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АНОТАЦИИ 

 

на публикациите на гл. ас. д-р Петър Михайлов Халачев 

за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по научна 

специалност: „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление 

(Информационни и комуникационни технологии)“ във Висше училище по 

телекомуникации и пощи – София, обявен в ДВ, брой 40/27.05.2016 г. 

 

Равностойни на монографичен труд публикации: 

Тема: Разработване и приложение на WEB – базирани системи за обучение  

Б.1 Halachev P., Neural network model for assessment computer-based test, International 

Scientific Journal Machines Technologies Materials, ISSN 1313-0226, Issue 7/2013, 

pp. 17-20 

 

Един от проблемите при компютърно-базираните тестове е несъответствието 

на знанията на студентите със сложността на въпросите в тестовете за оценяване на 

знанията им. Проблем е и подборът на въпроси с различна степен на сложност от 

преподавателя (наличие на унификация по отношение на сложността на въпросите 

в тестовете).  

С цел съставяне на тестове с оптимално съотношение между по-леките 

въпросите и на такива с по-висока сложност са необходими дълги периоди за 

събиране на статистическа информация, анализирането й, подготовка и корекция на 

тестовете до окончателното им съставяне и приложение.  

Целта на статията е чрез приложение на невронно-мрежеви модел да се 

сравни степента на сложност, определена предварително от преподавателя с 

действителните резултати, получени от студентите и да се нанесат при 

необходимост корекции в теста. На основата на компютърен тест по информатика 

се оценяват знанията на 100 студенти. Броят на въпросите в теста е 30.  

В работата са приложени невронна мрежа с многослоен перцептрон 

(Multilayer perceptron neural network) и невронна мрежа с радиално-базова 

активираща функция (Neural network with radial-basis activation function). 

Получените резултати от прогнозите на невронна мрежа с многослоен перцептрон и 

и тази с радиално-базова активираща функция се сравняват с експертната оценка на 

преподавателя и се определя грешката на прогнозите. В резултат, с цел подобряване 

на структурата на теста, чрез включване на въпроси със съответстваща на знанията 

на студентите сложност, могат да бъдат взети решения относно: изключване на 

въпроси от теста при голяма разлика в оценките; промяна във формулирането на 

въпросите; промяна на вариантите на отговорите на въпросите и др. Разработен е и 

е представен алгоритъма на процеса на оценяване на компютърно-базирани тестове 

с невронни мрежи. 
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В.4 Халачев П., Проблеми при оценяване на разходите при разработване на 

програмни приложения, Сборник доклади от Юбилейна международна научна 

конференция – 50 години катедра „Икономика и стопанско управление“ ХТМУ, 

03.06.2013 г., Academic publications, Ltd, стр. 289-297 

 

Оценяването на разходите при проектиране и разработване на програмни 

приложения е посочено в стандарта ISO 12207 като един от най-важните етапи в 

процеса на създаването им. Определянето на по-ниска прогнозна стойност на 

трудови и материални разходи води до увеличаване на времето за разработване и 

влошаване на качеството на програмния продукт, а определянето на по-висока 

предварителна стойност води до оскъпяване и до нецелесъобразност от 

разработването на приложението.  

В доклада са представени и характеризирани методите за оценяване на 

размера на изходния код: Line of Code; Function Points (в съответствие с ISO 14143 - 

Functional size measurement); PERT и др. Посочени са проблемите при оценяване на 

стойността на програмни приложения. В зависимост от вида на оценката, методите 

за оценяване се подразделят на неалгоритмични и алгоритмични. При 

неалгоритмичните методи се прилагат определени принципи, схеми и модели за 

оценяване и те включват: Price-to-win; оценка по Паркинсон; експертна оценка; 

оценка по аналогия. Алгоритмични методи са SLIM, COCOMO и др. и основа за 

определяне на стойността при тях е математически апарат. 

Формулирани са изисквания, при спазването на които биха могли да бъдат 

решени някои от проблемите при оценяване на разходите при разработване на 

програмни приложения: оценяване на разходите на всеки етап от жизнения цикъл 

при разработване на програмното приложение; точно определяне на размера на 

работата по проектирането, както от гл. т. на броя на редовете код, така и на 

функционалните точки чрез подходящи методи; използване на стандарта UML като 

унифициран език за описание на изискванията и структурата на програмното 

приложение; набиране и анализиране на максимално голям обем информация от 

разработване на предшестващи проекти; спазване на изискванията, както на 

разработчиците, така и на потребителите. 

