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VIRTUAL EDUCATION SPACE – PRESENT AND FUTURE
Stanimir Stoyanov, Daniela Orozova, Ivan Popchev
Abstract: Тhis paper provides briefly the current state-of-the-art of the Virtual Educational Space developing as
an Internet of Things (IoT) ecosystem. The various types of components inhabiting the space are examined as
well. In particular, the guards’ architecture is presented in more detail. The challenges of the space’ creating are
also summarized in the paper.
Key words: eLearning, Virtual Education Space, IoT ecosystem, Intelligent Assistants, Guards.

1.

Въведение

Виртуалното Образователно Пространство (ВОП) се разработва в Лабораторията „Център за електронно
обучение DeLC (Distributed eLearning Center)“ на Пловдивския университет, съвместно с Центъра по
информатика и технически науки на Бургаския свободен университет. Пространството се изгражда
наследник на средата за електронно обучение DeLC [1,2], предоставяща електронно учебно съдържание
и електронни образователни услуги за планиране, организация и провеждане на учебен процес в
университет [3]. Някои характеристики на средата са следните:
 Поддържат се международно приети стандарта за две от най-съществените дейности в един
учебен процес – SCORM 2004 за самоподготовка и QTI 2.1. за електронно тестване на
студентите [4];
 Специализиран образователен портал предоставя достъп до информационните ресурси на
средата [5];
 В средата е интегрирана система за работа със събития;
 Предлага се инфраструктура [6,7] и поддържащ мидълуер за мобилни образователни услуги [8].
DeLC се използва от години във Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет и
в последно време в Центъра по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет.
Въпреки, че DeLC е успешен проект за използване на информационни и комуникационни технологии в
образованието, той има и съществени недостатъци, един от които е липсата на тясна и естествена
интеграция на неговата виртуална среда с физическия свят, в който се провежда реалния учебен процес
[9]. По наши предварителни проучвания, Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) и Семантичния уеб
(Semantic Web) - две възникващи технологии в Интернет пространството - могат да подпомогнат
решаването на този съществен недостатък DeLC. В допълнение към това, тези технологии могат да
способстват за повишаване степента на интелигентност на средата. Така се роди идеята не за
усъвършенстване, а за трансформация на средата DeLC в нова инфарструктура, наречена Виртуално
Образователно Пространство (ВОП) [10,11].
Развивайки първоначалните идеи, във времето възникна цялостна концепция, която предвижда от една
страна, ВОП да продължава да се развива и усъвършенства като интелигентна среда за електронно
обучение, а от друга - да се изгражда като експериментална среда за решения и прототипни реализация,
свързани с управлението на комплексни интелигентни системи, предимно в областта на IoT и роботиката
[12,13]. За подпомагане обучението ще се поддържат предимно две форми на електронното обучение –
смесено обучение и учене през целия живот.
Настоящата публикация цели да представи актуалното състояние на виртуалното образователно
пространство и да обобщи съществените проблеми и предизвикателства, свързани с бъдещето на
проекта.
2.

Актуално състояние на ВОП

В редица публикации [14,15] са описани детайлно общите характеристики и архитектура на ВОП. В
някои по-скорошни публикации [16,17] пространството се представя като IoT екосистема. Тук ще бъде
представено накратко актуалното състояние на проекта.
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В съответствие с базовите принципи на IoT [18], ВОП се изгражда като екосистема на следните три
логически (условни) нива:
 Ниво на достъп до ресурсите на пространството;
 Оперативно и аналитично ниво;
 Сензорно ниво.
2.1. Ниво на достъп
Достъпът до информационните ресурси и услугите на пространството се осъществява основно
посредством персонални асистенти (ПА). Допълнителна възможност предоставя специализираният
образователен портал DeLC 2.0.
Персонални асистенти. Основното предназначение на ПА е да подпомагат потребителите (в случая
студенти и преподаватели) при работата им в пространството. Те оперират като своеобразни
персонализирани входни точки на ВОП. При първоначална регистрация в пространството потребителите
се снабдяват със собствен ПА. За целта се поддържа генетичен ПА, който взаимодействайки с
образователния портал и модулът за регистрация генерира конкретен за дадения потребител ПА.
Персоналните асистенти се разработват като BDI рационални агенти. В актуалната версия на ВОП е
създаден прототип на ПА за студенти, наречен LISSA [19]. В LISSA е интегриран опростен интерфейс, с
възможности за разбиране и генериране фрази на естествен език (английски).
Образователен портал DeLC 2.0. Актуалната версия на образователния портал поддържа две форми за
електронно обучение – смесено обучение (blended learning) и учене през целия живот (lifelong learning).
За смесената форма на обучение се предлагат 20 електронни лекционни курсове. В процес на разработка
е учебно съдържание по две нови дисциплини – „Интернет на нещата“ и „Когнитивна роботика“.
Изпитването на студенти се извършва чрез система за електронно тестване, интегрирана в портала [20].
Провеждането на магистърската програма по софтуерно инженерство във Факултета по математика и
информатика на Пловдивския университет напълно и в Бургаския свободен университет частично се
осигурява от портала.
За учене през целия живот се разработват информационни ресурси в четири направления:
 Когнитивна роботика – разработва се на основата на университетския курс в съответствие с
особеностите на учене през целия живот [21]. Предназначен е предимно за млади хора,
интересуващи се от проблемите на роботиката;
 Правила за движение – изборът на тази тематика се мотивира с това, че на този съществен
проблем не се отделят достатъчно часове в учебните програми. Целта е децата да изучават
правилата за движение по един интересен и креативен начин в среда, близка до реалната. От
изследователски аспект интерес за нас представлява изграждане на интелигентни агентноориентирани среди за игрово-базирано обучение, предназначено за средното училище [22];
 Културно-историческо наследство – разработване на електронно съдържание и средства за
представяне на богатото културно-историческо наследство на България. Изследване
възможностите на семантичното моделиране (онтологии) за интелигентно търсене и доставка на
учебно съдържание в пространството представлява за нас определен научен интерес [23].
Предвиждат се две форми на предоставяне на електронното съдържание – като динамично
генерирани контекстно-зависими и персонализирани културно-исторически маршрути и като
интелигентен персонален екскурзовод;
 (Английско) Езиково обучение – проект, предоставящ интересни възможности, който е в процес
на първоначално експериментиране и концептуална разработка [24]. Обмислят се две форми на
поддръжка. Първата, предназначена за деца, комбинира езиковото с игрово-базираното
обучение. Втората е езиково обучение, специализирано в терминологията на области като напр.,
софтуерни технологии, изкуствен интелект, роботика, Интернет на нещата, мехатроника.
2.2. Оперативно и аналитично ниво
Това е нивото с изключително значение за степента на интелигентност на пространството поради това, че
тук се представя цялостната сензорна информация, което позволява реализиране на модели за вземане на
решения, свързани с оперирането и управлението на ВОП. В актуалната версия се разработват два
модела:
 Студентска книжка – решения за подобряване успеваемостта на студентите;
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Преподавателски бележник – решения за подпомагане на студентската книжка и за повишаване
резултатността на преподавателската дейност [25].

2.3. Сензорно ниво
Основната функция на сензорното ниво е събиране, регистриране, трансформиране и пренасяне на
различни данни, съществени за оперирането и управлението на пространството. Най-общо, във ВОП се
поддържат три типа сензори – виртуални, физически и логически. Физическата сензорна информация се
получава и предварително обработва чрез гардовете на пространството. За пространството физическият
свят представлява множество от физически сензори, достъпни за гардовете.
За разлика от физическите, виртуалните сензори са абстракции. Типични източници на виртуални
сензорни данни в пространството са трите машини:
 SCORM 2004 Engine – сензорна информация за самоподготовката на студентите;
 QTI 2.1. Engine – сензорна информация за изпитването на студентите;
 Event Engine – сензорна информация за възникнали в пространството събития.
Логическите сензори са комбинация от двата горепосочени типа.
2.4. Гардовете във ВОП
Характерна особеност за гардовете е, че те могат да оперират навсякъде в пространството. Отчитайки
това обстоятелство различаваме различни видове гардове (Фиг. 1.). Изключително съществена е ролята
на така наречените логически гардове (LGs), задачата на които е да събират сурови (първични) данни от
единични или групи физически сензори. Тези данни могат да бъдат първоначално обработени,
трансформирани и транспортирани към останалите компоненти на пространството. В този смисъл,
логическите гардове оперират като своеобразен интерфейс между физическия и виртуалния свят във
ВОП.
QTI 2.1.

SCORM 2004

Event

Engines

LISSA

Virtual
Space

LG
Sensors
Physical
World
Фиг.1. Гардове
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Вторият вид, виртуалните гардове (VGs), напълно оперират във виртуалното пространство. Двата вида
гардове могат да взаимодействат както помежду си, така също и с други компоненти на пространството.
2.5. Моделиране на пространството
Както беше подчертано, ВОП се разработва като комплексна IoT екосистема, изградена от различни
типове интелигентни компоненти, между които съществуват сложни връзки и трудно за управление и
синхронизиране взаимодействие. Използването на модели за анализ на архитектурата и поведението на
бъдещите прототипи е от огромно значение за успеха на проекта. Особено полезно може да се окаже
използването на формални средства за моделиране на ВОП. Идеи за използване на такива са представени
в [26].
Проведени са първоначални експерименти за моделирането на пространството посредством CCA
(Calculus of Context-aware Ambients) [27]. CCA е формална система, предоставя подходяща
математическа нотация и средства за моделиране на мобилни и контекстно-информирани системи,
отделните елементи на които се представят като амбиенти (от ambient - околен, заобикалящ,
обкръжаващ). В [28] детайлно е представен контекстно-информиран модел на DeLC. В три дипломни
работи се демонстрират възможности за амбиентно-ориентирано моделиране на ВОП, като са
представени модели на персонален асистент на студент и на физически учебни пространства.
3.

