europeana и в глобалното
информационно пространство. Освен това се работи за
разработване на ИКТ инструменти и системи за цифрово
представяне и опазване на артефакти на културното
наследство. Засилен е и интересът към фундаментални и
приложни изследвания в приоритетни области на ИКТ за
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културното наследство на Стратегията за развитие на
науката в България до 2020 г., Иновационната стратегия за
интелигентна специализация и Хоризонт 2020. Фокусът е
върху

търсенето

подобласти,

на

иновации,

свързани

с

особено

обработката

в

на

области/
данни

—

променящите се форми на достъп до наследство (цифров),
контрол на достъпа, интелигентно управление, семантика,
творческо използване, сигурност и т.н. Изследователската
общност трябва да се справи с важни въпроси за обработката
на данни, пряко засягащи икономиката (представени от
творческата и рекреативната индустрия), публичния сектор
(културни институции — музеи, библиотеки, галерии и др.),
образованието

и

обществото

като

цяло.

Следните

специфични подзони, подпомагащи решаването на тези
проблеми в България:
▪

създаване на методи на инструменти за подобрено
използване, базирано на контекста, изследване и
предоставяне на цифрови знания и колекции,
свързани с културното наследство;

▪

изграждане

на

концептуални

модели

на

многофункционална екосистема на дигиталното
наследство на базата на най-новите концепции,
подходи и решения в областта;
▪

инструменти

за

моделиране

за

оперативна

съвместимост между различни онлайн системи за
цифрово наследство с предоставяне на свързани
данни;
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▪

създаване на модели за ефективно използване и
непрекъснато

развитие

на

екосистемите

на

дигитални

представяния

се

цифровото наследство.
Социализацията

чрез

реализират с различна степен на ИТ сложност:
▪

най-лесните

служат

като

рекламна

витрина

(включително чрез уеб сайтове).
▪

с по-голяма ИТ сложност са виртуални посещения и
позволяват на потребителите да се приближат
възможно

най-близко

до

реално

посещение,

обогатено с допълнителна информация.
▪

най-сложни са комплексните виртуални изложби,
използващи изцяло концептуални, мултимедийни и
езикови средства, осигурени от новите технологии, и
използвайки в пълната степен техния потенциал.

Онлайн виртуалните изложби, независимо от степента на
използваната технология, могат и трябва да бъдат събрани
по

такъв

начин,

че

да

предоставят

алтернативни

преживявания на реалното събитие, което може да включи
потребителя в процес на откриване, придобиване на знания
и др. и учене.
Една от силните страни на виртуалните изложби е
използването на целостния потенциал на медиите (текст,
изображения, аудио, видео и в близко бъдеще разширена
реалност) и достъпа до бази данни, които ги правят полезен
инструмент за обучение и социализация
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Предимствата на виртуалните представения са:
▪

подпомагат

популяризирането

на

културното

наследство, съхранено от институцията;
▪

инструмент за обучение;

▪

най-ценни произведения и документи са достъпни за
обществеността без да бъдат излагани на риск;

▪

дават

възможност

на

потребителите

да

се

наслаждават на документи и произведения, които
може да не са достъпни по друг начин;
▪

дават възможност да се видят части и детайли на
произведения, които по друг начин не биха могли да
се

видят,

дори

чрез

прякото

наблюдение

на

оригинала;
▪

достъпни независимо от времето, те не са ограничена
продължителността и почти винаги могат да бъдат
посещавани от потребители от цял свят, които може да
не могат да посетят действителната изложба;

▪

динамични

направените промени се виждат от

всички посетители мигновено;
▪

потребителите може да допринесе за тяхната
промяна;

▪

могат да служат като онлайн архив за информация на
изложба на материали;

▪

могат

да

имат

положително

влияние

върху

туристическата индустрия.
Пример за изграждане на епатия е Виртуалният музей на
съпричастността (Фигура 40) който е изграден дигитален
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ресурс за подобряване уменията за съпричастност на
студентите – медици чрез тяхната ангажираност.

Дефиниране на проблема
Основната

цел

е

социализацията

на

културно-

историческото наследство, но за да се отговори на някои
въпроси като :
▪

как да се излезе извън стените и помещенията на
музеи и експозиции и да се провокира интереса на
новото поколение?

Стая за медитация
Филмова
стая

Стая на
разказвача

Читалня

Стая за
рисуване

Стая за
симулации

Стая с ресурси

Фигура 40 Виртуалният музей на съпричастността 8

▪

как да се постигне по-широко и по-пълно да е
изживяването на посетители от близо и далеч?

8

https://theempathyinitiative.org/virtual-empathy-museum
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▪

как да се представи умно наследство (със smart
решения)- нематериална география на културно
съдържание, свързано с осезаеми елементи на
наследство?

▪

как да се изгради активирано, достъпно, преживяно
чрез различни технологии?

▪

как

да

се

взаимодействие

с

технологии

за

въздействие?
Въпросът как да се ….? е ключов

Идеи – възможни решения
Подходите при тълкуване на историята и акцентът, който
представещия артефактите иска да предаде е основното при
изгреаждане на социализацията им и интерпретирането на
връзката между наследство и развитие (Фигура 41).
Съществуват два подхода при разглеждане на културното
наследство (Janssen J, Luiten E, Renes H, Stegmeijer E, 2017)
като източник за развитие и изграждане на добавена
стойност и създаване на новости и като продукт за научен
дебат.
Балансът, който се търси при социализацията, е необходим,
за да се постави фокусира върху ценностното и към поотворена стратегическа и политическа перспектива, в която
то се разбира като продукт на по-широк социален контекст,
и в които нематериалните измерения също играят роля.
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В световен мащаб са изградени различни електронни
инфраструктури
историческото

за

социализация

наследство

с

на

различна

културностепен

на

балансираност. В настоящата работа не се разглежа
балансът, а изградените електронни инфраструктури

Фигура 41 Janssen J, Luiten E, Renes H, Stegmeijer E, 2017
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Европейски проекти и инициативи
Проект EUROPEANA
EUROPEANA9 е Европейски проект, изграждащ електронна
инфрастурктура
Европейското
предоставят
произведения

с

разпределени

бази

културно-историческо
достъп
на

до

милиони

изкуството

и

от

обекти

наследство,
книги,

други

(със

на

които
музика,
сложни

инструменти за търсене и филтриране. В EUROPEANA
работият с хиляди европейски архиви, библиотеки и музеи,
за да споделят културно наследство за наслада, образование
и изследвания.
Проект LINKED HERITAGE
Основните цели на проектаЕвропейския проект Linked
Heritage10 да се предоставят големи количества ново
съдържание на Europeana от публичния и от частния сектор;
да демонстрира повишаване на качеството на съдържанието
по отношение на богатството на метаданните, потенциала за
повторна

употреба

и

уникалността;

за

демонстрира

възможности за подобрено търсене, извличане и използване
на съдържание на Europeana.
Проект INDICATE
Международна мрежа за електронна инфраструктура за
цифрово културно наследство (International Network for a Digital
9

https://www.europeana.eu/
https://linkedheritage.eu/

10

151

еКовачева

Cultural Heritage e-Infrastructure11) е проект на Европейския съюз
FP7, който има за цел да създаде мрежа от общ интерес,
съставена от експерти и изследователи в областта на
електронната

инфраструктура

и

цифровото

културно

наследство на евро-средиземноморско ниво. В тори проект е
изграден модел на електронна инфраструктура, в която е
възможно сематично търсене (Фигура 42).