 

В.6 Халачев П., Съвременни технологии при проектиране на web-базирана система за 

обучение, Международна научна конференция УНИТЕХ 14, ТУ Габрово, 21-

22.11.2014 г., Габрово, т. II, стр. 292-297 

 

Приложението на информационни и комуникационни технологии променя 

качествено формите на взаимодействие между участниците в образователния 

процес. Разработването и предлагането на системи за WEB-базирано обучение все 

повече привлича вниманието на организации за разработване на софтуер и на 

образователните институции.  
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В доклада са представени съвременните WEB-базирани технологии, 

приложими за разработване на платформи за електронно обучение. Използваните 

технологии могат да бъдат класифицирани като frontend и backend технологии. Към 

frontend спадат Java Script, AJAX, XML, XSL, CSS, а към backend – PHP и XML. 

Представени са предимствата, характерните особености и мястото на 

съвременните технологии в проектирането и разработването на учебни материали 

за обучение по езиците C и C+. Предложен е модел на Web-базирана система за 

обучение. Подчертани са някои ограничения и проблеми при използването на тези 

съвременни технологии. 

Приложението на технологиите е апробирано при разработване на 

„Ръководство - тестове и задачи по C“ - http://mmu2.uctm.edu/ccourse. 

 

В.7 Халачев П., Н. Тодоров, Web-базирана система за обучение и резултати от 

приложението, Международна научна конференция УНИТЕХ 14, ТУ Габрово, 

21-22.11.2014 г., Габрово, т. II, стр. 287-291 

 

Приложението на съвременни WEB-базирани системи е важно средство за 

повишаването на ефективността и качеството на процеса на обучение. В работата са 

представени основните принципи при проектирането на WEB-базирани система в 

обучението. Разгледани са етапите на процеса на проектиране и разработване на 

електронни учебни материали и са описани основните им характеристики. 

Извършено е описание на модулите на потребителския интерфейс - на 

обучаваните и на преподавателя, предложен е набор от отчети, касаещи 

статистиката относно оценяваните студенти и резултатите от обучението. Модулът 

за автоматична тестова оценка на знанията на студентите им дава информация за 

степента на усвояване на учебния материал. Потребителският интерфейс за 

преподавателя се състои от набор от отчети относно представянето на студентите и 

трудността на въпросите. 

В работата са предложени показатели за оценяване на степента на сложност 

на въпросите и на разделите в теста (трудност на въпроса; трудност на раздела; 

коефициент на знания; коефициент на резултатност на обучението), скала за 

оценяване на въпросите с цел коригирането им след оценяване на трудността им. 

Важен показател за оценяване на процеса на обучение е не само степента на 

усвояване на теоретичните знания и практически умения, но и времето, необходимо 

за решаване на поставените задачи. В работата е предложен коефициент на 

резултатност на обучението (K), който показва съотношението между времето за 

решаване на поставените въпроси и оценката от теста. Предложените в работата 

показатели са апробирани чрез „Ръководство - тестове и задачи по C“ - 

http://mmu2.uctm.edu/ccourse. 

 

 

http://mmu2.uctm.edu/ccourse
http://mmu2.uctm.edu/ccourse
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В.5 Халачев П.,  Й. Ангелова, Компютърните тестове – метод за контрол на знанията,     

Сборник доклади от Юбилейна международна научна конференция – 50 години 

катедра „Икономика и стопанско управление“, ХТМУ, 03.06.2013 г., Academic 

Publications Ltd, стр. 298-301 

 

Компютърно-базираните тестове са ефективно средство за оценяване на 

знанията на обучаваните. В доклада са представени основите характеристики, 

предимствата и недостатъците на компютърните тестове и ограниченията при 

приложението им. Компютърното оценяване изпълнява важни функции в процеса 

на обучение: контролираща, диагностична, обучаваща, прогнозираща, възпитателна 

и управленска. Съвместното проявление на тези функции повишава ефективността 

не само контрола на знанията, но и на самия учебен процес.  