Технологии на ВОП

Целта ни е да специфицираме единна технологична развойна среда за програмно-техническата
реализация на пространството. Като хардуер и софтуер пространството е система с висока степен на
сложност, където се използват различни типове софтуерни и хардуерни компоненти. За подпомагане на
ефективен развой е необходима единна интегрирана технология, която да осигурява:
 Хомогенност – по възможност единна програмна основа и run-time среда;
 Свързаност – възможности за използване на подходящи интерфейси, протоколи и стандарти,
които да осигуряват оперативна съвместимост на различните типове софтуерни и хардуерни
компоненти.
Ниво

Компонент

Технология

Достъп
Образователен портал
Персонален асистент

Grails, Groovy, Grails(Groovy)-JADE
Jadex, JADE, LADE-LEAP, Android Studio,
WS-*, RESTful Services

Студентска книжка
Преподавателски бележник
Онтологии
Образователни игри

Jadex, JADE, WS-*, RESTful Services
Jadex, JADE, WS-*, RESTful Services
Protégé, OWL 2
HTML5, JavaScript, HTML5/JavaScript-JADE

Гардове

OSGi, JADE-OSGi
EC (Event Calculus), ITL (Interval Temporal
Logics), CCA (Calculus of Context-aware
Ambients)

Аналитично ниво

Сензорно ниво
Моделиране

Фиг. 1. Стандартни технологии на ВОП
На Фиг.2. са обобщени използваните технологии за актуалната прототипна реализация на отделните
нива и включените в тях компоненти. Интерфейсите Grails(Groovy)-JADE и HTML5/JavaScript-JADE са
собствена разработка.
4.

Предизвикателства

Предизвикателствата, съпътстващи изграждането на пространството, са свързани предимно с
осигуряване желаната степен на неговата интелигентност. Някои от тях ще бъдат дискутирани накратко в
този раздел.
Изграждане на единна интегрирана технология. Интегрираната технология предоставя възможности
и средства за синтактично и комуникационно взаимодействие между различните типове компоненти,
използвани в пространството и разположени в различните архитектурни нива. Основа на интегрираната
4
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технология са Java базираните стандартни технологии, представени в таблицата на Фиг.2. Основни
компоненти на пространството са асистентите, реализирани като интелигентни агенти – автономен
софтуер със сравнително сложна вътрешна архитектура. Сам по себе си един агент е софтуерен
компонент, опериращ отчитайки динамиката на околната среда и неподходящ за доставка на бизнесфункционалност. Услугите са добро решение за реализация на функционалност, но те са статични, не са
проактивни и не могат да бъдат самостоятелни компоненти в пространството. По тази причина агенти
включват във вътрешната си архитектура подходящи интерфейси към услуги. Така пространството
оперира като екосистема за електронно обучение, отворена за разширяване с нови образователни услуги.
Освен това, асистентите трябва да могат да комуникират с физическия свят. За целта се използват
подходящи агентно-сензорни интерфейси.
Осигуряване на пълна интероперативност във ВОП. Интегрираната технология е ядро на
интероперативността на ВОП, но недостатъчна за осигуряване на условия за интелигентно
взаимодействие. Необходимо е да се допълва с подходи, методи и средства подпомагащи семантични
аспекти на взаимодействието. Такива подходи, използвани в пространството са следните:
 Агентно-ориентиран подход – мощен подход за разработване на автономни интелигентни
софтуерни компоненти с менталност, включващ също език за взаимодействие (ACL);
 Използване на стандарти – двата стандарта за електронно обучение SCORM 2004 и QTI 2.1.
използват и специфицират структури (напр. LOM) с еднозначни синтаксис и семантика, което
позволява унифицирана интерпретация от различните видове компоненти на пространството;
 Семантично моделиране – съществен аспект на интелигентността е степента на формализация и
автоматизирана интерпретация на използваните данни. Агентно-ориентираният подход и
използването на стандарти решават частично и ограничено решават този проблем. Допълнително
използваме семантично моделиране на информацията (под формата на онтологии);
 Единен унифициран за пространството модел на събитията.
Проактивни и самообучаващи се асистенти. Съществено изискване за осигуряване на задоволителна
интелигентност на ВОП е наличието на интелигентни асистенти. Под „интелигентност“ в случая
разбираме асистенти, показващи контекстно-информирано реактивно, проактивно и социално поведение
в зависимост от състоянието на пространството [29]. В този смисъл, основополагащо е изграждане на
проактивни и самообучаващи се агенти. Съществуват различни подходи и теоретични модели. Големият
проблем е провеждане на изследвания и експерименти за създаване на конкретни, подходящи за целите
на ВОП модели. Възможен ли е генетичен модел, общ за всички или групи асистенти или за всеки
отделен асистент е необходим конкретен модел?
5.

Заключение

Работата по прототипната имплементация на ВОП започна през последните две години. Обобщавайки
актуалното състояние може да се направи извода, че е възможно бъдещо използване на пространството в
следните насоки:
 Електронно обучение - утвърждаване и разширяване поддръжката на смесена форма на обучение
и обучение през целия живот. Съществено е въвеждането на две нови тематики и във двете
форми – „Интернет на нещата“ и „Роботика“;
 Научни експерименти – средата да се използва за търсене на интелигентни решения,
разработване на и експериментиране с прототипи на комплексни IoT и роботизирани
приложения;
 Виртуална екипност – пространството да предоставя възможности за съвместна научноизследователска работа на физически разделени екипи.
Решаващо за постигане на това е съсредоточаване на усилията за справяне с представените по-горе
предизвикателства.
Благодарност. Изследванията са частично финансирани от НПД на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ по проект НИ15-ФМИ-004, “Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания
по компютърни науки, математика и педагогика на обучението”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ДЪРВО НА РЕШЕНИЯТА В СИСТЕМИТЕ ЗА ОТКРИВАНЕ
НА НАРУШЕНИЯ
Веселина Жечева, Евгения Николова
Бургаски свободен университет

DECISION TREE APPLICATION TO INTRUSION DETECTION SYSTEMS
Veselina Jecheva, Evgeniya Nikolova
Burgas Free University
Abstract. The purpose of the intrusion detection systems (IDS) is to reveal any violence of the organizations’
security policy – unauthorized access from outsiders, rising privileges of authorized users, violation of the
confidentiality and/or integrity of system resources. The present paper presents an examination of the current
IDS, based on the anomalies (behavioral analysis), where C4.5 algorithm is applied in a host-based scenario in
order to describe the normal user activity, using decision tree. As a second step, a cluster analysis has been
applied with purpose to classify current user activity as normal or malicious. With purpose of approving the
proposed methodology, a number of simulation experiments have been applied and the obtained results have
been analyzed.
Keywords. Intrusion detection systems (IDS), anomaly-based IDS, C4.5 algorithm, decision tree, cluster analysis
1.

Въведение

Информационната сигурност е сред критично важните елементи на функционирането на съвременните
информационни системи, работещи в мрежова и Интернет среда. Компрометирането на
информационната сигурност може да доведе до разкриване, изменение или изтриване на критични за
организацията данни, което причинява сериозни загуби.
За решаване на този проблем се прилагат редица утвърдени в практиката решения. Част от тях
поддържат нормалната работа на системата (антивирусни програми, защитни стени, системи,
предпазващи от рекламен и шпионски софтуер, анти-спам филтри и др.), докато други служат за
архивиране и възстановяване на нормалната работа, ако нарушението на сигурността все пак стане факт,
както и за откриване и неутрализиране на случайни, но достатъчно сериозни заплахи, които е трудно
предварително да бъдат планирани и открити.
От последния вид важно значение за осигуряване работата на големи системи с множество потребители
и високи изисквания по отношение на информационната сигурност, имат системите за откриване на
нарушения (intrusion detection systems, IDS). Те са предназначени за откриване на нарушения на
политиката на сигурност на дадена организация – неоторизиран достъп на външни лица, повишаване на
правата за достъп на легитимни потребители, нарушаване на поверителността и/или цялостността на
системни ресурси, използване на чужд профил и др.. За тази цел те съхраняват данни за наблюдаваните
събития, уведомяват системните администратори за важни събития и генерират отчети за следените
събития [1].
Относно местоположението и обработваните данни тези системи се разделят на хост-базирани
(обработват данни от даден хост, т.е. сървър с важни системни услуги), мрежово-базирани (обработват
данни от мрежа или мрежов сегмент) и хибридни, съчетаващи и двата метода.
За разпознаване на нарушения се прилагат следните два основни метода: откриване на
сигнатури и откриване на аномалии. Системите, базирани на сигнатури (познати и като базирани на
злоупотреби), търсят образци на известни заплахи в данните за текущите събития в системата. Подобно
на антивирусните програми, тези системи са ефективни при разпознаване на вече известни атаки, но се
справят незадоволително при откриване на нови или варианти на съществуващи атаки. Системите,
базирани на аномалии (поведенчески анализ), се основават на идеята, че нарушенията предизвикват
отклонение от нормалната работа на системата, т.е. целта на нарушителя е да извърши непозволено и
неоторизирано действие. Те се основават на предварително дефинирани профили на нормалната работа
на потребителите в системата [4]. Ако текущите събития се отклоняват в значителна степен от тези
профили, системата издава съобщение за атака [10]. Основното предимство на системите, базирани на
аномалии, е потенциалът им да откриват нови или неизвестни атаки, вариации на съществуващи атаки,
както и отклонения от нормалната работа на процесите независимо дали източникът на отклоненията е
оторизиран потребител или външно лице. Те могат успешно да открият кражба на потребителски акаунт,
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тъй като за атакуващия е много трудно да знае със сигурност кои негови действия биха предизвикали
алармен сигнал [6]. Недостатъкът на този подход е в сложността на получените системи, както и в
обстоятелството, че те са критично зависими от профилите на нормалните потребителски действия,
поради което могат да не открият дори добре известни атаки, ако те съответстват на тези профили. Друг
недостатък на тези системи е в необходимостта от време за натрупване на достатъчно данни за съставяне
на потребителските профили, като през този период системата е незащитена. Съществуват много
проблеми при избор на технология за създаване на системи за отчитане на нарушения: ниска
производителност, висок процент на фалшиви аларми, висок процент на неправилно класифицирани
състояния и др.
Настоящият доклад се фокусира върху хост-базираните системите, основани на аномалии, чиято цел е да
създадат описание на нормалната работа на легитимните потребители на системата. След това тези
системи следят текущите данни за потребителска активност в системата и търсят отклонение от така
дефинираните профили. В случай, че е засечено значително отклонение от тях, системата издава
съобщение за нарушение. В предложената методология описанието на профилите на нормалните
потребителски действия чрез използване на дърво на решенията. За класифициране на текущите събития
в системата като нормални или злонамерени е приложена клъстеризация като данните се разделят на два
клъстера – един за нормалните и един за данните, резултат от неоторизирани действия.
2. Методология
Алгоритъмът С4.5, разработен от Рос Куинлан [5], е алгоритъм за генериране на дърво на решенията и
често се нарича статистически класификатор, тъй като се използва за класифициране. Той е разширение
на преди това предложения от него алгоритъм ID3 (Iterative Dichotomiser 3). В настоящата работа този
метод се използва, за да се изгради ефективно дърво на решенията за откриване на прониквания в
системата, който след това ще се използва при класифициране на състоянията на системата като
нормални или резултат от неоторизирани действия. Предимствата на алгоритъма са, че изгражда бързо
дърво на решенията, изгражда късо дърво на решенията, и лесно могат да се определят правила да
прогнозиране от тестовите данни. Множеството от тестовите данни е множество от вече класифицирани
извадки S=s1,s2,…. Всяка извадка si е р-размерен вектор