Фигура 42 INDICATE - инфраструктура

11

https://www.indicate-project.eu/
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Проект DSI4EU
Проектът DSI4EU (Digital Social Innovation for EU) е част от
стратегията

на

Европейската

комисия

относно

инициативата Европа 2020 и Европейската програма за
цифрови

технологии.

DSI4EU

идентифицира

седем

индикатора, обхващащи 32 фактора (Фигура 43), влияещи
върху

стартирането,

поддържането

и

развитието

на

инициативите за цифрови социални иновации. Тези седем
променливи

са:

Наличност

на

финансиране,

сътрудничество, разнообразие и включване, гражданско
общество, инфраструктура, умения,системи за подкрепа.
Изследователски център ELEDIA @ Museums12
В голямата картина на интелигентните градове и общности,
музеите на бъдещето надхвърлят музейните стени и стаи,
разпростиращи се за по-широко и по-пълно изживяване от
посетители и граждани, живеещи на територията. Умното
наследство може да бъде замислено като нематериална
география на културно съдържание, свързано с осезаеми
елементи от наследство, да бъде активирано, достъпно,
изживяно и споделяно от различни безжични технологии.
Събирането, анализа, интерпретацията и предаването на
данни играят решаваща роля в иновациите, решавайки
въпроси като хуманизиране и културно конотиране на
взаимодействието с дадените технологии.

12

http://www.eledia.org/
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Фигура 43 DSI4EU индикатори (Източник: Eid, 2019)

Изследователски център ELEDIA участва в проучването,
проектирането и внедряването на водещи системи за
практическо прехвърляне на такива взаимодействия в
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музейни услуги, както за посетители, така и за мениджъри.
Специализирани устройства, методи и архитектури са
градивните елементи на трансформативната рамка на
eMuseum.

Услугите за социализация
Някои услуги, които възникват в съвремените музейни
експозиции за по-голямо ангажиране на вниманието на
посетителите.
Локализацията е една от тях (Фигура 44) при нея посетители
се проследяват чрез система, базирана на съществуващи
безжични мрежи и това дава възможност да се подаде
персонализирана информация на посетителя, съобразно
мястото му в музея.
Подаване на интерактивно съдържание, контекстно
базирано спрямо местоположението на посетителя
(Фигура 45) - автоматично подбрано и внедрено в
устройството на посетителите - ключовият момент за
проследяване на местоположението на потребителите е как
може да използваме тази информация за предоставяне на
нови услуги и иновации за посетителите по отношение на
обучение, групово управление, маркетинг, реклама.
Препоръчителен маршрут в музея
предоставя

най-подходящия

път

за

система, която
разглеждаене

в

зависимост от интереса на посетителя: застояване пред
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даден обект или задълбочаване в предложеното съдържание
и приблизителна оценка на наличното време за престой в
музея

Фигура 44 Демонстрация в MUSE (Тренто)

Фигура 45 Интерактивно съдържание, контекстно базирано
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Иновативни, високотехнологични услуги за
подобряване на потребителското изживяване

Ярко бяло: битката при Банокбърн и разбиране
на потенциала на виртуалните среди

Изгубеният дворец: използване на технологията за
създаване на по-рано невъзможно изживяване за
посетители

Наследството на Солуа: Превръщане на
виртуална реалност в музеи

Музей на дизайна на Cooper Hewitt Smithsonian:
изобретяване на писалката

Музей на изкуствата в Кливланд и най-голямата Иновационен център на ICER: използване на
стена на колекция в САЩ
биометрия за посетителите на музея
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С помощта на умни устройства ниво на задълбоченост на
показване

на

информацията

спрямо

интереса

на

потребителя.

Методология
Музейните колекции са събрани от определени места. Те са
домакини на изложби, за да предадат посланието си на
своите посетители. В контекста на музея това се постига чрез
комбиниране на експонати и информация в внимателно
проектиран ред и стил на представяне. Нови технологии
като мултимедия, 3D графика и виртуална реалност могат да
се използват за подобряване на презентацията, предлагайки
по-ярко и приятно изживяване.
Редица музеи използват изображения, звуци и видео с цел
да допълнят съществуващите презентации и да създадат
запомняща се изложба. В допълнение към това през
последните години настъпи промяна в идентичността на
музеите от обикновени притежатели на културни обекти
към

образователни

и

същевременно

развлекателни

институции. Практическите изложби позволяват на своите
посетители,

обикновено

деца,

да

взаимодействат

с

експонати и да се учат, докато играят с тях. Сред
посетителите на музея нараства очакванията те да станат
активни участници в музейното преживяване, а не пасивни
получатели на курирани презентации, изразени предимно
чрез артефакти в стъклени витрини. Отговорът на това
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очакване е чрез иновативно прилагане във всички съответни
области.
Иновациите се превърнаха във важен фактор за гарантиране
на устойчив растеж и печалба за всяка индустрия, особено за
туризма, където клиентите зависят от продукти и услуги,
предлагани

от

туристическите

оператори.

Тъй

като

туризмът е глобална индустрия, от решаващо значение е да
се оценяват иновативните дейности във всеки сегмент на
туризма. Съответно иновациите се превърнаха в тема от
значителен интерес сред музеите и доминираха в дискусията
в много музейни конференции, работни срещи и семинари.
Правилно приложената (Haitham, 2016) иновация може да
помогне на музеите да постигнат своята организационна
мисия по-ефективно и ефикасно. В бизнеса иновациите са
важна част от процеса на създаване на ценностно
предложение във всяка организация. в технологичното
развитие

(Dwyer

&

Edwards,

2009).

Следователно

туристическата дестинация е под натиск да се адаптира към
такива промени, за да остане конкурентоспособна на
туристическия пазар. Според концептуалната рамка на
Heidari & Marzuki за областите на иновациите в музеите
(Hanieh Varasteh & Azizan Marzuki, 2011) иновацията може
да се осъществи (Фигура 46) в администрация, колекции,
експонати, изложбени техники и концепции, образование,
генериране

на

средства.

Връзки

с

обществеността/

Маркетинг, Набиране на попечители и доброволци,
обучение

и

връзки

и

поддръжка/управление

на

съоръженията, достъпност, методи за опазване, програма за
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разширяване, публикация, редакция, център за записи,
архиви и накрая маркетинг и информационни технологии.