В доклада е предложена блок-схема на процес на разработване на 

компютърно-базиран тест и са описани отделните етапи на процеса. 

Характеризирани са средите на преподавателя, разработчика и потребителя, както и 

взаимовръзките между тях. Последователната реализация на етапите в процеса на 

разработване на тестовете осигурява: надеждност; валидност; еднозначност; 

възможност за калибриране на степента на трудност на тестовете. 

При използването на компютърните тестове като средство за контрол на 

знанията е необходимо да се оценяват както предимствата, така и проблемите и 

ограниченията при приложението им. 

 

Тема: Мониторинг и оценяване на процеса на обучение 

 

Б.4 Halachev P., Model for evaluation of the effectiveness of training of human resources, 

International Electronic Journal of Pure and Applied Mathematics, Volume 10, No. 1, 

2016, pp.53-61, url: http://www.e.ijpam.eu, doi: 10.12732/iejpam.v10i1.5  

 

Оценяването на ефективността на обучението на човешките ресурси има 

важно значение за успешната дейност на предприятията. Процесът на оценяване на 

ефективността на обучението е свързан с методологически и други ограничения и 

оценката в някои случаи може да е само приблизителна. Тези проблеми са резултат 

от неразработени методически въпроси, от отсъствието на утвърдена и апробирана 

нормативна база за отчитане на икономическата ефективност от обучението.  

В статията е представен модел за оценяване на ефективността на обучението, 

чрез проверка със статистическа хипотеза относно повишаването на практическите 

умения на работниците след проведено обучение. Изследвано е влиянието на 

удовлетворението от обучението върху производителността на работниците. 

Представен е математическия апарат на изследването и е разработена програма на 
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Java Script, реализирана чрез масиви, с цел ускоряване и оптимизиране на 

процедурата по оценяване на ефективността на обучението. 

 

В.1 Angelova J, P. Halachev, Monitoring in educational process via students grade points, 

Mathematics and education in mathematics, 2012, Proceedings of the Forty First 

Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovetz, April 9–12, 

2012, pp. 281-287 

http://www.math.bas.bg/smb/2012_PK/tom_2012/pdf/281-287.pdf 

 

Учебният процес, както всеки производствен или технологичен процес може 

да бъде наблюдаван и контролиран със стандартни статистически средства, 

приложими при контрола на качеството на промишлена продукция или на услугите. 

Статистическите инструменти като: контролни листове, контролни карти, 

хистограми, причинно-следствени диаграми и диаграми на разсейване са популярни 

средства за тестване на качеството на всеки процес. Основна причина за това е, че 

те са традиционни графични инструменти, подходящи за потребители с основни 

познания по статистиката и удобни за административен контрол.  

В доклада се разглежда устойчивостта на учебния процес на основата на 

успеваемостта на студентите по изучаваните дисциплини.  

Средният успех в групата (специалност, поток) може да се наблюдава, 

анализира и менажира с честотни таблици, хистограми, контролни X, R, S и np 

карти, където: X е карта за среден успех, R –размах на оценките, S – стандартно 

отклонение от средния успех, np – среден брой слаби оценки. 

Като пример е изследван процес на обучение в група от двадесет студенти 

по седем предмета в продължение на една академична година. За оценяване на 

средната успеваемост са приложени процедури за контрол на качеството, като 

хистограми, X и S контролните карти. В разгледания пример, анализът показва 

повишаване на оценките по няколко дисциплини. 

 

В.3 Халачев П., Модел за диференциране на обучаваните чрез клъстерен анализ, 

Международна научна конференция УНИТЕХ 13, ТУ Габрово, 22-23.11.2013 г., 

Габрово, стр. 397-401  

 

Постигане на качество на обучението във висшето образование може да бъде 

осъществено чрез приложение на диференциран и адекватен подход към 

различните студенти. С цел повишаване на ефективността на процеса е 

целесъобразно групирането на обучаваните в групи с подобни характеристики. 

Броят на групите може да бъде определен на базата на диференциране на учебните 

програми (за студенти с непълни базови знания; за студенти със средно равнище на 

знания; за студенти с много добри знания и т.н.)  

http://www.math.bas.bg/smb/2012_PK/tom_2012/pdf/281-287.pdf
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С цел определяне на броя на групите обучавани според техните 

индивидуални познания и потребности, в доклада e предложен модел, на основата 

на приложението на клъстерен анализ. След обработката на данните и получаване 

на дендрограма се избира подходящо клъстерно решение. В доклада са предложени 

и са анализирани решения с 2, 3, 4 и 5 клъстера. 