 x1,i , x2,i ,..., x p,i  ,

където всяка координата е

елемент от описваните данни, както и класа, в който si попада. Като възли на дървото за алгоритъма са
избрани координатите, които в най-добра степен разделят множеството S на подмножества. Като
класификационен критерий се използва получената информация I (information gain). Координатата с найвисоката получена информация се избира за възел на дървото за вземане на решение. Тя се пресмята като
разлика на ентропията на възела родител със средната ентропия на възлите наследници.
Алгоритъмът за изграждане на дървото на решенията е следният:
 Проверява се за базови класове;
 За всяка координата се пресмята получената информация I за разбиване на подмножества;
 Нека а е координатата с най-голяма I. Приема се като възел за вземане на решения, който ще
разбие множеството;
 Рекурсивно в подсписъците, получени от това разделяне се повтаря процедурата, като
новополучените възли се добавят в дървото като наследници на предходните.
В [7] процесът на откриване на аномалии се разглежда като двоичен класификационен проблем и за
откриване на аномалии е използван метод, основаващ се на 2-means клъстерен алгоритъм. Разстоянията
до клъстерния центроид в клъстера се изчисляват с помощта на разстояние на Демерау-Левенщайн [8],
[9].
Много изследвания в последните години показват, че хибридните подходи при изграждане на системи за
отчитане на нарушния водят до подобряване на точността и надежнастта. Поради тази причина
вниманието се фокусира върху хибридни методологии за комбиниране на предимствата на два
алгоритъма.
В настоящата работа се комбинират 2-means клъстерен алгоритъм и алгоритъмът С4.5. Първо, прилага се
2-means клъстерен алгоритъм за групиране на тестовите данни [7]. След това във всеки клъстер се
изгражда дърво на решениета с помощта на алгоритъма С4.5. Първият алгоритъм разделя данните на
клъстери, а вторият прецизира разделянето в клъстерите.
Съществуват много методи за оценяване на най-добрия начин за разбиване на множеството на
подмножества. Нека с p  i t  се означи вероятността координата да принадлежащи на клас i при даден
възел t. Като мярка за разделянето може да се използват следните индекси:
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Gini  t   1 

c 1

 p i t  ,
2

i 0

Classification error  t   1  max p  i t  ,
i

където с е броят на класовете. Индексът Gini е мярка за честотата на попадане на координатата при
разделянето на множеството в неправилното подмножество. Той достига своя минимум (нула) когато
всеки елемент за даден възел попада в едно подмножество.
Когато се анализира клъстерът, естествено е да се предположи, че клъстерите с по-голям брой вектори
представят нормалните състояния, а тези с по-малък брой – аномалиите, както и че векторите в един
клъстер са близки по разстояние. Но в случай на мащабна атака, в голям процент от нормалните вектори
се получават аномалии. Поради тази причина са налага да се анализират структурите на клъстерите, за да
се постигне по-добра класификация. За тази цел се изчислява размерът и разстоянието между клъстерите,
както и клъстерната компактност. Компактността се използва за описание на приликите между обектите
в един и същи клъстер. Като мярка за клъстерна компактност се използва вътреклъстерно разстояние
(Intra-cluster distance). То е малко, когато обектите са близко до клъстерния центроид и се увеличава при
намаляване на броя на клъстерите. Един от начините за пресмятането му е като диаметър, който е найголямото разстояние между два вектора в клъстъра   Ki   max d  x, y  .
x , yKi

Като мярка за клъстерното разделение се използва междуклъстерното разстояние (Inter-cluster distance).
Пресмята се по един от следните начини:
 Като единична връзка, която е най-близкото разстояние между две наблюдения, принадлежащи


на два различни клъстъра Кi и Кj:  Ki , K j  min  d
 x, y  . Големите стойнсти показват
x

K
,
y

K
j
 i

по-добра отдалеченост между центровете на клъстерите, а малката стойност – че има малък брой
големи клъстера;
 Като цялостна връзка, която е най-отдалеченото разстояние между две наблюдения,


x, y   .
принадлежащи на два различни клъстъра Кi и Кj:  Ki , K j  max  d

 xKi , yK j

Един от методите на валидност, чрез които се оценява компактността на клъстърите и разстоянията
между тях е Индекс на Дън [3] се дефинира като частно на минималното междуклъстърно разстояние и
максималното вътреклъстърно разстояние







D



 min

 max
Този индекс се ограничава в интервала 0,   и трябва да се максимизира.
Ние се ограничаваме до проучване на случая с два клъстера, единият от които съответства на нормалната
дейност, а другият на нарушенията. Логиката на този подход е предположението, че нормална дейност и
аномалиите формират различни клъстери. Векторите на атаките често много си приличат, ако не са
идентични. Очакването е, че клъстера на атаките в случай на масирана атака е изключително компактен.
3. Оценка на приложената методология
Целта на системите за откриване на нарушения е да се определи дали дадена последователност от
наблюдения принадлежи към една от двете групи – множество от нормални дейности на системата или
множество от нарушения. За всяко възможно наблюдение тестът, чрез който се реализира тази
класификация, може да допуска два типа грешки – грешка от първи род (false positive - FP) и грешка от
втори род (false negative - FN). FP се допуска, когато едно събитие се отчита като нарушение, но
всъщност това е нормална дейност, докато FN е грешката, която се допуска, когато настъпва нарушение,
но то не е класифицирано като такова. TP (true positive) и TN (true negative) са коректно класифицираните
нормални действия и нарушения съответно. При двоичната класификация са възможни четирите
резултата. Оценката на ефективността и настройката на системата за откриване на нарушения се нуждае
от баланс между тези четири стойности. За да се направи оценка на ефективността на предложената
методология, използваща разстоянието на Демерау-Левенщайн, са приложени някои статистически
методи. Като показатели за измерване на точността на класификацията са използвани процент на грешки
и точност.
Точност (Accuracy) е степента на съответствие на брой открити аномалии от метода при дадена
непозната последователност с реалния брой аномалии в данните [2].
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TP  TN
Брой на входящи вектори
Колкото по-висока е стойността на точността, толкова тестът идентифицира нарушения
и нормална активност с по-висока прецизност.
Процент на грешките (Error rate) се изчислява със следната формула:
FP  FN
Процент на грешките 
.
Брой на входящи вектори
Класификационните алгоритми се стремят да постигнат висока точност или еквивалантно нисък процент
на грешките.
Точност 

4. Симулационни изследвания
Предложената методология е тествана чрез симулационни експерименти, за които са използвани данни
за процеси (synthetic ftp, xlock, login, named, synthetic lpr), изпълнявани с администраторски права в Unix
система [11]. Разгледаните набори от данни включват ID на изпълнявания процес и номера на
системното извикване:
PID

1393

1393

...

1423

Системно
извикване

112

19

...

105

Таблица 1. Примерни тестови данни
При направените експерименти стойностите на мярката за разделяне Gini индекс са в интервала (0,387;
0,462). На графиката на фигура 1 са представени стойностите на индекса за валидност Дън. Основната
цел на мярката е да се определи дали предложеният метод постига максимизиране на вътреклъстърното
разстояние и свеждане до минимум на междуклъстърно разстояние. От фигура 1 е ясно, че при
направения експеримент са постигнати добри резултати от гледна точка на индекса Дън.
Dunn index
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Synthetic Named
sendmail

Login

Inetd

Фигура 1. Стойности на Индекса на Дън от проведения експеримент
Експериментите показват, че процентът на точност на този алгоритъм за откриване на ненормални
състояния е над 0, 97 както се вижда от графиката на фигура 2:
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Accuracy
0,99
0,985
0,98
0,975
0,97
0,965
0,96
Synthetic
sendmail

Named

Login

Inetd

Фигура 2 Стойности на точността от проведения експеримент
5. Заключение
В настоящия доклад е представена методология, реализираща описание на нормалните потребителски
действия в даден хост, включващ действията, извършвани от привилегировани процеси чрез дърво на
решенията. Сканирането на данните, описващи текущата работа в системата и класифицирането им като
нормални или резултат от злонамерени действия се извършва чрез клъстериране, като се използват
разстояния между последователности от елементи.
Предмет на бъдещи изследвания може да бъде приложението на предложения метод върху мрежови
данни, както и сравнението му с други методи, реализиращи система за откриване на нарушения,
основаваща се на поведенчески анализ.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА РАБОТА НА ФОТОВОЛТАИЧНА
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
доц. д-р С. Лецковска и доц. д-р К. Сейменлийски
Бургаски Свободен Университет

STUDY THE PERFORMANCE CHARACTERISTICS OF POWER SYSTEMS WITH
PHOTOVOLTAIC POWER PLANTS
Silvija Letskovska, Kamen Seymenliyski
Burgas Free University

Abstract: In this article the problems related to the efficiency and productivity of photovoltaic panels have been
considered. Basic standards and test conditions that determine their technical parameters are considered. Analysis of the
efficiency of electrical power production from existing PV system in BSU is made. Data for power and average output power
of the system are presented.