Фигура 46 Conceptual Framework for Innovation’s areas in museums [Hanieh
Varasteh & Azizan Marzuki, 2011]

Чрез идентифициране на елементите на тези области може
да се разработи скала за измерване за намиране на нивото на
иновативност на музеите.
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Тези области са в различни посоки и отварят значителни
мултидисциплинарни изследователски предизвикателства.
Взаимодействията

между

социалните

и

техническите

параметри са част от развитието на Future Internet системи.
Именно тези взаимодействия формират ядрото на проекта
и предоставят най-интересните предизвикателства като:
▪

Гъвкаво увеличаване и намаляване на мащаба на
инфраструктурния капацитет за подкрепа на ad hoc и
краткотрайни общности по време на определени
медийни събития на живо;

▪

Разработване

на

възможности

(напр.

разнообразни
свързаност,

технически

технологии

за

достъп) за всички видове места, от големи обществени
арени, системи за домашно забавление до онлайн
виртуални места;
Създаване на съдържание (напр. 3D интернет, разширена
реалност, социални медии, холограми, излъчвани медии) и
адаптивни процеси на доставка, които работят заедно в
комбинации от среди, например синхронизиране на
хибридни широколентови предавания с текущи събития на
живо на място, където и двамата зрители са на мястото и
тези, с които са свързани в мрежа (локално или отдалечено),
може да пожелаят да споделят или да изпитат най-добрата
камера от стотиците налични;
Откриване на начини, по които медийните предпочитания
могат да се споделят в реално време и да се синхронизират
между различни социални групи, които вече не се определят
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от присъствие на определено място, а се определят от
мрежови взаимоотношения между социални групи на
различни места на живо или виртуални места; и
Мащабно управление на среди със смесено съдържание
(генерирана от потребители, цифрова телевизия, мобилно
излъчване), където всеки едновременно играе ролята на
потребител на съдържание, производител на съдържание и
посредник на съдържание, за да осигури виртуално
обогатени и персонализирани медийни услуги, които могат
да бъдат споделяни между членовете на рекламата специални социални групи.
Изследването и развитието на успешни медийни услуги е
сложно начинание. Това е особено вярно за разрушителните
технологии, които засягат настоящите интернет бизнес
модели и регулиране. Изпитателни стендове като тези,
предложени от проекта, са от съществено значение за
подпомагане на процеса на научноизследователска и
развойна дейност, позволявайки да се изследва както
техническото,

така

и

социално-икономическото

въздействие. Въпреки това, предоставянето на подходяща
среда за тестване и експериментиране, която може да се
използва за изследване на пълен набор от системни свойства,
изисквани от мрежовите медийни системи, би било
непосилно

скъпо

за

поддръжка

на

всяка

отделна

организация. Във всеки случай, за да е ефективен и
приемлив такъв широко базиран тест за тези, които го
използват, от съществено значение е той да се разглежда
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като разработван и управляван независимо от конкретен
собствен интерес. Това може да се постигне само чрез
съвместни усилия.
Необходим е нов подход към предоставянето на европейски
тестови стендове, който се отдалечава от специфични за
проекти

и

индустрия

предназначение,

съоръжения

многократно

към

използвани,

общо

рентабилни

съоръжения за тестване и експериментиране и свързани
платформи, инструменти и услуги за социални и мрежови
медийни системи. За да бъде успешно, съоръжение като
нашето трябва да осигури тестови стендове, които предлагат
четирите основни елемента, необходими за социалнотехнически

експерименти

на

Future

Media

Internet,

провеждани в реалния свят:
▪

Интелигентни места: атрактивни места, където хората
отиват да преживеят събития и където могат да се
провеждат

експерименти

с

помощта

на

интелигентни мрежи и онлайн устройства;
▪

Интелигентни общности: онлайн и реални общности
от хора, които са свързани през Интернет и са
достъпни за участие в експерименти;

▪

Събития на живо: вълнуващи събития от реалния
свят, които осигуряват стимули за отделни лица и
интелигентни общности да посетят интелигентните
места и да станат участници в експерименти;

▪

Базови тестови технологии: най-съвременна Бъдеща
интернет тестова инфраструктура за експерименти в
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социални и мрежови медии, поддържаща мащабно
експериментиране на генерирано от потребители
съдържание, 3D интернет, разширена реалност,
интеграция на онлайн общности и пълно управление
на жизнения цикъл на експеримента.
▪

Ключов атрибут на Future Internet системите е, че те
трябва да бъдат умни, което означава, че са:
▪ интелигентни и способни да правят избор въз

основа на широк спектър от информация,
която може да бъде налична в Интернет на
бъдещето;
▪ гъвкави

и

адаптират

способни
към

динамично

нуждите

на

да

се

(постоянно

променящите се) заинтересовани страни чрез
използване на бъдещи интернет възможности
за

бързо

променяща

се

свързаност

и

конфигурация на съоръжения и услуги;
▪ ефективно

и

зелено

в

използването

на

физически ресурси, въпреки подобрен достъп
до и експлоатация на ИКТ ресурси.
От съществено значение е основните елементи, описани погоре, да бъдат интегрирани чрез цялостна експериментална
методология

за

мултидисциплинарно

изследване

на

бъдещето в Интернет. Методологията ще демонстрира как
да се ангажира широк спектър от гледни точки на
заинтересованите страни, за да се гарантира, че подходящи
участници са наети за експериментите и че те са ангажирани
по нови начини. Методологията също така трябва да
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гарантира, че експериментите са в съответствие с правните и
регулаторните рамки (например, поверителност и етика;
търговски съображения, обмислящи достъпа, използването
и споделянето на – както и записването или запазването на –
съдържание). Чрез включването на тази правна гледна точка
в ранните фази на експериментиране, рискът и разходите за
спазване на законите, които иначе биха могли да попречат
на по-късното развитие на продукти и услуги, могат да бъдат
намалени и следователно могат да ускорят времето им за
излизане на пазара.

Модел на електронна инфраструктура за
провеждане на експерименти в областта на
социализацията
Проектът за моделиране на интерактивността в българските
музеи предоставя на разположение ресурсите на тестови
стендове

като

общности,

места,

събития

технологии

за

множество

експерименти.

