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Проучване на пазара и нашите 
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Тази програма е финансирана с подкрепата на Европейската Комисия.
Авторът е изцяло отговорен за тази публикация (съобщение) и от Комисията
не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в
нея информация.
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INTRODUCTION
Проучванията сред жените, работещи в областта на ИКТ, показват, че ако повече жени бъдат заети в 

тази сфера, това би било от полза за цялата дигитална индустрия, за самите жени и за европейската 

икономика. Необходима е промяна в политиката, предвид тревожния спад на завършващите 

образование в областта на ИКТ жени, а също и поради факта, че присъствието на жените в областта 

на STEM (науката, технологиите, инженерните науки и математиката) може да се справи с половото 

разделение, признато в сектора на ИКТ.

Решението

WPC ще създаде интегрирана рамка за определяне на нуждите, подготовката и подпомагането на 

жените и техните дъщери с образователни инструменти за придобиване и усъвършенстване на 

уменията им за програмиране. По този начин ще се насърчи участието на жените в сектора STEM/ИКТ.

Рамката на WPC включва разпространението на КЛЮЧОВИ ПОНЯТИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА (IoT) и 

разработването на нова учебна програма, включваща атрактивни учебни материали (напр. текст, 

видео уроци и видеоигри) в условията на социална обучителна среда. Бенефициентите на проекта ще 

придобият нови и ще надградят дигиталните си умения, което ще помогне за подобряване на общите 

им условия на живот и стартирането на кариера, свързана със STEM/ИКТ.
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INTRODUCTION
1. CIVIC Computing (Великобритания)

2. Nord-Est (Румъния)

3. Digital Leadership Institute (Белгия)

4. Eurocrea Merchant (Италия)

5. Stichting Business Development Friesland (Холандия)

6. Daniel SG (България)

7. BIOANIM (Словения)

За нас
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INTRODUCTION
3D печатът е най-новото нещо, което вълнува всеки любител на лесните за използване интерактивни 
технологии.
В действителност инженерите и учените работят с това невероятно оборудване още от 1983 година. 
Още тогава един американски инженер на име Чарлс (Чък) Хъл изобретява първия 3D принтер. Той 
нарича машината си СЛА, което означава стерео литографски апарат.
Някои в индустрията посочват част от процеса на триизмерно печатане като допълващо 
производство (AM), но тук ще използваме наложилото се в практиката наименование - 3D 
принтиране. Това ще направи ръководството ни разбираемо и лесно за употреба.

Защо да използваме 3D принтери?
Триизмерният печат е добре познат в цяла Европа и се развива интензивно. Той е станал част от 
образователния процес на децата. Повечето училища в Европа вече разполагат с 3D принтери, а ако 
не, то налице са добри и евтини принтери, които могат да бъдат ползвани.

Очаквания на потребителите
Някои принтери печатят само текст, други - текст и графики. Използваните технологии и материали 
са различни, както и начинът, по който уредът екструдира мастилото върху хартията. 3D принтерите 
са още по-умни. И както своите 2D колеги, те също предлагат редица варианти като качество, 
материали и цена.

Проучване
3D Принтиране
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Процесът на 3D печат не е никак труден за домашна употреба, след като схванете 
основните принципи. Принтерите, материалите за печат, отпечатаните обекти и 
софтуерът за 3D печат могат да бъдат много различни. Въпреки това, процесът от 
дизайна до крайния продукт е подобен.

Ето как изглежда накратко:

- Необходимо е приложение за 3D моделиране или 3D скенер
- Създава се виртуален дизайн (3D модел) на обекта, който ще се отпечатва в 3D
- Дизайнът обикновено се записва като CAD (Computer Aided Design) файл
- CAD файлът се нарязва преди да бъде изпратен към принтера
- Нарязаният CAD файл се подава към 3D принтера
- Принтерът чете всеки отрязък в 2D файла, за да създаде триизмерния обект

3D печат
Накратко
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INTRODUCTION

Интернет на нещата или IoT е общо понятие, което включва широк спектър от технологии и услуги. 
Това са устройства, които могат да бъдат свързани към интернет и да улавят, събират, получават и 
изпращат данни, за да общуват помежду си.

IоT устройствата са около нас от много години и вече са много по-напреднали от смарт телефоните и 
лаптопите. Сега имаме "интелигентни домове", преносими технологии и дори автомобили, които 
могат да се управляват сами. 

През 2013 г. е имало общо 9 милиарда свързани устройства, а през 2025 г. се предвижда, че ще има 
1 трилион. IоT скоро ще стане напълно невидима част от нашия живот.

Интернет на нещата (IoT) е, може би, най-горещата тема в ИТ. Всяка организация иска да участва в 
интернет на нещата и много ИТ професионалисти искат да добавят в биографията си умения, 
свързани с IoT. Затова и ние искаме да го използваме в развитието на нашата структура.