Keywords: photovoltaic, efficiency, solar energy, electrical power production.
Въведение
При избор на фотоволтаични панели е много важно да се знаят параметрите, които
характеризират модулите - мощност, напрежение, ток при различни режими на работа. Важно е да се
знаят обаче и условията, при които са получени стойностите на тези параметри.
В слънчевата енергетика има различни стандарти и тестови условия, при които се определят
ефективността и производителността на панелите [12]. Това са тестовете Normal Operating Cell
Temperature (NOCT), PV-USA Test Conditions (PTC), Standard Test Conditions (STC), Low Irradiance
Conditions (LIC), High Temperature Conditions (HTC) and Low Temperature Conditions (LTC).
Международната Електротехническа Комисия (International Electrotechnical Commission) IEC публикува
стандарта IEC 61853 “Photovoltaic Module. Power Rating”, който регламентира тестирането в различни
климатични и географски условия и включва тестове HTC, LIC, HTC, NOCT и STC.
PV-USA Test Condition (PTC) не е включен в стандарта IEC.
Параметрите на Standard Test Conditions (STC) отразяват работата на панелите в идеални условия
- осветеност 1000W/m2 и температура на модула - 25°C. Спектърът на излъчване трябва да съоветства на
АМ 1,5, а скоростта на вятъра да е нула. Условията на STC са рядкост при реална експлоатация.
Ако номиналната мощност на панела е 250Wp това не означава, че от него ще се получи
мощност 250W, т.е. STC не отразява ефективността и производителността на слънчевия модул в реални
условия.Затова се правят опити да се определят условията, при които параметриге на модула са найблизки до тези, съответстващи на реалните.
През последните години все по-често за сравнение на модулите вместо Standard Test Conditions
се ползват тестови условия PTC.
За оценката на влиянието на реалните условия на работа при производството на модулите се
въведоха допълнителни параметри. Появи се понятието NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) температура на модула при типични условия на експлоатация. Номиналната работна температура на
слънчевия елемент (NOCT) се измерва при осветеност 800 W/m2 и температура на въздуха 20°C, ъгълът
на наклона на модула е 45° с ориентация на юг. Колкото е по-нисък NOCT, толкова по-добре работи
модула в реални условия. NOCT не е условие за изпитване на модулите, това е само параметър.
Особеното е, че конструкцията на модула и материалите, от които е изработен, влияят на
способността му да се нагрява. В реални условия модулът има температура с 15÷30 °С по-висока от
температурата на околната среда. Добрите модули в реални условия не трябва да се нагряват над 40÷45
°С, за да не губят мощност от пренагряване. Не толкова качествените модули прегряват. Средно NOCT е
около 48°С. В САЩ са тествани около 330 модула, които показват NOCT на ниво 45ºC или по-малка,
основно поликристални. Само 30 модула имат NOCT 49 или 50 ºC.
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Пиковата мощност на всички модули се измерва при стандартни тестови условия (STC), които в
реални условия на експлоатация фактически не съществуват – модулите се нагряват до 40÷600С,
осветеността почти винаги е под 1000 W/m2 (изключение правят студените ясни дни). Затова много
производители дават и характеристики на модулите по NOCT – обикновено за температура на модула
45÷47 0С и осветеност 800 W/m2, при това производителността на модулите е примерно на 25÷30% под
пиковата. В студен ясен ден производителността на модулите може да достигне до 125% спрямо
пиковата.
Анализът на резултатите от тестирането на стотици модули показва, че добри са не тези, които
са моно- или поликристални, а тези, които са изработени качествено. Резултати от тестиране на модулите
по PTC (които са близки до реалните условия на експлоатация) показват, че някои монокристални
модули са по-добри от някои поликристални, а някои поликристални - по-добри от някои
монокристални.
Повечето монокристални модули немного добре работят при нагряване – това се потвърждава от
анализа на голямо количество данни при тест PTC за мощността на модули на различни производители.
Анализът на данните за мощността по PTC показва, че поликристалните модули имат по-малък
коефициент PTC/STC от монокристалните. Това означава, че в горещо време много монокристални
модули по-малко губят мощност и произвеждат по-голямо количество електроенергия.
Параметрите на изпитване на панели по PTC или PV-USA (Photovoltaics for Utility Systems
Applications) Test Conditions показват резултати от тестове в условия, по-близки до реалните от STC.
PTC също предвижда осветеност 1000 W/m2, но температурата се нормира не от слънчевия
елемент, както е при STC, а от околния въздух.
Панелите трябва да са на височина 10 m над нивото на земята, температурата на въздуха трябва
да е 20 °C и скоростта на вятъра 1 m/s. Параметрите по PTC са по-ниски с 10-15% от тези на STC, което
отразява влиянието на реалните условия на експлоатация.
Таблица 1.
Модел

Производител

Тип

STC
(W)

PTC(W)

PTC/STC,
%

CS5A-210M

Canadian Solar

монокристален

210

190,8

90,86

YL250P-29b

Yingli

поликристален

250

226,2

90,48

SF-220P x-tra

Hanwha Solar
One

поликристален

250

226,02

90,4

HSE250-60P

ChinaLand

поликристален

250

221,2

88,48

TPS105S300W(72)

Shenzhen Topray
Solar

монокристален

200

264,2

88

IM60C3-250

Motech
Industries

поли

250

228,4

91,36

NOCT се използва за определяне на очакваната температура на модула при PTC, а след това с
помощта на температурния коефициент на мощност (от спецификациите на модула) се определя
мощността на модула при PTC.
(1)
Tcell, PTC = 20 + 1.389 (NOCT – 20) (0.9 – η)
Стойността на израза (0.9 – η) отразява частта на слънчевата енергия, достигаща модула и
преобразувана в топлина. Предполага се, че 10% от енергията се отразява. Част от енергията се
преобразува в електричество – това е полезната функция на фотоволтаика (кпд на модула η).
Ако температурата на слънчевия елемент при условия PTC е определена, то може да се определи
мощността по PTC от тази по STC с помощта на температурния коефициент по мощност:
(2)
PPTC = PSTC x [1 + βр (Tcell, PTC − 25°C)]
Тъй като цената на модула зависит от неговата номинална мощност, полезно е да се сравняват
модулите по коефициент PTC/STC. Добрите модули имат отношение над 88%. Обикновено
поликристалните модули имат по-нисък коефициент PTC/STC от монокристалните, което означава че в
горещите дни монокристалните по-малко ще губят мощност и ще произвеждат повече електроенергия.
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II.

Определяне на изходната мощност на фотоволтаичните елементи.

Размерите на фотоволтаичните елементи се определят аналитично, на база на техните
физични и електрически свойства [5, 6, 11]. Като пример, от голямо значение е каква е изходната
мощност на клетката в най-екстремните моменти на експлоатация. За определянето на максималната
изходна мощност на слънчевия елемент Pе при отчитането на факторите, въздействащи на изходните
му параметри, може да се използва следната зависимост:
Pе = P0×S×FТраб×Fк×Fз×Fб.д×Fг.ф

(3)
Където:


P0 – изходна мощност на неостъклен елемент при перпендикулярно слънчево излъчване (с
плътност на излъчването, равна на слънчевата константа) и еталонна температура (25°С);



S– ефективна средночасова плътност на слънчевото излъчване с отчитане на покритието и
неперпендикулярността на слънчевото излъчване спрямо елемента [13];



Fк – фактор, отчитащ загуби от комутация (пад на напрежението в междуелементните
съединения и прововодниците, свързано с наличие на активно съпротивление и с
изменението му). В повечето случаи Fк се приема от 0,95 до 1,00;



FТраб – фактор, отчитащ намаляването на мощността при повишаване на работната
температура.
През лятото слънчевите елементи се нагряват средно до Траб=65°С и загубите в мощност на
всеки елемент може да се определят от зависимостта:
РРе = βр (Траб – Т0)

(4)
Където:


РРе – загуби на мощност в проценти спрямо относителната номинална мощност на
елемента Ре;



βt (%)– температурен коефициент на мощност;

 Траб и Т0 – работна и стандартна температура.
Реалното работно напрежение на слънчевия елемент Uраб при нагряването му по време на работа
(за лятото) може да се се определи от зависимостта:
Uраб = Uопт – (Траб – Т0)βV

(5)


Fг.ф. – геометричен фактор, т.н. отношение на проекции. За плоски панели Fг.ф.=1, за
цилиндрични и въртящи се Fг.ф.=1/π;



Fд.б. – фактор, отчитащ загубите в блокировъчните диоди и проводниците. С достатъчна
точност може да се приеме за слънчеви панели с мощност до 1kW Fд.б=0,924;



Fз – фактор, отчитащ засенчването, равен на отношението на действителния изходен ток на
късо съединение към теоретично определения, получен за всички паралелно свързани
елементи при липса на затъмнение. Токът на късо съединение е пропорционален на площта
на осветения елемент, затова коефициентът Fз може да се сведа до определяне на отношение
между осветената и обща площ на елементите (Аосв/А). При липса на сянка и напълно
осветен елемент Fз е единица. Като се отчита наличието на снежна покривка през зимата и
запрашеността през лятото може да се приеме коефициент Fз=0,9 [8].
На покрива на БСУ е изградена фотоволтаична централа, която има шест фотоволтаични
поликристални панела, всеки с мощност 238Wp, брой елементи 60 и размер на клетките 6 инча.
Температурният коефициент на мощност за слънчевите елементи е Tpm(βр) = 0,43%/°K. Тогава
загуби на мощност в проценти спрямо относителната номинална мощност на елемента на база
зависимост (4) ще са 17,2%.
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Коефициентът FТраб.лято за лятото може да се определи на база цитираната по-горе зависимост:
FТраб.лято=1-Рре/100 =1-17,2/100=0,828
През зимата се приема Траб = 30°С. Тогава ще се получи РРе=2,15% и FТраб.зима=0,979.
Работното напрежение при тези условия на един елемент (Uопт=0,507) през лятото и зимата при
температурен коефициент на напрежение βV=0,005 V/°К ще се получи Uраб.л = 0,307 (V).
III.

Определяне на ефективността на фотоволтаичната система.