потенциала

да

предостави

значителна

заинтересованите

страни

(изследователи,

и

тестови

Той

стойност

има
на

излъчващи

оператори, доставчици на съдържание, разработчици на
приложения, доставчици на услуги и управление на
местата), което им позволява да получат ценна представа за
това как бъдещите интернет технологии могат да бъдат
използвани и подобрени, за да предоставят медийни
преживявания с добавена стойност на потребители.
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Проектът ще проучи, разработи и експлоатира съоръжение
с множество места, което ще поддържа експерименти върху
социални локални медийни системи. Потребителите на
проекта не само могат да получат достъп до най-съвременни
ресурси за тестване в среда, в която участниците от реалния
свят предоставят реалистично търсене, но също така ще
имат достъп до необходимите експерти, които да им
помогнат
иновативни

да

проектират,

изпълняват

социално-технически

и

анализират

експерименти;

да

придобият разбиране за това как и защо участниците и
общностите се държат по начина, по който се държат;
достъп до отворена инфраструктура, чрез която могат да се
разработват и тестват нови медийни услуги; и да провери и
потвърди как мрежовите медийни системи произвеждат
желаните социални преживявания, потенциална добавена
стойност и валидирано законово съответствие.
Проектът стимулира изследванията чрез серия от отворени
покани за достъп и експериментиране в съоръжението и
установява

мултидисциплинарна

методология

за

експериментално насочени изследвания в интернет домейна
на Future Media. Съоръжението ще бъде отворено не само за
изследователите,

финансирани

от

този

проект

чрез

отворените покани, но и за по-широка изследователска
общност, за да се насърчи използването и участието на
значителен брой крайни потребители.
В днешно време музеите се наричат Трето място (CAM, 2009)
домейн се отнася до изучаването на хора и базирани на
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място преживявания. Трето пространство (определение от
Майкъл Хики, 2012 г. в блога на Rooflines) не е дом и не е
работа – по-скоро е като хола на обществото като цяло. Това
е място, където не сте нито семейство, нито колега, но където
ценностите,

интересите,

клюките,

оплакванията

и

вдъхновенията на тези две други сфери се пресичат. Това е
място, отдалечено поне на една крачка от структурите на
работа и дом, по-случайно и все пак достатъчно познато, за
да породи чувство за идентичност и връзка. Това е място
както на възможности, така и на комфорт, където
неочакваното и светското се прехвърлят и смесват.”
Основната цел на българския проект за интерактивни музеи
е да направи музеите по-ориентирани към посетителите, за
да задоволят неговите (нейните) лични нужди от забавление
и изследване.Museum Mission Statements
In mission statements, museums express their purpose and their
relationships to the various publics they seek to serve. A
thorough examination of mission statements is well beyond our
scope, but based on those we reviewed, museums with
collections tend to focus on the identification, display and
interpretation of what they collect, preserve and study.
Mission statements of interactive – science and user centers
museums that have small or no collections - focus on the
experience they aim to provide and how they want to affect
their visitors.
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Декларации за мисията на изложбата
Някои музеи създават изявления за мисията на изложбата
или започват документите си за експозиционен процес с
изявления за цел. Тези изявления подчертават важността на
изложбите

като

образователен

инструмент

както

за

доброволни посетители, така и за студенти. Повечето се
занимават с необходимостта от обслужване на публиката.
Експонатите са допълнени от програми, медиирани от
хората, и персонал, насочен към посетителите, в целия
музей, който протяга ръка, за да помогне на всички
посетители.

Изложбени планове
Мостът

между

мисиите

и

действителните

изложби

обикновено е изложбен план. Повечето музеи имат
петгодишни изложбени планове. Моделът за българските
музеи е ориентиран към мащабно преинсталиране на
постоянни експозиции, проект след 10 години. Времевата
рамка от 5-10 години се дължи отчасти на времето,
необходимо за разработване и финансиране на проекти.
Плановете обаче са достатъчно гъвкави, за да позволят както
случайност, така и отговор на неочаквани събития.
Експозиционните

планове

на

музеите,

базирани

на

колекции, имат редица общи елементи. Те уточняват броя
на временните експозиции, които музеят трябва да
разработи. Въпреки че програмите и материалите, свързани
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с изложбите, често са насочени към училищни групи,
рядката изложба е насочена към училищата. Моделът се
опитва да категоризира изложбените планове и да ги види в
континуум. Моделът е да изместят фокуса на музеите от
обекти и предмет към публиката, музеите намират
настаняване между тези две позиции.
Тип, размер, възраст, история, традиция, управление и
други

фактори

са

създали

безброй

организационни

структури в музеите. По принцип има безкрайни източници
за идеи за изложби. На практика те са много по-ограничени.
Ако вътрешните изследователски и кураторски интереси
водят до план за изложба, както по отношение на
изложбите, разработени вътрешно, така и на тези, донесени
от други места, тогава кураторите са склонни да дефинират
идеите. Лицето на всеки музей е неговата експозиция.
Създаването му е цялостен творчески процес, в който
участват всички музейни работници.
Музеят е основната форма на комуникация, чиито музейни
образователни и образователни цели се постигат чрез
демонстрация

на

музейни

предмети,

организирана,

обяснена и подредена в съответствие с разработените от
музея научни концепции и принципи на съвременните
архитектурни и художествени решения.
Моделът за интерактивност в българските музеи се занимава
с подбор на музейни предмети в колекциите за включване в
постоянната експозиция въз основа на научна концепция,
дефинирана от спецификата на музея и обучение на
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музейни уредници и ориентиран към потребителя подход,
за да направят музеите „трети места ”.

Моделът
Насочеността на социализацията е към младото поколение
– дигитално родените (Prensky, 2001). Между родените с
широко използване на информационните технологии и постарото поколение има съществени различия:
▪

Дигитално родените

▪

Обичат постоянна свързаност

▪

Предпочитат

да

са

непрекъснато

със

своите

технологии
▪

Предпочита непосредствеността и имат кратки
интервали от внимание

▪

Използва кратки текстови съобщения и то със
съкращения

▪

Първо в интернет търсят информация

▪

Предпочитат да общуват онлайн и рядко лице в лице

▪

Дигитални имигранти

▪

Предпочитат да говорят по телефона или лично

▪

Ценят правилния език при изпращане на текстове

▪

Предпочитат официални канали за комуникация,
като телефон, подробни имейли или комуникация
лице в лице

▪

Не разбират жаргонните думи или фрази в интернет

▪

Отпечатване на неща, а не ги четат от екран.
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Разработеният

от

инфраструктура

автора
за

Модел

социализация

на
на

електронна
културно-

историческото наследство вкючва пет основни елемента,
които трябва да бъдат свързани е единна мрежа, а именно:
дом, работа, учене, игри и здраве (Фигура 47). Те обхващат
всички аспекти от живота ни затова връзката между тях е
неизбежна.

Фигура 47 Модел – социализация на културно-историческо наследство, предложен от автора
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Съвременните

изследвания

показват

значимостта

от

сериозни игри в образованието от най-ранна възраст до
учене през целия живот.
Пет елеманта: Игри, Учене, Дом, Работа, Здраве са
интегрирани

области

инфраструктура

на

от

еднната

модела.