Предложеният метод за диференциране на студентите на групи при 

обучението им по базови дисциплини може да подобри процеса и да способства за 

изравняване на знанията на студентите още в началния етап на обучение.  

При приложението на клъстерния анализ могат да бъдат включвани други 

допълнителни показатели с цел формиране на групи от студенти с максимално 

сходни образователни потребности и възможности. 

 

Тема: Приложение на математически и статистически методи за прогнозиране 

Б.2 Halachev P., Neural Network Model for Forecasting the Cetane Number in the diesel 

fuels, International Journal of Innovative Research in Engineering & Management 

(IJIREM), ISSN: 2350-0557 Volume-02, Issue-06, November-2015, pp. 33-39, IF 3, 

165, http://www.ijirem.org/IJIREM/Home.aspx 

 

Показателят Цетаново число е важен за процеса на производство на 

дизеловите горива. В статията е предложен модел за прогнозиране на показателя 

цетаново число чрез невронни мрежи. Резултатите от предложения невронно-

мрежови модел са сравнени със стандартизиран от организацията ASTM метод за 

прогнозиране, използван в заводите на LUKOIL. За целта са изследвани 

лабораторно 140 проби дизелово гориво, като предоставената информация за тях 

включват данни за показатели, характеризиращи цетановото число на дизеловото 

гориво. Предложената невронна мрежа е с четири входа, които съответстват на 

входящите за модела параметри: 

- физично свойство плътност (ρ) на произведения дизелов дестилат, 

измерена при 15* С в грама на кубически сантиметър;  

- градуси, при които се изпарява 10% от обема на дестилата; 

- градуси, при които се изпарява 50% от обема на дестилата; 

- градуси, при които се изпарява 90% от обема на дестилата. 

На изхода на невронната мрежа съответства показателя Цетаново число. В 

процеса на обучение, на входа на невронната мрежа се подават обучаващи примери, 

които се състоят от стойностите на четирите входящи параметъра за дадена проба 

от дизелово гориво. На изхода на невронната мрежа се подават стойностите на 

резултатния параметър, в случая Цетновото число оценено чрез емпиричен тест по 

стандарта ASTM-D86 (изгаряне на проба от двигател). 

Симулацията на НМ протича на два етапа – обучение и прогнозиране. За 

етапа на обучението, от извадката са отделени 119 обучаващи примера, като 

останалите 21 примера са отделени за етапа на прогнозиране. Построеният 

http://www.ijirem.org/IJIREM/Home.aspx
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невронно-мрежеви модел дава с 2% по-малка грешка от грешката получена при 

прилагане на стандарта ASTM - D4737 с цел прогнозиране на параметъра Цетаново 

число в производствени условия. 

 

Б.5 Halachev P., T. Halacheva, Forecasting the functional relationship between price and 

demand for a product using SQL, International Journal of Computional and Numerical 

Analysis and Aplications, Volume 4, № 4, 2003, ISBN 1311-6789, pp. 389-398 

 

Предмет на изследване в статията е прогнозирането чрез количествени 

методи на зависимостта между цените на стоките и услугите и пазарното им 

търсене. От практическа гледна точка е необходимо да бъде обработен и 

анализиран голям обем информация.  

На основата на регресионен анализ е оценена връзката между цената и 

продадените количества стоки. Описани са етапите на изследването на 

зависимостта между средната цена на стоката и продадените количества в 5 фирми.  

Предложеното в работата решение е да се използва база данни с SQL 

(Structure query language), което намалява значително обема на изчислителната 

работа и способства за автоматизиране на процеса на изчисление. Моделът може да 

бъде приложен в различни системи за управление на бизнеса, които поддържат 

SQL. 