Изследването се проведе при използване на изградената фотоволтаична централа на покрива на
БСУ и специално разработена за целта метеорологична станция (BFU-METEO - система за мониторинг
на параметрите на слънчевата радиация, температурата и вятъра). BFU-METEO дава възможност да се
получават данни за параметрите на околната среда в реално време през пет минути [2-4, 10].

Фиг. 1. Фотоволтаична централа на покрива на БСУ.
Така създадената система има възможности за запис, архивиране и анализ на данните, получени
от сензорите. Използват се диаграми и графики, поддържа се файлово експортиране на данни за
конкретен период от време.
Съхраняват се данни от сензорите за температура, слънчева радиация, скоростта на вятъра, а
също и за произведената електрическа енергия от фотоволтаична централа, монтирана на покрива на
сградата на всеки пет минути (Фиг. 1).
С цел извличане, обработка и възприемане на таблични данни и тяхното визуализиране
допълнетелно бе разработена „Метео“ програма [9].
Тя е оптимизирана за работа с база данни на Access, която натрупва информация чрез
експортирани Excel файлове от FRONIUS Solar.Access програмата. Това се постига чрез:


Улеснено импортиране на Excel файл, експортиран от FRONIUS;




Импортирането елиминира дублирането на дати;
Гъвкав обхват на входните данни. Тази проверка е създадена с цел да се избегне
допускането на грешка при извличане на желаните данни от метеорологичната станция;



Графично изобразяване на избран перио;




Обхватът на графиката за Access файла може да е избран за дни, месеци или години;
Дълготрайно съхранение на голяма база данни;



Елиминиране на нуждата от ръчно оптимизиране на базата данни.

Основната „Метео“ програма осъществява създаването на голяма бази данни, която без
затруднения може да се използва за дейности, изискващи информация за слънчева радиация,
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производство на електроенергия, температура и скорост на вятъра за определени времеви периоди - дни,
месеци или години.
Извлечени данни от базата за определен времеви интервал дадоха възможност да се извърши
анализ на ефективността на производство на електрическа енергия от съществуващата фотоволтаична
система (ФС).
Като пример – на Фиг. 2 са представени данни за мощността и средната производителност на
енергия по часове за конкретен ден, характеризиращ се със средна производителност на енергия.

Фиг. 2. Изменение на мощността на фотоволтаичната система по часове.
Графиката представя и теоретично определената стойност на мощността, която би трябвало да се
получи от фотоволтаичните панели, съгласно техническите им данни. Базата данни съхранява
информацията за период от време в размер от няколко месеца.
На Фиг. 3 са представени получените резултати от наблюдения на произведената енергия за три
характерни дни от месец август.

Фиг. 3. Изменение на коефициента на мощност.
Сравнението е направено на база коефициента на моментна мощност – процентното
съотношение на реалната и теоретична Wр – мощност.
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Видно е, че коефициентът не надвишава 60% стойност, дори при максимални стойности на
произведената електроенергия.
Резултатите от анализа показват, че техническите характеристики, определени от производителя
на фотоволтаичните панели в стандартни условия не се постигат в реални – процентът на постигнатия
капацитет на производство не надвишава 60%. По таблични данни произведената от панелите енергия би
трябвалио да е около 440 kW/h, а получената реална енергия и около 137 kW/h.
Заключение
На база на проведеното изследване се установи, че исталираните на покрива на БСУ
фотоволтаични панели с обща инсталирана мощност 1428 Wp произвеждат за месец електрическа
енергия със стойност значително по-ниска от очакваната на база на техническите параметри на панелите.
От направения анализ и получените резултати се вижда, че е необходимо да бъде увеличен броя
на фотоволтаичните панели , за да се постигне желаната мощност, необходима за консуматорите. До сега
системата е произвела общо 3427 kWh. Предстои разширяване на фотоволтаичната система с дванадесет
панела, при което се очаква производството да нарастне тройно.
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AN INTELLIGENT SYSTEM IN SUPPORT OF ENGLISH LANGUAGE
LEARNING AND TEACHING
Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova, Stanimir Stoyanov, Emil Doychev
Plovdiv University “Paisii Hilendarski”
Abstract: To support English language education we propose to develop an intelligent system SYTE
(System for Teaching English). Its architecture includes an intelligent agent which uses a database with questions
created by the teacher and a graphical interface for access to the application. Students receive randomly chosen
test questions on their mobile devices or personal computers at irregular intervals of time and have a time limit to
answer them.
Keywords: VES, e-learning, intelligent agent, e-testing

1.

Introduction
The Distributed eLearning Centre (DeLC) implemented at the Faculty of Mathematics and Informatics aims
at providing context-aware delivery of electronic educational services and teaching content, personalized and
customized for each individual user [1,2,3]. Considering the trends of progressive transformation of Internet into
Internet of Things and the emergence of Semantic Web [4,5] we started developing Virtual Education Space (VES)
as an evolution of the DeLC project. VES is an intelligent, context-aware, scenario-oriented and controlled
infrastructure maintained by various assistants which are implemented as intelligent agents [6,7].
Three types of assistants are supported in the space [8]:
 personal assistants – these provide an entry point for users to the space and serve as an interface
between its owners and the space. If necessary, personal assistants offer various services connected
to the personification and adaption. Moreover, they communicate with other specialized assistants
in the space to meet the aims and objectives of its owner;
 specialized assistants – these provide different specialized services to the personal assistants thus
facilitating the implementation of their plans and objectives;
 guards – special assistants which are responsible for the safety and efficient execution of the plans
in the space.
All specialized assistants called Operatives are located in the digital library of VES. This article will present
an idea for a specialized assistant which supports English language education by providing students with the
opportunity to learn the study material at any time.
2.

Digital library

The main part of the VES architecture is the digital library (DigLib). It has all the resources (e-resources)
required by the participants in the learning process. Figure 1 shows the architecture of the digital library in VES.
The proposed digital library has three-level architecture:
 Repositories with different types of e-resources – ontologies, Sharable Content Objects (SCO elements), epackages in SCORM 2004 [9], data bases with test questions, and statistics for the students;
 Operatives that serve the digital library, as they work with a concrete type of e-resources and for certain
purposes, can communicate with each other. There are the following operatives in the current DigLib –
Questioner &Assessment [10], Content, SCO, ePack, Test, Statistic and SYTE ;
 The high level of the digital library architecture is the management – digLibAssistant. It is an intelligent
assistant, which communicates with the environment in VES and accepts requests to the digital library.
After that the digLibAssistant distributes requests to the appropriate operatives in the digital library. They
fulfil the requests and return a response back to the client. The additional responsibility of the
digLibAssistant is to generate operatives with concrete functionality in case there are no such ones or they
are busy. The operatives in the library that don’t have tasks in a defined time destroy themselves. In this
way, the digital library will have just as many operatives as needed.
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Figure 1: DigLib Architecture

Below will be discussed the functionality and architecture of the SYTE Operative (SYstem for Teaching
English), which is intended to promote e-learning in English Language training.

3.

Functionality of SYTE

The main objective of the proposed system is to support English language teaching by providing a means by
which students can consolidate their knowledge and skills on a given topic. The teacher can create a set of closed test
questions and make them available to students online. The questions will correspond to the material covered during
the previous academic classes. The closed type of test questions is selected in order to facilitate answering them from
any device. Teachers can base part of the students’ grades on their test results. In addition, they can draw conclusions
if any aspect of the study material has been inadequately mastered. Each student can subscribe to this service in VES
through their personal assistant. The core functionality of SYTE is to use a data base of questions created by the
teacher and send them to the student one by one at irregular intervals of time to his/her mobile device or DeLC
account. If the student wishes, he or she may or may not answer the received question. If the student answers the test
question, their response is recorded in the data base. In case the student does not answer it, the question remains on
their device until they select a response, decline to do the test or the test/question time limit is over.
4.

Architecture of SYTE Архитектура на SYTE

SYTE represents an intelligent software agent which is located in the digital library of the Virtual Education
Space. Its main objectives are to provide an opportunity for teachers of English to generate tests from created closed
questions, make these available to students and record their responses. представлява интелигентен софтуерен
агент, който се намира в дигиталната библиотека на Виртуалното Образователно пространство. Той има две
основни цели – първата е да предоставя възможност на преподавателите по английски език да генерират тест
от създадени затворени въпроси, да го предоставя на студентите и да записва дадените от тях отговори.
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The agent has sensors and effectors by which it studies the environment and reacts to it, respectively. The
agent’s environment is a digital library in VES where it awaits messages from the personal assistants of the teacher
or the student, or the manager of the library (StudentAsisstant, TeacherAsisstant, DigLibAsisstant). Depending on
the message received, SYTE reacts accordingly, and its local management is responsible for the exact way it
behaves. Figure 2 presents the communication between the different agents and SYTE. All the messages that the
agents exchange are asynchronous.
A student in VES is represented by his/her personal assistant. Through it they can subscribe to the services
offered by the specialized agents (Operatives) in the digital library. To subscribe to the service provided by SYTE, a
request is sent to the manager of the library which forwards it to SYTE. It, in turn, records this registration and starts
providing the service of English language teaching to the student.
The teacher who is presented in VES by his/her own personal assistant can create test questions which are
recorded in a data base in the repository of the digital library and used by SYTE. When the data base has enough test
questions, the teacher can compile a test or select the questions which will be sent to the student for a specific period
of time at irregular time intervals. SYTE forwards a test question to the student’s personal assistant which has to
visualize for him/her the question and its possible answers. After the student has selected a response, their personal
assistant sends the answer to SYTE which in turn records it in the data base with the questions.

Figure 2: Communication between the agents
The teacher may choose to review a student’s answers at any time. Based on these responses, they can come
to different conclusions about which material the students has mastered and which has remained insufficiently clear.
5.