информационна

Тяхното

развитие

е

подпомогнато от технологиите в тяхната взаимосвързаност с
интерактивност и подаване на подходящата информация в
подходящото време.
При изграждане на електронна инфраструктура важно
място

заемат

сензорите,

персонализирането

на

които

данните

за

ще

са

част

потребителите

и

контекстно подаваната информация. Подходящо изградена
и поддържана база от данни, съобразена със спецификата на
изложбата и метаданни към нея са от съществено значение
за качествената социализация на обектите.
За

физическото

изграждане

на

електронната

инфраструктура може да се използва адаптирана версия на
модела INDICATE (Фигура 42).
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Разговор 9 Пиесата в помощ на
медицината - доктор и пациент
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UX реализираните предизвикателства започват преди 11
години с проекта ELLIOT за изследване, проектиране и
разработване на IoT екосистема, която подпомага сърдечноболни и извличане на критерии колко тази система
удовлетворява потребителите от гледна точка сигурност –
колко пациентите ѝ вярват, социална – подпомага живота
им и бизнес ориентирано – успешност на модела, който се
използва.

Поглед към началото с телемедицината
Experiential Living Labs for the Internet Of Things - Enlarged
EU, FP7 (2011 -В 2013)
Този проект представя възможностите, които съвременната
телемедицина и информационни технологии могат да дадат
за предотвратяване на пациенти със сърдечно-съдови
заболявания - водеща причина за смъртност в световен
мащаб. Избраният пилотен случай представя система Smart
Health Cardio Belt (SHCB), разработена от българския екип
въз основа на съществуващия прототип TEMEO.
Чрез системата SHCB пациентът е свързан с медицинския
център, който наблюдава пациента 24 часа в денонощието,
докато в същото време пациентът е в състояние да изпълнява
всички дейности от нормалния си ден. Медицинският
център реагира адекватно, когато се появи критично
събитие. Системата SHCB се основава на съществуващите и
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новоразработени интернет услуги. Те са пилотирани, фино
настроени и внедрени по проекта FP7 ELLIOT.
Въздействието на Интернет на нещата (IoT), вграден в него,
се измерва и внимателно анализира чрез набор от модели на
опит

на

знанието-социален

бизнес

(KSB).

Тяхната

функционалност и ефективност се анализират, изследвайки
целостта

на

социалните,

интелектуални,

когнитивни,

икономически, правни и етични аспекти на неговото
използване.
Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са глобално номер
едно сред причиняващите смърт: повече хора умират
годишно от ССЗ, отколкото от което и да е друго заболяване.
През 2008 г. около 17,3 милиона души са починали от ССЗ,
което представлява 30% от всички смъртни случаи в световен
мащаб. Всяка година 9,4 милиона смъртни случая или 16,5%
от всички смъртни случаи могат да се отдадат на високото
кръвно налягане. Това включва 51% от смъртните случаи от
инсулти и 45% от смъртните случаи от коронарни сърдечни
заболявания
Технологията за наблюдение на сърдечно-съдовата система
не е нова за 2011. Сърдечният Holter сензор съществува от
началото на 60-те години. Разработена за офлайн режим, в
устройството се събирали данните за пациента и лекарят
имал достъп до тях след определен период от време.
Проблемът за превенция срещу ССЗ е актуална тема в
днешно време и то за непрекъснат мониторин. През деня
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всеки има разнообразие от дейности и емоции, които могат
да повлияят на сърцето и на цялата сърдечно-съдова
система. Неговото непрекъснато наблюдение може да
предотврати негативните събития. Ако пациентът е свързан
с наблюдателен медицински център, той може да реагира,
когато се появят критични събития (Фигура 48).

Фигура 48 Критични събития

Това са основните съображения, които дадоха тласък за
развитието на българския интелигентен здравен кардио
колан (SHCB). Този пилотен проект е разработен и
усъвършенстван при изпълнението на проекта FP7 ELLIOT
(Лаборатории за опитен живот за Интернет на нещата).
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Първият български прототип на кардио колан, наблюдаван
онлайн 24 часа на ден, е разработен преди 15 години от
компанията TEMEO. Този прототип станава основа за понататъшно развитие на системата SHSB.
Пилотът на SHCB беше избран след задълбочени анализи,
отчитащи обществените нужди не само в България, но и в
цяла

Европа,

нивото

на

развитие на необходимите

технологии и възможното въздействие на продукта за
преодоляване

на

текущите

пропуски

и

липси

на

съществуващия прототип TEMEO.

ELLIOT разработка
Кардио колан, свързан с IoT Системата Smart Health Cardio
Belt се основава на използването на съществуващата система
TEMEO (www.temeo.org) – през 2011 иновативна система за
телемедицина с потенциал да спаси живота на хиляди хора
със

сърдечно-съдови

заболявания.

SHCB

разшири

значително функциите на системата. Въз основа на TEMEO,
алгоритми за ЕКГ (Електрокардиография) и разработени
анализи на HRV (вариабилност на сърдечната честота) както
и геопозициониране и отчитане състоянието на пациен.
Разработката на TEMEO е разширен и с инструменти за
измерване на няколко показателя и анализирането им.
TEMEO е проектиран само за наблюдение на пациента и не
е в състояние да запише получените данни. Новата функция
за архивиране на профила на пациента разкрива нови
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възможности за пълноценно наблюдение на пациента и по
този начин, за да се даде по-точна диагноза и по-адекватно
програма за нейното медицинско лечение (Фигура 49).
Следващата стъпка в развитието на тази функция е
обогатяването на този архив с изчерпателни записи на
цялото здравословно състояние на пациента, свързани с
други съпътстващи заболявания или просто наблюдения,
свързани с други системи на конституцията на пациента.
Това води до нов подход в здравеопазването, където
здравните институции предоставят глобална подкрепа чрез
обмен на информация между лекари от различни болници
за консултиране на сложното здравословно състояние на
пациента.

Фигура 49 Запис на пациент
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Медицинско ориентираната бизнес интелигентност е друга
нова функция, която дава възможност за идентифициране
на

рискови

събития,

появяващи

се

по

време

на

наблюдението на пациента. Въз основа на този механизъм за
ранно предупреждение, необходимите мерки за лечение
могат да бъдат предприети за по-кратък период от време.
Цялостта, установена между вградената система Android и
Google

Maps,

прави

възможно

гео-наблюдението

на

пациента (Фигура 50). Чрез него може да се локализира
позицията на пациента, както и неговото движение.

Фигура 50 Геопозициониране

Когато системата определя събитие в риск за наблюдавания
пациент,

тя

информира

медицинския

персонал,

изпращайки визуални индикации и двете - на картата,
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показваща локализацията на пациента, и в базата данни,
където се записва записът с доказателствата на пациента. В
първия случай името на пациента мига в червен цвят на
картата, а във втория доказателственият запис, съдържащ
рискови данни, е оцветен в червено.
Постиженията в подобренията на SHCB повишиха интереса
на партньорите и доведоха до идеята за развитие на
многоезичната функция на платформата TEMEO. Това ще
отвори перспективата за мониторинг, извършван от няколко
болници, и ще даде нов тласък за по-нататъшното развитие
на системата и нейното по-широко използване.