 

В.2 Ангелова Й., В. Радева, П. Халачев, Върху рейтинг класациите на висшите 

училища, Сборник доклади V Национална Конференция „Образованието в 

информационното общество”, 31 май - 1 юни, 2012, Пловдив, стр. 19-30 

http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1788/1/adis-may-2012-019p-

030p.pdf 

 

Разгледани са няколко международни системи, както и тази в нашата страна 

(на МОМН) за рейтинг класации на висши училища. Класациите на българските 

университети са дадени за няколко години. За 2011 г. са представени QS, ARWU, 

THE и Webometrics класации с първите 13 университета в света. 

С помощта на клъстерен анализ първите 10 от тях са групирани в „сходни“ 

групи, като това обединяване е показано графично с дендрограма. Те са ранжирани 

с някои от принципите за оптималност от многокритериалното вземане на решения. 

Същите техники и визуализация са приложени за наредби на българските 

университети по професионално направление „Информатика и компютърни науки” 

за 2012 г. 

Различните университети притежават специфични характеристики, някои от 

които може да се оценяват сравнително високо, а други - ниско. В общия случай не 

съществува висше училище, което може да се класира като най-добро по всички 

рейтингови системи. Това обстоятелство се дължи на факта, че различните системи 

http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1788/1/adis-may-2012-019p-030p.pdf
http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/bitstream/10525/1788/1/adis-may-2012-019p-030p.pdf
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за оценяване имат различни методологии, научни области, групи показатели и 

тегла. Като се вземат под внимание няколко класации с различни рейтингови 

системи и като се използват разгледаните принципи за оптимално вземане на 

решение, потребителят може да направи ранжировка на висшите училища 

съобразно със своите изисквания и цели. 

 

Тема: Приложение на диференциални уравнения 

 

Б.6 Halachev P., M. Kolev, Computation of the diffusion coefficient for a nonmetal 

material immersed in liquid, The Journal of  MacroTrends in Applied Science, Vol. 2, 

Issue 1, 2014, Dubrovnic 
 

В статията е разгледан математически модел на процеса на дифузия на 

неметални материали, потопени в течности. Установен е метод за определяне на 

коефициента на дифузията, описващ динамиката на процеса на проникване на 

течност в неметално тяло.  

Предложен е практически пример, който илюстрира метода. Разгледаният 

пример засяга неметално цилиндрично тяло с дименсии, при които дължината на 

тялото L е многократно по-голяма от неговия диаметър d е потопено в агресивна 

течност. Проучени са литературни източници, които разглеждат същия проблем. 

Разгледани са начално и гранично условие със гранично условие на Дирихле и е 

предложено диференциално уравнение, описващо процеса. 

 

Б.7 Chaushev S., C. Girginov, P. Halachev, Stability for a perturbed pollution process, 

International Journal of Differential Equations and Applications, Volume 14, No. 2, 

2015, pp. 145-157, ISSN: 1311-2872,  

url: http://www.ijpam.eu, doi: http://dx.doi.org/10.12732/ijdea.v14i2.2108 

 

Развитието на процеса на отичане на замърсен флуид в канал е изучаван от 

редица автори. В статията е предложен математическия модел, който описва 

скоростта на източване на резервоар през дупка в основата му, като това е  

процес, който се среща често при различни технологични процеси или в природата, 

особено когато флуидът е агресивна течност.  

Разгледаният модел може да отчита скоростта на потока или като константа 

или като променлива величина. Моделът отчита също и диаметъра на отвора, през 

който се осъществява източването.  

Транспортирането на флуида е нанесено по положителната ос х. Предложено 

е диференциално уравнение с начално и гранично условие, което описва процеса. 

 

 

 

 

http://www.ijpam.eu/
http://dx.doi.org/10.12732/ijdea.v14i2.2108


9 
 

 

Тема: IT Аутсорсинг – приложение в организациите 

 

Б.3 Halachev P., IT Outsoursing Components and Types, KSI Transactions on 

KNOWLEDGE SOCIETY. A publication of the Knowledge Society Institute, ISSN 

1313-4787, Vol. VI, 2013, pp. 30-32  

 

В статията са класифицирани основните типове IT аутсорсинг, които се 

прилагат от организациите. Посочени са и са анализирани предимствата, 

недостатъците, проблемите и рисковете, свързани с приложението на различните IT 

аутсорсингови услуги.  