Model of the data base
One of the fundamental questions to be discussed is the creation of test questions and the way they are stored
in the repository of the digital library of VES. We have chosen to use only closed questions in order to assist students
in doing tests at any time and at any mobile device. The test questions will be uploaded by the English teachers in a
data base located in the repository of the digital library via a graphical interface which will be realized as
functionality of the teacher’s assistant. Figure 3 shows the logical model of the data base (ER-Diagram) with the
questions.
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Figure 3: ER-model of the test questions data base
The objective of the tests offered by SYTE is not merely to check whether students can remember the
meaning of words from their study materials or recognize certain grammatical structures. They are meant to cover
various aspects of the students’ knowledge, skills and competences to use the language including their ability to



reproduce information – test questions for filling in a missing word are used in order to test the
students’ acquisition of studied lexical or grammatical items, for example:
Our countries share a commitment ………. high quality education.
a. to
b. for
c. in
d. at
 understand the meaning of a word, expression or a phraseological unit – multiple-choice test
questions are constructed such as to match a word with its definition or find a synonym (a word
with a similar meaning) or an antonym (a word with the opposite meaning) of a word, for
example:
1. Match the word with its definition: skimming

a.
b.
c.
d.

quick reading to get the general idea of a text
quick reading to find particular pieces of information
slow reading for details including note making and highlighting important points
reading for pleasure

2. Find a synonym of the word daunting



a. worrying
b. extremely important
c. revealing
d. amusing
detect errors in various contexts – True/False or multiple-choice test questions are formulated to
find spelling or grammar errors, for example:

Choose the part of the sentence which contains a spelling or grammar mistake: She rewarded
herself for keeping to her promises which made her to feel good about herself.
a. rewarded herself
b. for keeping to
c. made her to feel
d. good about herself
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make an analysis of the use of lexis and select an appropriate grammatical tense use in a context. Lexis
incorporates vocabulary with grammar; vocabulary is typically seen as individual words and often presented
in lists while lexis is a wider concept and consists of collocations, chunks and formulaic expressions such as
I’d like to .., If I were you, etc. Two test questions that be used for this purpose are to complete a sentence
with the correct word(s) and to choose a sentence which explains best the meaning of another one. Here is
an example of each:

1. Let sleeping dogs ……….
a. lie
b. to lie
c. lying
d. lies
2. Approaching each task separately makes the work more manageable.
a. Finishing a job before starting another one eases your work.
b. If you work on several tasks simultaneously you will find your work easier.
c. To become a manager you have to do your tasks one by one.
d. To succeed you must separate your work into smaller tasks.
6.

Conclusion
The generation of various specialized assistants which facilitate e-learning in VES is of utmost importance
for the personalization and adaptation of the space to each and every user. SYTE is such an operative offering
assistance to students and teachers in the English language education. The full implementation of the prototype and
its adaptation to other academic subjects is planned for the imminent future
7.
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ANALYTICAL LEVEL OF VELSPACE
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Abstract: The article provides a general description of one part of the structure of Virtual eLearning space VeLSpace, which is called Analytical level. The main components of the Analytical level and communication
with other system components are described as well. All components are structured in three different levels of
abstraction: analytical, semantic and sensory. The paper also presents some concepts related to the use of
intelligent agents based on BDI architecture. Semantic level refers to the representation of knowledge in the
system that agents use for the outside world and their inner beliefs. The knowledge is presented through
ontologies.
Key words: virtual learning space, BDI agents, computer analysis, Internet of Things

I.

Introduction:

The rapid development of information technology in recent years led to the introduction and use of
software in every sphere of life. The electronic learning and the long-distance education take an increasingly
significant role. There are different models and approaches to learning nowadays. There are also various
methods for evaluating knowledge in the learning process. Different systems for providing eLearning services
are being developed, incorporating as many teaching materials and tests for assessment and self-assessment, and
the consumers’ expectations place higher demands on education systems. Therefore it is necessary to develop
intelligent components that provide greater flexibility and proactive behavior by eLearning systems.
Some of the biggest software corporations oriented themselves in this direction and created commercial
systems for provision of electronic educational services. These are systems such as Pulse Classroom of
Microsoft [1], IBM Learner Portal of IBM [2] and HP Learning Center of HP [3]. There are also open source
systems like Moodle [4].
At the same time different standards including various aspects of the educational process emerged.
Some of them are Sharable Content Object Reference Model 2004 (SCORM 2004, created by the ADL [5]) and
Question and Test Interoperability Standard (QTI 2.1, created by IMS Global Learning Consortium [6]).
For the last several years in our department an infrastructure is being developed as a response to the
need for supporting learning using modern information and communication technologies. Its name is Distributed
e-Learning Center (DeLC) [7,8,9,10]. At the present, e-Learning center DeLC is changing conceptually, and the
dynamic distributed network structure which consists of nodes and relations between them [11], becomes a
virtual e-Learning space (VeLSpace). VeLSpace consists of autonomous intelligent components with interactive,
reactive and proactive behavior [12,13]. It is entirely based on SCORM 2004 and QTI standards.
II.
VeLSpace
The virtual learning space consists of various software components for planning, preparation,
organization and delivery of shared, context-dependent and personalized electronic educational services and
eLearning content. The basic architecture of the space is shown in Figure 1.

Figure 1. General architecture of a virtual learning space
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VeLSpace is a system which is divided into three different logical levels. The first level consists of two
subspaces – A-subspace and D- subspace:
 D-subspace contains all the learning material that is used in the system, which is a combination of various
information resources such as databases, digital libraries and ontologies [13]. The learning material is
structured in accordance with SCORM 2004 standard [5].
SCORM 2004 is the standard for learning content structuring. The standard enables learning platforms to
provide, seek and share learning content in a standardized way. More specifically, the purpose of SCORM is to
provide an opportunity for the creation of educational content with the following features:
Reusability - content must be independent of the context in which is used;
Interoperability - the content must be useable in different hardware and software configurations;
Duration - content must not require changes in case of replacement of the used software system;
Accessibility - content can be identified and located;
Support - content can be easily modified or reconfigured;
Adaptability - content can be adapted according to different individual and organizational needs.
D-subspace also contains all electronic tests, based on QTI 2.1 standard [6]. MS Question & Test Interoperability
specification describes a data model for presenting the test data with different question types and for presenting
the test results. The standard allows the exchange of these elements - test and result data - between different tools
for editing, banks elements, test design tools, training systems and systems for evaluation. The model data is
presented by means of the Unified Modeling Language (UML) in order to facilitate connection to a wide range
of tools for data modeling and programming languages.
 A-subspace is where many different active components operating in the information environment are
located. At the present in A-subspace two components are being developed - Teacher’s Notebook and
Grade Book. In the future other components could be added, if necessary. In A-subspace operate agentsspecialists - these are intelligent server agents whose the main task is to support the implementation of
educational services.
The second level is a special level. Here are located guard-agents. They are agents which observe the
university through different sensors for humidity, temperature, fire, etc. These agents are activated only in
exceptional circumstances. For example, in case of fire, the guard-agents will notify other agents (e.g. the
personal assistants) which in turn must take appropriate actions.
The third level is where the personal assistants (PA) are located. These are intelligent agents responsible
for the connection between users and VeLSpace. Their purpose is to provide a completely transparent structure
of the space to the consumers. The access to VeLSpace will be possible only with appropriate "entry points"
implemented like personal assistants. PA can operate on different types of devices, including mobile telephones
and tablets [14].
The behavior of autonomous components of VeLSpace is:
Context-dependent – every component can adapt its behavior depending on its environmental
status. According to one of the definitions of context-awareness this is an ability of the computer
program to catch differents of its own conditions and those of the surrounding environment [15].
The term “context” refers to any information that can be used to characterize the situation of one
identity [16]. "Identity" can be understood as a person, location or object regarded as essential for
the interaction between the user and the application.
Interactive, reactive and proactive – there is a relationship between the users and the space and the
components of the space respond to the user requests. Furthermore every component is able to take
a personal initiative and to interact with the users or with the similar components. The space is
capable to adapt itself to other contextual features such as field of knowledge, discipline, type of
user devices etc.
On the other hand the components of VeLSpace are structured in three different levels of abstraction analytical, semantic and sensory. The analytical level consists of intelligent agents whose main role is, through
analysis and self-education, to find and provide adequate solutions in a dynamically changing environment. The
semantic level refers to the representation of knowledge in the system that agents use for the outside world and
their internal beliefs. The knowledge is presented through ontologies. The sensory level affects the information
that enters the system from the physical level, based on a network of sensors, built up within the concept of the
Internet of Things [17].
III.