Проект ELLIOT
ELLIOT има за цел да разработи IoT технологии и услуги за
Ambient Intelligence (AmI), предназначени за потребители и
разработени с техния съществен принос. Ранното включване
на

потребители/

граждани

във

фазите

на

научноизследователска и иновационна дейност в развитието
на IoT се извършва в съответствие с предписанията на
парадигмата за отворена иновация, ориентирана към
потребителите, и чрез механизмите за съвместно създаване
и

експериментиране

на

подхода

Living

Lab

(LL).

Функционалността и ефективността на IoT се измерва чрез
набор от индикатори за оценка: знание, социален обхват и
бизнес (KSB) внедрен в иновативна ELLIOT Experiential
Platform, работеща като среда за събиране на знания и опит.
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Моделът на KSB интегрира социални, интелектуални
когнитивни, икономически, правни и етични аспекти, което
позволява

събирането

на

данни

от

поведението

на

потребителя и анализа на употребата.
Една от задачите на проекта е да създаде валидирани
методи, техники и инструменти и платформа за опит за
иновации, управлявани от потребителите в IoT. Тези усилия
трябва да доведат до значително увеличаване на приемането
на IoT и да засилят потенциала на съвместните иновации за
откриване на иновативни възможности / услуги на IoT за
преодоляване

на

технологичното

разстояние

между

потребителите / гражданите. Методите, техниките

и

инструментите могат да се използват и в други настройки на
живата лаборатория.
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Заключение към глава 3
Апробирането

на

концепциите

за

потребителско

преживяване в реални проекти лични, национални и
международни - най-добрият подход за фиксиране на
неточностите в прцесите, определенията и цялостното
възприятие.
Технологиите са навсякъде в ежедневието ни.
Внедряване на технологиите в обучението и медицината са
се развивали и изяснявани през годините.
Новото поколение изисква нови методи на обучение,
насочени към него. Технологиите са само средство в процеса
на обучение, което променя мисленето.
Сравнително ново е приложението на технологиите в
музеите. Етапите на процесът за изграждане на Модел на
електронна

инфраструктура
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експерименти в областта на социализацията на културноисторическото наследство са подчинени на моделния
подход, защото в нашето съвремие е нужно да се познава
познава потребителя какво той иска и може да на направи и
как може да бъде ангажирано неговото внимание.
Социализацията на музии и други културни институции и
обекти е насочена най-вече към младото поколение. Има
съществена

разлика

между

дигитално

родените

и

дигиталните имигранти в отношението към старините и
начините на възприемане.
Внедряването

на

методологията

в

медицината

е

систематично разгледана с индикатори като социално
влияние и използваемост.
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АПЛОДИСМЕНТИ ЗА UX ДИЗАЙНА
Представеното в тази монография е дълбоко изследвано
теоретично проучване и изкристализирали научни и
образователни решения, в които авторът е взел активно
участие. Тя е проектирала и преживяла UX решенията в
научните екипи по лични, институционални, национални,
Европейски и международни проеки.
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ПРОЕКТИ са основа за
създаване на новости, които се апробират в реалността.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ са главно по Европейската
програма Erasmus+. Общото между тези проекти е
проучване и анализиране учебните навици на различни
групи

обучаеми:

ученици,

студенти,

възрастни

и

разработеният дизайн, методология и курсове са подходящи
за различни типове обучаеми.
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Разговор за Предизвикателства
Няма причина да се мисли, че тази прегръдка на UX скоро
ще спре. Напротив, очаква се да продължи с бързи темпове.
От гледна точка на вграден IoT UX дизайн, някои
нововъзникващи тенденции, които UX професионалистите
трябва да посрещнат:

1. Образованието на заинтересованите страни е от
решаващо значение
Повишаването на осведомеността относно проблемите и
практиките на използваемост винаги са били част от
динамичната професия на дизайнер. Те винаги са смятали,
че всеки има поне мимолетно разбиране за това, което UX
дизайнът предлага, но образованието може да е по-голяма
част от всеки дизайнерски проект, отколкото бихте
очаквали. Тъй като много заинтересовани страни в IoT
просто намокриха краката си с UX, те трябва да се учат,
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докато вървят напред. Много от концепциите и практиките
са нови за тях. И те трябва да обосноват пред бизнес
партньорите свързаните процеси и разходи. Дизайнерите
трябва да отделят време да направят практиките си попрозрачни и да обясняват защо правят това, което правят.

3. Контекстът на употреба става все по-важен
С нарастването на IoT и разпространението на специални
устройства, контекстът на употреба - условията, при които
даден артефакт или софтуерен продукт се използва или ще
се използва в нормална ежедневна ситуация - става по-важен
компонент

на

дизайна.

Когато

устройствата

са

специализирани, всяко устройство може да има уникален
контекст на употреба - за разлика от случая с настолни
компютри, лаптопи, таблети и телефони, всеки от които има
свой собствен относително последователен контекст на
употреба. С IoT устройства това не е така, така че контекстът
е всичко. Всеки елемент изисква различни дизайнерски
решения. Разглеждането на контекста на употреба е
жизненоважно при проектирането с повечето устройства на
IoT.

4. Изживяванията с няколко устройства са новото
нормално
Разпространението

на

устройства

със

специално

предназначение води до преживявания, които могат да се
случат на множество устройства - или това, което се нарича
опит с няколко устройства. Потребителят ще изпълни
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задача по най-удобния за тях начин, на различни устройства.
Изживяванията на няколко устройства са динамични и
приспособими за потребителите. Те ви позволяват да
завършите вашето потребителско пътуване по възможно
най-удобния начин. Създаването на тези преживявания
изисква устройство-агностичен

дизайн, който

изисква

дизайнерите да мислят цялостно по отношение на
пътуването на потребителя. Фокусът е върху потребителя и
това, което е най-удобно за тях, а не върху устройствата и
какво могат да направят.

2. Гласът е новото докосване
Или е? Гласът е просто най-новата интерактивна модалност,
която да е достатъчно зряла, за да окаже влияние на
потребителския пазар. Нарастващото присъствие на глас
наистина означава, че много повече UX дизайнери ще трябва
да се ускорят с принципите на проектиране за глас.

5. Системите за дизайн печелят нови фенове
С

разпространението

на

IoT

устройства

идва

и

разпространението на платформи. Това е Дивият Запад по
отношение на последователността на дизайна. В резултат на
това системите за проектиране - споделен език за
проектиране - са по-популярни като начин да се реши
проблемът с последователността на потребителите, както и
да се обърне внимание на допълнителната работа при
работа с множество платформи. Според доклада на UXPin за
индустриалната

индустрия
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компаниите вече използват система за проектиране или
активно изграждат такава.

6. UX дизайнерите активно мислят за изкуственият
интелект (AI)
Анализаторите прогнозират, че машинното обучение и
изкуственият интелект (AI) ще се превърнат в ключовите
технологични тенденции през 2020 г. Това означава, че
дизайнерите трябва да помислят дълбоко за AI и как той
влияе върху потребителското изживяване. Индустриалният
IoT се счита за най-добрият случай за използване на AI,
който може да помогне за анализ на първопричината,
откриване на извънредни ситуации и прогнозна поддръжка
на оборудването.