В практическата дейност най-често се изпълняват аутсорсингови поръчки за 

разработване на сложни програмни приложения. За фирмата-посредник 

(отговаряща пред крайния потребител за проекта) нараства сложността на работа и 

финансовите разходи при управлението на проекта. Увеличават се и рисковете, 

свързани с качеството на изпълнение на разработката, възможно неизпълнение на 

изискванията на клиента, нарушаване на сроковете или забавяне на плащането.  

В статията е предложен модел на взаимоотношения между участниците в 

аутсорсинговия процес, включващ: „потребител на програмното приложение – 

компания посредник – аутсорсингова компания“. Необходима е висока степен на 

координация на действията на участниците с цел повишаване на ефективността на 

аутсорсинговия процес. 

Доставчиците на IT аутсорсингови услуги рекламират своите предимства,  

прилагат методики за изчисляване на ефективността на приложението на IT 

аутсорсинга, но често пропускат да покажат евентуалните рискове. 

Затова при вземане на решение за приложение на IT аутсорсинг е 

необходимо да се оценят следните аспекти: точно определяне на IT услугите, при 

които е възможно приложението на аутсорсинг; анализ на ефективността от 

приложението на аутсорсинга при различните видове IT услуги; определяне на 

положителните страни,  недостатъците и възможните рискове от приложението на 

IT аутсорсинга за всички участници в аутсорсинговия процес. 

Б.8 Halachev P., Benefits and Risks of IT Outsourcing, KSI Transactions on Knowledge 

Society. A publication of the Knowledge Society Institute, ISSN 1313-4787 (Print), 

ISSN 2367-5403 (Online), Vol. VI, 2013, pp. 27-29   

 

В статията са представени основните характеристики на видовете IT 

аутсорсинг, прилаган в организациите. Класифицирани са типовете IT аутсорсинг. 

Анализирани са предимствата, ограниченията и недостатъците от приложението на 

IT аутсорсинга в организациите и са очертани възможните насоки за решаване на 

посочените проблеми. Посочени са направленията за ефективно приложение на IT 

аутсорсинга: върху дейността на организацията да не оказват съществено влияние 
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различията в времето, езика, националността на организациите; осигуряване на 

търговска тайна чрез подписване на договори за неразгласяване на информация; 

внимателен подбор на доставчици с богат опит и репутация на пазара на IT услуги. 

Учебници и учебни помагала: 

А.1 Халачев П., Ръководство - тестове и задачи по С, ХТМУ – София, 2014 г., 

http://mmu2.uctm.edu/ccourse 

 

Ръководство е предназначено за студентите от ХТМУ, изучаващи езика за 

програмиране С. То е съобразено с приетите програми за това обучение в катедра 

„Програмиране и използване на изчислителни системи“ в ХТМУ.  

Ръководството е в обем от 10 теми, като са включени: променливи и 

константи, логически изрази, оператори за условен преход и итеративни оператори, 

масиви, указатели, функции, низове.  

Основна цел на ръководството е студентите да усвоят принципите на 

програмирането и основите на програмния език С и да се формират умения за 

съставяне и реализация на алгоритми. 

Всяка от 10-те теми в ръководството е съставена от 3 раздела: 

 кратка теоретична част, въвеждаща в темата с описание на 

основните алгоритми и решени примери; 

 тестова част за проверка на знанията; 

 набор от задачи. 

Разработен е модул с комбиниран тест, който включва 30 въпроса, по 3 

тестови въпроса от всяка тема. Комбинираният тест може да се прилага за проверка 

на знанията след изучаване на всички включени в ръководството теми. 

Ръководството може да бъде ползвано при провеждане на упражнения по 

Програмиране на С в катедра „Програмиране и използване на изчислителни 

системи“ в ХТМУ, самостоятелна подготовка на студентите, както и от всички, 

които имат интереси в областта на програмирането на езика С. 

Разработен е програмен код за реализация на автоматизирана Web-базирана 

система за обучение и тестване. 

Ръководството е разработено по Проект № 11352/2014 г. „Модел на 

автоматизирана WEB-система за тестване знанията на студентите“ по договор с 

НИС – ХТМУ (ръководител проект – П. Халачев) и се разпространява в електронен 

вид, достъпно на адрес: http://mmu2.uctm.edu/ccourse. 

 

 

 

 

 

 

http://mmu2.uctm.edu/ccourse
http://mmu2.uctm.edu/ccourse