Analytical level of VeLSpace

The analytical level has one of the main roles of the VeLSpace. The component establishes a connection
between the educational process, the personal safety of students at the university and the personalization of the
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provided services for each specific user. The main responsibility of the Analytical level is to provide intelligent
behavior of the VeLSpace. In this level operate agents-specialists. These are rational agents with limited liability,
based on BDI concept.
In artificial intelligence, an intelligent agent (IA) is an autonomous entity (computer program) which
observes through sensors and operates upon its environment. It is able to make decisions about its activity in
order to achieve its goals. Intelligent agents may also learn and develop their abilities by themselves [18].
The most widely used architecture for developing agents is BDI (Belief – Desire – Intention) [19, 20].
BDI architecture is an abstraction where the Beliefs of an agent represent the information about the environment.
The Desires are the objectives set to an agent and the Intentions are the commitments of an agent to achieve
certain objectives. These are the plans that are currently being implemented. These types of agents are called
rational and have reactive, interactive and proactive behavior.
We are currently developing the Teacher's Notebook (T-NB) system and in particular a module for
analyzing electronic test results [21]. T-NB is one of the components of the Analytical level. It is a system whose
main purpose is to assist the teachers in their daily activities. Some of the responsibilities of the T-NB are to
analyze electronic test results for a particular course and to summarize the information in order to find where the
students have difficulties with learning the material, how the educational units are presented and whether the
students pass the learning material and the training tests. Finally the system makes conclusions whether the
educational process produces satisfactory results. Electronic tests in the system are based on the QTI standard
[6].
T-NB is a combination of multiple modules that provide informative, analytical, statistical and other
services. Each module can be developed as a multi-agent system of rational agents and works independently with
other modules. The Teacher's Notebook is being developed in parallel with the development of Grade Book,
Personal Assistant for Professors (PAP) and Personal Assistant for Students (PAS).
Personal Assistant for Professors(PAP) is an application with a high level of customization, whose goal
is the direct communication with the teacher. It appears as an interface of the Teacher's Notebook, but with
additional features, which are responsible for the customization and personalization of the services provided by
T-NB.
Grade Book (GB) is another application of the Analytical level that provides various services to students
in order to increase the quality of their education. This system in turn communicates with the Personal Assistant
for Students (PAS), whose architecture and first implementation steps can be seen in [22]. T-NB sends the
particular student’s results to GB and, if necessary, GB makes further processing and sends the results to PAS.
According to [13] VeLSpace is envisaged to work as an application in Internet of Things. Figure 2
represents a model of the VeLSpace, following the IoT reference architecture which is described in detail in [23].
A high-level IoT reference architecture may include the following layers :
- External Communications - Web/Portal, Dashboard, APIs
- Event Processing and Analytics (including data storage)
- Aggregation / Bus Layer – ESB and Message Broker
- Device Communications
- Devices
- Cross-cutting layers (e.g. Device and Application Management and Identity and Access
Management )
All of these components are part of the Event Processing and Analytical Layer and External
Communication Layer and build VeLSpace as a large and complex multi-agent system, which intertwines
analytical, sensory and semantic abstractions.
1.
Analytical level of abstraction:
The core of the analytical level is built by BDI agents, divided into four multi-agent systems. On the one
hand these are server agents of PAP and PAS which liaise between the various users and the rest of the space,
and on the other hand there are Teacher’s Notebook and Grade Book performing a very analytical part and
providing individuality and dynamism of the space. Each of these multi-agent systems and constituentindependent agents react to changes in the environment – when a particular event occurs. The information for
these events comes from a sensory level of abstraction.
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Figure 2. VeLSpace as IoT Application
2.
Sensory level of abstraction:
The sensory level consists of various real and virtual sensors.
- virtual sensors - these are the calendar of VeLSPace, schedules of classes and exams, different domain
events like lectures, workshops and more.
- real sensors - these are sensors for determining position, smoke, humidity and more. These sensors are
related with agents-guards of the VeLSpace.
The analytical level monitors the sensor data and in case of change (respectively an event occurrence) an
agent, group of agents or system is triggered. An example of such an event is the end of a particular exam. When
the event occurs Teacher’s Notebook activates itself in order to analyze the results of the exam [21]. Results of
this analysis can activate Grade Book and Personal Assistant for Professor. PAP in turn sends the results to the
teacher. Grade Book makes further processing of the results for a particular student and sends information to
PAS, which in turn informs the students for their individual achievements and can provide various solutions in
order to improve their knowledge.
At the analytical level the analysis process is not unidirectional. The results may lead to a
recommendation to students to improve their knowledge of a particular discipline and a recommendation to the
teacher to change the learning content in order to improve the understanding of the material by the students. The
results of the analysis may also change the scenarios (plans) that agents are working with. For example one of
the tasks of PAS is to inform students when they have to start studying for an exam. On the basis of experience
from previous exams and information about student activity in SCORM, that can be individualized for each
student or each PAS respectively.
3.
Semantic level of abstraction:
The semantic level of abstraction is built of different components providing educational and informative
content. GB and T-NB are using these resources to provide optimal solutions for improving the educational
process. There are also different ontologies which agents use as internal knowledge.
Ontology (Greek: ὄντος, ontos, "being", "existing" and λογία, logia, "science", "knowledge") is the
philosophical discipline that deals with the study and understanding of the current reality and existence as a
whole. In computer science the term ontology is used to name the presentation-of-the-world system. Although
there are ontologies with general purpose, the widely-practiced approach is to model the world according to the
purpose of the application.
The analytical level coordinates the work of all the constituent components and individual agents. As a
result we have a multilayer network of relationships between sensors that provide information about occurring
events, agents which evaluate events according to their beliefs about the environment and different ontologies
and SCORM-based learning content that provide knowledge in the system. The purpose of this network is the
continuous improvement of the learning process.
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IV. Conclusion
The use of the means of analysis and self-learning in the contemporary software provides different
options to improve the systems in various aspects, as well as allowing an increase in the interactivity with the
users. Our research in this field aims at the transformation of the virtual educational space into a comprehensive
complete system which is able through self-adaptation and customization to provide high-quality intelligent
educational services to a wide range of users. Furthermore, intelligent architecture is open and allows adaptation
of the space in different areas through its extension. Individual applications can operate as independent
subspaces so the virtual space opens up new perspectives like extending the fields of delivered electronic
services and expansion of the potential user groups.
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Personal assistant for student assistance
Borislav Daskalov, Jordan Todorov, Stanimir Stoyanov, Vladimir Valkanov, Asya Stoyanova-Doycheva
Abstract: Тhis paper introduces a student’s personal assistant known as LISSA (Learning Intelligent System
for Student Assistance). The personal assistant is built as a multi-agent system based on JADEX. LISSA
operates as an entry point of the Virtual Educational Space (VES). In the paper, the architecture of the
personal assistant is considered in more detail.
Key words: Personal Assistants, Intelligent Agents, BDI Architecture, Virtual Education Space, LISSA

1.

Въведение

Обучението винаги е било едно от най-важните аспекти за прогреса на дадена нация и на човечеството
като цяло. През годините технологиите и практиките използвани за обучение се подобряват постоянно.
Днес, в наше време, във времето на интернет, обучението разцъфтява и предполага стотици различни
начини за получаване на знания.
Много университети се възползват от това развитие като използват различни системи за електронно
обучение, като основно се използват два типа системи за електронно обучение Learning Management
Systems (LMSs) и Learning Content Management Systems. Първият тип система е съсредоточен върху
напредъка на обучаемите във всички видове обучаеми дейности. Вторият тип система подпомага
създаване и управление на учебно съдържание, при което авторите могат да създават, съхраняват и да
управляват съдържанието и да го използват многократно. Вече доказали се такъв тип системи
придобиват голяма популярност във висшите учебни заведения, като Moodle [1], ILIAS [2], Sakai [3],
ECollege [4] и много други.
Търсенето на добър и подходящ метод за подобряване на учебния процес доведе до проекта започнат от
Пловдивският Университет през 2013г. наречен ВОП („Виртуално Образователно Пространство“) [5,6,7].
Пространството е изградено от набор от асистенти. Всеки асистент в пространството си има строго
определена задача, за която трябва да следи. Асистентите са имплементирани, като софтуерни агенти,
които са активни интелигентни компоненти възприемащи околната среда и позволяват плануването и
организирането на учебния процес.
В настоящата статия е представен персоналният асистент LISSA, предназначен за подпомагане на
студентите в учебния процес [8]. Подробно е описана архитектурата на системата и основните съставящи
я агенти. Накратко са представени първоначални идеи за усилване мощта на персоналния агент с
възможности за самообучение. Актуалното състояние на разработката се демонстрира с прототипна
реализация.

2.

Архитектура на LISSA

За разработката на асистента е използван език за програмиране Java и развойна среда JADEX [9]. JADEX
е разширение на средата JADE [10] със средства за разработване на агенти с BDI архитектура [11].
Системата LISSA е изградена от следните два основни агента:
 Персонален асистент (PA) - разположен на мобилното устройство на студента и извършва
интеракцията с него;
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Генетичен персонален асистент (GPA) – генетичен агентен модул, който се използва за
генериране на конкретните PA на потребителите, т.е. като инстанция на GPA.

Жизненият цикъл на персоналния асистент включва две основни фази – фаза на инициализация и фаза на
нормална работа.
Инициализация. Фазата на инициализация се използва за първоначално генериране на база от желания
или за извличане на вече генерирани такива от сървъра. В тази фаза участват и двата агента, като PA
служи като конзола за предаване на информацията от студента към GPA и обратно. Фигура 2 показва
схема описваща процесът на инициализация.

Фигура 1. Фаза на инициализация на LISSA
Фазата на инициализация започва с инсталирането на приложението на мобилно устройство. Студентът
въвежда факултетния си номер, който бива изпратен към GPA и от своя страна проверява за наличието
на създаден профил за конкретния студент. При наличието на профил базата от желания и профил
знанията се изпращат към PA, който от своя страна ги записва в локалната си база от данни и преминава
към фазата на нормална работа. При липсата на създаден профил за конкретния студент започва
неговото създаване, за целта се връщат набор от въпроси към PA който ги визуализира и изчаква отговор
от студента. Първият набор от въпроси са предварително зададени и те включват обща информация
която системата е необходимо да притежава за всеки обучаващ се като – имена, възраст, адрес, курс и др.
След получаване на отговор на тези въпроси започва генерирането на нов въпросник, като за целта се
използват отговорите от предходния въпросник и набор от онтологии. Тези допълнителни въпроси
служат за установяване на интересите и целите на обучаващият, като процесът се повтаря докато
нужната информация е събрана. След приключването на въпросите в зависимост това дали потребителят
е обикновен студент се генерират базата от желания и заедно с профилът му се изпращат обратно към
PA. В случай, че потребителят е външно лице целящ самообучение то тогава в зависимост от неговите
отговори на предходните въпроси ще се генерират тестове за установяване на неговото ниво в
съответните дисциплини, които желае да изучава. Накрая посредством резултатите от теста и отговорите
на въпросниците за конкретния потребител се генерира база от желания.
Нормална работа. След приключване на фазата на инициализация персоналния асистент преминава в
режим на нормална работа. Нормалната операция на PA се извършва посредством два агента – PC и RC.
Първият агент е реактивен с ограничена рационалност и служи за комуникация с останалите агенти в
пространството. Този агент има две основни задачи – да служи като пощальон за съобщенията идващ
към и от RC, да прочита изпратените съобщения към RC и преди да ги изпрати към него да ги обработи и
сведе до лесни команди за изпълнение преди да ги изпрати към вторият агент. Агента следи за
съобщения от останалите агенти в ВОП пространството, например агентите оценяващи резултати от
проведени тестове [8].
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Фигура 2. Работа на RC