7. Етиката е от съществено значение
Към момента почти всички са били жертва на някакъв вид
пробив на данни, който причинява огромно количество
неудобства и често страх. В същото време сме свидетели от
първа ръка как социалните медии могат да повлияят на
демокрацията, подтиквайки към разделение. Говорейки за
социалните медии и времето зад екрана, няколко големи
проучвания

установиха,

че

повече

време,

прекарано

втренчено в екран, води до намалено щастие и понякога
депресия за младите хора. Докато UX дизайнерите изучават
поведението на потребителите, за да им служат по-добре, те
също така са измислили как да ги манипулират по-добре с
така наречените тъмни уеб модели.
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Тъй като тези проблеми продължават да се разиграват,
нараства интересът към етиката, тъй като те се отнасят до UX
дизайна. През 2020 г. разговорът около етиката става все посилен. И така, кой говори за етика в дизайна? От една страна,
Центърът за човешки технологии. Те са пряко свързани с UX
дизайна и са се фокусирали върху вниманието на
потребителите и тъмните уеб модели.
Целта е да насърчат комуникацията между изследователи,
които изучават нарастващото въздействие на технологията
върху обществото, и големите технологични компании,
които произвеждат тази технология и произтичащите от нея
продукти.
Какво означава всичко
През последните няколко години дигиталните технологии
разкриват тъмен потенциал. Въпреки че IoT не се занимава
буквално с тъмни уеб модели, безопасността и сигурността
са

огромни

проблеми

с

много

IoT

устройства.

Практикуването на ориентиран към потребителя дизайн
означава създаване на дизайни, които са полезни за
потребителите - за хората - по всякакъв начин.
От друга страна, дизайнът на учебно преживяване се опитва
да реши един или повече от 5 вида проблеми за учащия:
▪

Липса на знания. Трудно е да се направи нещо, ако не
се знае предназначението или не се разбера с какво е
свързано
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▪

Липса

на

умения.

Умението

е

практическото

приложение на знанията.
▪

Липса на доверие. Много хора се борят да говорят
публично, защото им липсва увереността да го
направят.

▪

Липса на мотивация. Дори с придобити знания и
умения, ако няма желания да се правят нещата- едва
ли ще бъдат направени.

▪

Липса на ресурси или инструменти. Понякога
обучението

е

насочено

към

отстраняване

на

съществуващ проблем, който пречи на мотивиран,
знаещ, квалифициран и уверен човек да прави това,
което иска.
Тъй като разпространението на IoT устройства продължава,
търсенето на UX дизайнери ще продължи да се увеличава.
Всичко това е добра новина за UX дизайнерите. Те са потърсени от всякога, без край.

Много работа е свършена, но предстои още много съвместни
преживявания. Сигурността на киберпространството е
следващата общирна тема, която предстои да бъде нищена.
Широкото

познаване

на

негативните

сценарии,

би

подобрило цялостното предстоящо решение.
Главното, което е добре да се спазва – етиката на всички нива
както при проектирането на системи, така и в нашата
комуникация.
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Разговор за Приносите

Както беше представено в началото на тази монография,
целта й бе да се представят апробирани научни, научноприложни

и

приложни

резултати

в

областта

на

проектиране на потребителското преживявания за интернет
на нещата, за образованието и за културно-историческото
наследство, за проектиране на интелигенти решения,
базирани на тези изследвания за различни целеви групи.

По-голяма част от съществените резултати са разработени от
международни екипи, в които авторът е взел участие като
водещ експерт при проектиране на потребителските
преживявания както в образователен контекст, така и в
разработката на приложения. Аспектите, разгледани в тази
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монография, дават по-различен поглед на така наречените
сухи информационни технологии в неразривна връзка с
изкуството и психологията.

Голяма част от представените приноси са публикувани в
реномирани издания като самостоятелни статии или
доклади – с детайлно вглеждане едностранно в решения и
проблеми

пред

потребителите.

За

първи

път

в

монографията е направено обобщение и събиране под
чадъра на UX дизайна на математика и изкуство.

Основни приноси с научен и приложен характер в
монографията:

Научни приноси:

В настоящата монография е представена концептуална
рамка на научното изследване, която включва
основните понятия и тяхната интерпретация от
гледна точка на авторката в три области:
▪ Дизайн на потребителско преживяване (UX

дизайн),
▪ Интернет на нещата (IoT) и
▪ Дизайн мислене(DT).
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Дефинирани са специфичните изисквания за проектиране
на потребителско преживяване за Интернет на
нещата и синхронизиране на отделните елементи
във верига на Интернет на нещата – видими или
невидими за крайния потребител.

Анализиран е Моделът на чадъра, с областите на влияние и
тези, повлияни от потребителските преживявания и
е предложено негово разширение (Фигура 30 .
Нововъведените

области

са

математиката

и

изобразителното изкуство, която от векове влияе
върху

емоциите

и

преживяванията

на

потребителите.

Анализирани са съществуващи модели за приложението на
потребителското преживяване в учебния процес. И
е направен сравнителен анализ на ососбености в
поведението

на

потребителите

дигиталните

имигранти и дигитално родените (Таблица 1
Сравнителна таблица на поведението на дигитално
родените и дигиталните имигранти, предложена от
автора).

Система за управление на обучението - направен е и
сравнителен анализ на видовете обучение по
основни

показатели

катоТип

класна

стая,

Зависимост от мястото, Начин на провеждане, Тип
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на провеждане. (Таблица 2 Форми на обучение и
основни

показатели.

Сравнителна таблица, предложена от автора)

Анализирани са съществуващи модели за за социализация
на

културно-историческото

наследство

и

е

разработен е концептуален модел за това (Фигура 47
Модел – социализация на културно-историческо
наследство, предложен от автора).

Научно – приложни приложни

Разработени са модели за приложение на UX в учебния
процес, комбиниращ: Хибриден начин на обучение
с разработване на Микро-обучение и Модел за
интегриран дизайн на обучение (Фигура 36 Форми на
обучение
Предложение на автора за обученеи в хубридна
среда, когато обучаемите са запознати с теорията). В
допълнение е представен примерен шаблон за
представяне

на

учебна

дейност

(Таблица

3

Примерен шаблон за проектиране на дейност,
предложен от автора).

Развит е модел на UX дизайнерско студио, което дава
възможност на дизайнерите на потребителско
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преживяване да генерират и тестват своите пилотни
продукти.

Представени са интелигенти решения, апробирани в
образованието,

музеите

културно-историческото

и

представянето

наследство

и

на
в

медицината.

Създаден е речник с основни термини, свързани с
проектирането на потребителско преживяване

Читателят има възможност да вникне в тънкостите на
занаята под различен ъгъл и да преосмисли връзката между
области на приложение, които на пръв поглед нямат нищо
общо.