Проучване
Интернет на нещата (IOT)

“може би най-
горещата тема в ИТ”
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- Environmental grassroots – Система за ранно 
предупреждение за опасност от наводнения

- Smart City създава инструмент за наблюдение на 
замърсяването на въздуха в Глазгоу

- Автоматизирана телемедицина по целия свят - Great Lakes 
NeuroTechnologies (GLNT) разработва линия от продукти, 
които позволяват на доставчиците на здравни услуги и на 
изследователите да наблюдават хора, които страдат от 
Паркинсон.

- Система за енергийно дистанционно наблюдение в 
Нигерия с интелигентна соларна система - използва IoT в 
интелигентните системи, за да позволи дистанционно 
наблюдение и поддръжка

Примери

Интернет на нещата
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INTRODUCTION

WPC има намерение да използва платформата Raspberry Pi за създаване на рамката си.

След направеното проучване стигнахме до извода, че това е чудесна платформа за изграждане на 
проект за "Интернет на нещата", както и за учене за интернет на нещата. Има много възможности за 
учене в областта на интернет на нещата, но нищо не може да се сравнява с практическия опит.

RasPi е популярна платформа, защото предлага цялостен Linux сървър в малка платформа на много 
ниска цена. Някои от последните проекти, изпълнени с Raspberry Pi са:
- Създаване на сензор за температура и влажност
- Pi в небето - следи на каква височина се движи вашата ракета
- SoftSynth - комбинира превключватели, сензори и цифрово-аналогови преобразуватели, за да 

създаде устройство, което създава музика
- Робот за дозиране на кучешка храна

Raspberry Pi
Интернет на нещата(IOT)

“Дяволът е 
в детайла ”

WOMAN POWER CODE |



- Силата на отворените и иновативни практики в цифровата 
ера
- Целевата група ще придобие както нови, така и подобрени 
дигитални умения
- Иновативна рамка, която създава нови образователни 
степени и учебни програми в областта на образованието за 
възрастни и включва програмирането като едно от най-
важните умения.
- Социално включване
- Съдържание
- Международно измерение
- Силата на иновативния характер на проекта
- Партньорство
- Съгласие на родителите/настойниците
- Допълнително осигуряване на мониторинг и оценка
- Допълнително осигуряване на защита на данните
- Защита на децата и уязвими групи възрастни
- Безопасност и здраве

SWOT Анализ

Силни страни



- неспазване на крайни срокове (забавяне при подготовката 
на технически и финансови отчети и изпращането им до 
екипа за управление на проекта)
- надхвърляне или неизпълнение на определения бюджет
- неспазване на параметрите на изпълнението (количествени 
или качествени)
- неспазване на финансовите правила или невъзможност на 
партньор по проекта да изпълни задачите си и да напусне 
екипа на проекта
- ниско ниво на мотивация сред партньорите по проекта
- партньорите ще бъдат насърчавани да изразяват 

интересите, предложенията си и да разпределят работата 
според поставените си задачи

- лоша комуникация между партньорите – още на първата 
среща ще бъде представен, обсъден и съгласуван 
систематичен план за комуникация
- закъснение при изпълнение на задачите - за преодоляване 
на такъв проблем ще спомогнат регулярни онлайн срещи и 
последваща комуникация между партньорите.
- неясни проектни роли - още на първата среща ще бъдат 
разработени подробни работни планове и ролите ще бъдат 
определени и съгласувани

SWOT Анализ

Слаби страни



- Растящият брой на жените в ИКТ сектора, както и на жените 
с дигитални умения ще допринесе за икономическия растеж 
и за изграждането на по-приобщаващо общество 
- Постоянното развитие на интернет на нещата (IoT) създава 
нови възможности за предприемачество
- CIVIC сътрудничи с кипърска компания (М.К. Иновации ООД) 
за разработването на учебна програма за млади хора по 
темата Роботика 
- Роботиката е ефективен, очарователен и мотивиращ начин 
за запознаване на младите хора и особено на жените с 
програмирането
- Извънучебното време (след занимания, ваканции) може да 
се използва конструктивно за участие в различни клубове 
към младежки центрове или учебни заведения

SWOT Анализ
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- Политиките в момента
- Липса на обществена подкрепа
- Само 29 от всеки 1000 завършили жени имат компютърна 
или свързана образователна степен
- Жените напускат сектора в средата на кариерата си в по-
голяма степен, отколкото мъжете
- Само 19,2% от работещите в сектора на ИКТ се управляват от 
жени
- Атаки на сигурността в IоT системите
- Вирусни атаки на компютри и IоT устройства
- Внезапни промени в разрешените стандарти за  IoT
- Пробиви в сигурността на социалните мрежи
- Мобилната индустрия продължава да се развива 
стремително, като пренебрегва опасности в сигурността
- Възможни нарушения на биометричната база данни
- Неефективно управление на интернет услугите от страна на 
доставчиците
- Специалистите по сигурността са претоварени поради 
неефективни системи

SWOT Анализ

Опасности
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