197

еКовачева

198

Разговори у дома

Разговор последен с почит към …

Настъпват завършека на тази история. Проследявайки
направеното през годините, осъзнавам, че много неща са
минали през ръцете, главата и най-вече ‒ през сърцето.
Всичко описано е преживяно в екип от съмишленици.
Първият екип бе от проф. Румен Николов, като начало в СУ
„Св. Климент Охридски, а сега в УниБИТ, проф. Красен
Стефанов – СУ, проф. Елиза Стефанова, настоящ зам. ректор
на СУ, доц. Николина Николова и проф. Павел Бойчев –
ръководители катедри във ФМИ на СУ.

В последствие и други включили се доц. Евгения Сендова –
ИМИ, БАН и проф. Елена Шойкова, УниБИТ – две дами, от
които много се уча и дoсега. И не на последно място
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момчетата проф. Георги П Димитров, доц.Боян Жеков и
Христо Цолов. Подкрепата на проф. Стоян Денчев и проф.
Ирена Петева, ректори на УниБИТ е съществена при
реализиране в по-широк мащаб.

Разбира се с още много колеги сме преживявали заедно
изследователския и творчески процес, описан в тази
монография

Благодаря на всички тях!

Много компании се стремят да подобрят съществуващи IoT
продукти или да създадат забележителен нов продукт, като
инвестират в дизайна на потребителския опит (UX). Това е
една от причините UX дизайнът да е процъфтяваща
професия и да се развива бързо. Дизайнерите, трябва да
продължават да актуализират дизайнерски си практики, за
да прилагат непрекъснато напредващи технологии към
стари и нови проблеми.

През последните няколко години промишлените пазарни
сектори

като

транспорт,

производство

и

сектор

на

медицински изделия, с появата на IoT, постепенно обхващат
UX дизайна. Въпреки че ангажиментите на компаниите
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варират между гмуркане с главата напред или просто
потапяне на пръсти във водата, все по-голям брой компании
са

объркани

в

очакване

преживяване.
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РЕЧНИК
на някои термини, свързани с дизайна
на потребителските преживявания
Digital Natives – Дигитално родени (или туземци), термин,
въведен

от

новелиста

Prensky

през

2001.

Поколението от последните 25 години, които са
родени

в

динамичната

среда

на

интернет

технологиите и чийто роден език е цифровия, на
компютрите, видеоигрите и интернет.

Digital Immigrants – Догитални имигранти, термин, въведен
от новелиста Prensky през 2001, родени преди
навлизането на ИТ и подобно на всички имигранти
учещи се да се адаптират към околната цифрова
среда. До известна степен те запазват своя акцент –
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връзката с миналото. Дигиталните имигранти се
социализират различно от децата им. Част от
дигиталните

имигранти

генерират

бума

на

интернет технологиите, а друга (по-голямата) част се
учат как да ги използват технологиите.

CyberSpace – киберпространство – Терминът се приписва на
американо-канадския писател William Gibson, който
го използва в новелата си Neuromancer, написана
през

1984

година.

Gibson

дефинира

киберпространството като консенсусна халюцинация,
преживяна

ежедневно

от

милиарди

легитимни

оператори във всяка нация, на подадените от децата
математически концепции... Графично представяне на
абстрактните данни от всеки компютър в човешката
система Немислима сложност (стр. 128).

Human-Computer Interaction (HCI) – Взаимодействие човекмашина

е

обучение,

мултидисциплинарна
фокусирана

върху

област

на

дизайна

на

компютърните технологии и по-специално ‒ на
взаимодействието между хората (потребителите) и
компютрите.

Learning experience design (LXD) –
преживяване

226

дизайн на учебно

Разговори у дома

UI design – дизайн на потребителски интерфейс

UX design: User experience design – проектиране на
потребителско преживявание – на чувствата и
възприятието на потребителя

User experience designer – дизайнер (или проектант) на
потребителско

преживяване.

Те

провеждат

изследвания и тестове за това как потребителите се
отнасят с продуктите или услугите, начините на
общуване и как най-добре да подобрят техния опит.
като

същевременно

се

справят

с

евентуално

възникващите проблеми. Дизайнерите работят
тясно с графичните дизайнери и разработчиците, за
да

създадат

модели,

персонажи,

макети

и

потребителски сценарии. Проектантие създават
приложения, лесни за използване и които целят
високо

удовлетворение

на

потребителите.

Дизайнерите са творците на бъдещето.

UX design process – процесът на създаване на потребилтеско
преживяване. Състои се основно от шест етапа:
Първи етап Проучване за клиента (поръчителя на
заданието)

индустрията,

която

представлява.

Проучването включва отговор на въпроси като:
▪ Каква е културата на компанията?
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▪ Какъв е техния запазен стил / знак / цветове?
▪ Каква е тяхната репутация?
▪ Как са стартирали бизнеса си?
▪ Какви са последните новоси в тази индустрия
▪ Какви

проблеми

те

решават

за

своите

потреблите? и Как?
▪ Кои са техните конкуренти?

Втори етап Проучване на крайния потребител
(този, за когото е предназначена новата услуга /
продукт). Въпросите, на които трябва да си отговори
дизайнера включват:
▪ Кой

е

крайният

потребител?

Коя

е

аудиторията, в която първоначално се е
прицелил клиента?
▪ Кои са те?
▪ Какви са техните нужди?
▪ Какви е типът им на взаимодействие със

средата?
▪ Какъв стил предпочитат?
▪ Какъв е техния личностен стил?
▪ Какво им е поведението в мрежата?

Третият етап е изграждане на Информационна
архитектура

проучване

на

съществуващото

съдържание, анализиране на цялото съдържание:
▪ Какво да бъде премахнато или затвърдено?
▪ Нуждаем ли се от ново съдържание?
▪ Каква част от съществуващото работи добре?
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Дизайн на нова архитектура и тестването й.
Потворение, базирани на резултатите от тестването.
Четвъртият етап е дизайн на шаблоните за всяка
страница (при софтуерните приложения)
Съдържанието е свързано със стратегията на
клиента, да се определи какво съдържения трябва да
е налично на всяка страница.
Дизайн на структура на съдържанието, слоеве и
схеми на интеракция за всеки тип страница в
архитектурата на сайта.
Дизайн на тестването – споделяне на прототипа с
потребителите и проучване на резултатите
Споделяне на дизайн с екипа.
Петият

етап

Визуален

дизайн.

Съвместно

с

графичен дизайнер, който да изгради красиво и
функционално приложение.
Споделяне на дизайна с потребителите възможно
най-рано за получаване на обратна връзка от тях.
Последният шести етап е Анализ на сайта и
тестове

за

използваемост.

Работа

на

тима

анализатори, които да помогнат разбирането на
получените
проучванията.

резултати

от

Създаване

тестванията
на

тестове

използваемостта на приложението:
•

Има ли нещо да се пипне

•

Нужно ли е нещо да се добави или махне?
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