При нормална работа, при получаване на съобщение реактивния агент прочита и обработва полученото
съобщение при което оценява дали съобщението трябва да се препрати на RC. Ако съобщението трябва
да се препрати до другия агент то бива сведено до набор от инструкции, които трябва да се изпълнят и
след това се изпраща към проактивния агент. След изпращането на съобщението агента минава в режим
на изчакване докато не получи ново съобщение.
Вторият агент е PC, който притежава BDI ментални състояния. Целта на този агент е да осигурява
интеракцията с потребителя. BDI архитектурата на агента е изградена по следния начин:
 Вярвания
o Вътрешни вярвания (Профил) – знанията, които агентът притежава за студента.
Това е такава информация, която рядко се изменя, но при нейното изменение би
предизвикала частично или цялостно преразглеждане на базата с желания;
o Външни вярвания (Околна среда) – представляват знанията на агента за околната
среда. Тези знания се добиват посредством сензорите на устройството и могат да
бъдат дата, час, местоположение и др.
 Желания – желанията са представени като набор от събития, които предстоят да се случат.
Това могат да бъдат изпит, лекция, упражнения и др.
 Цели – това са желания, за които агентът е преценил, че има благоприятни условия за
постигане и се е фокусирал в тяхното изпълнение;
 План – това са стъпките и задачите, който агентът е предприел за постигането на дадената
цел.
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Фигура 3. Работа на PC

При всяка итерация, проактивният агент първо проверява за наличието на чакащо съобщение. При
наличие на такова, то бива прочетено и проверено дали е от тип „аларма“ (тези съобщения са с най-висок
приоритет, тъй като те предупреждават за бедствия или опасност за потребителя). Ако текущото
съобщение е от този вид, на екрана се извежда предупреждение и се дават инструкции какво трябва да
направи студента – например, ако е пожар и се намира в сградата да се евакуира незабавно. Докато
потребителят не изпълни инструкциите за безопасност или алармата не бъде отменена, агентът е в
процес на изчакване и не преминава към нормалния си режим на работа.
В случай, че полученото съобщение не от тип аларма се преценя дали то би довело до промяна по
профила на студента. Ако то променя информация в профила на студента, тогава промяната се изпраща
към GPA, който от своя страна връща отговор с промените, които трябва да се извършат в базата от
желания. Промените се записват в локалната база и нормалният процес се проверява, като първо се
проверява отново дали няма друго чакащо съобщение.
При липса на чакащо съобщение се проверява дали околната среда е благоприятна за постигане на някое
от желанията. В този случай се взимат всички желания, които отговарят на околната среда и се
проверяват. При наличието на повече от едно съобщение агентът използва приоритетите на различните
желания за да определи към кое да се фокусира. След като желанията са филтрирани и еднозначно е
идентифицирано едно единствено, започва изграждането на план за действие, който след това се
изпълнява.
След приключване на изпълнението на планът агента преминава обратно в изходна позиция, като
проверява отново за наличието на чакащо съобщение.
3.

Самообучение

За да може една система да е наистина интелигента то тя трябва да притежава някаква степен на
самообучение. В момента разглеждаме няколко различни сценария как да имплементираме
самообучението в нашата система. В момента проучваме моделите на Марков, обучение с утвърждения и
още няколко за намиране на най-подходящият модел.
Сами по себе знанията, които ще придобива системата посредством някой от моделите упоменати по
горе ще се записват в две отделни групи:
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4.

Временни – те се използват за максимално адаптиране на агента към конкретния потребител.
Тези знания се пазят и използват само за конкретния потребител и служат за изучаване на
навиците и предпочитанията на студента;
Постоянни – това са всички познания, които може да се използват глобално за всички
потребители. Тези познания се запазват в сървърната база и не се губят с времето;
Прототип

До момента имаме разработен прототип за мобилно устройство с операционна система Андроид. Той
позволява следене на предстоящи събития. Към момента, събитията се добавят ръчно от потребителя,
посредством графичен интерфейс. Причината за това е, че сървърната част, съдържаща базата с желания,
е в процес на разработка. След въвеждане на събитията от потребителя персоналният асистент започва
наблюдаване на околната среда и преминава в нормална работна фаза, отчитайки менталните си
състояния.
Към прототипа сме добавили гласови команди позволяващи лесното управление на персоналният
асистент, дори от хора с намалено зрение. За да не ограничаваме и задължаваме потребителя да е
постоянно свързан с Интернет сме избегнали използването на онлайн услуги за разпознаване на човешка
реч, като тази на Google. Вместо това сме използвали външна библиотека, която предлага същата услуга,
но на локално ниво. Недостатъкът на този подход при гласово разпознаване, не винаги е на сто процента
ефективно.

Фигура 4. Графичен интерфейс на прототипа
В процес на нормална работа при възникване на събития агентът предупреждава потребителя
посредством подходящо съобщение на екрана, информиращо за предстоящото събития (Фигура 4).
5.

Заключение

Използването на интелигентни агенти в учебния процес е голямо предимство, което позволява следене на
навиците на студентите. Това ни позволява индивидуален подход спрямо всеки студент – време за
подготовка спрямо бързината на възприемане на информация, целите и желаните резултати. Веднъж
изграден агентът се самообучава и приспособява спрямо предпочитанията на студента, предлагайки
материали и съвети по начин, който да бъде максимално полезен за студента.
Благодарение на гъвкавостта и ползите, които могат да бъдат извлечени от LISSA, надяваме се, че
подобен тип системи ще станат предпочитани помощници в учебния процес на университетите.
Благодарност. Изследванията са частично финансирани от НПД на Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ по проект НИ15-ФМИ-004, “Иновативни фундаментални и приложни научни изследвания
по компютърни науки, математика и педагогика на обучението”.
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ИДЕЯ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА ВИРТУАЛНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
Ася Тодорова Тоскова, Емил Христов Дойчев, Борислав Петров Тосков
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
AN IDEA FOR EXTENSION OF THE VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE FOR LIFELONG
LEARNING
Asya Todorova Toskova, Emil Hristov Doychev, Borislav Petrov Toskov
Abstract. This publication presents an idea of creating a model for non-formal education which can be
implemented in the Virtual Educational Space. The model is based on andragogic approach and acquisition
of competences. Intelligent agents will take care of training and educational and career guidance of the
learners. A possible application of the model is a course in cognitive robotics.

Keywords: Lifelong learning, non-formal education, virtual education space, lifelong learning models,
andragogic approach, competence approach, multi-agent systems, intelligent agents, cognitive robotics.

Introduction
In the Faculty of Mathematics and Informatics at the Plovdiv University “Paisii Hilendarski” Virtual
Educational Space (VES) has been worked out as the successor of the Distributed e-Learning Centre (DeLC)
[1,2,3]. VES is built up as an intelligent, context-depending, personalized and adaptive environment for
education, based on certain principles of Internet of Things and of Semantic web [4,5,6].
The adaptation of VES for lifelong learning supposes the developing of a model for implementing
education considering the necessities and possibilities of the learners and adapted to the contemporary ways of
life and learning.
The idea of accomplishing such a model is prompted by the European and the National strategies for
intelligent growth of our society where the lifelong learning is regarded as the most important factor for personal
development and improvement, for successful professional realization, for active social position and for the
creating of an intelligent, competitive and economically stable society. From the analysis made of these
documents are systematized several general conclusions which present the essence and the basic possibilities for
organizing the lifelong learning and these are:

The lifelong learning integrates equally all categories of educational activities (formal, non-formal
and informal) and affords an opportunity for education and training of the individual from the earliest childhood
to the end of his entire conscious life. In this sense the lifelong learning assumes anthropological approach of
education. This means a different approach of education and upbringing for every stage of the human life –
pedagogical approach for the early and the youth age, andragogical approach for the mature age and geragogical
approach for the after pension age.Providing the opportunity for intelligent growth of the society determines the
mastering of educational key competences through the entire life according to the quickly changing needs of the
labor market. This can be achieved through problem-orientated education.

Granting information for the possibilities of education and training as well as for career orientation
through the entire life is an important element of the conception of the lifelong learning.

The institutions of higher education could implement non-formal education.

Knowledge acquired through non-formal education can be validated and certified. In the European
Union YOUTHPASS certificate is issued.

The standardized European instruments can be used for comparing the acquired knowledge, skills
and competences no matter how or when they are achieved.
A Preliminary Model for Expanding the VES for Lifelong Learning (LLL)
On the basis of the specific character of VES the most suitable thing to be made proves to be the
development of a module for conducting a non-formal continuing education expanding the limits of VES for
lifelong learning. Subsequently the model could be extended for the needs of the informal learning.
The approach for implementing such an education contains the following steps and elements [7]:
Introducing the theme (Preview) – popular, brief and attractive presentation of the theme for provoking
an interest in the potential learners.
Defining the educational target group – by the means of control tests (included in the Preview) and
inquiries among the candidate-trainees is defined their belonging to a suitable educational group. The inquiries
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must correspond to the actual conditions of the educational and information resources maintained in the VES.
Criteria for belonging to a certain educational group could be different preconditions, for example available
knowledge, interests and desires, intended application of the new knowledge, demanding a higher level of
knowledge, etc. The VES must offer an appropriate classification of the possible types of educational groups
while every type corresponds with a genetic educational plan. The user will be granted a personal portfolio
including personal data, aims, desires and full set of standardized European documents (CV, language passport,
mobility licenses, diplomas and certificates) describing his knowledge, skills and competences.
Developing a personalized educational plan – in principle the personalized educational plan is generated
as an instance of the genetic educational plan according to the special features (the profile) of the particular
learner.
Conducting of the training – the non-formal education which the VES suggests is not obligatory.
Therefore, the users of this knowledge will be people striving for self-perfection, for increasing their standard of
life or just to have fun.
In order to expand the methodological model of the space which already has given formal education
based on the pedagogical principles and conforming to the potential target group, it is rational to develop an
andragogical approach for the training. Consequently, it could be applied the geragogical approach as well.
With the andragogical model the learner is motivated, aware and pragmatically orientated and the trainer
is an assistant, more qualified consultant, who helps, explains and consults. In the electronic training, that is what
VES grants, the role of the trainer will be carried out by a personal consultant (PC). The personal consultant is
an intelligent agent which is individually generated for every certain trainee and is acquainted with his desires,
studying habits and his knowledge. Except that the personal consultant will process the collected information, it
will educate itself in order to adapt to the changes of the needs and potentialities of its “student”. The PC will
stimulate the user to further development of the achieved progress and will undertake timely measures for
avoiding failures in his education. For the mathematical model of self-education decisions will be sought for.
The methodology of the andragogical model of education supposes presenting the knowledge in the
form of solving problems through different situations, simulations or games.
The concept for the educational innovations of the knowledge-based society moves the focus from
training for achieving knowledge towards training for achieving competences (TAC). According to the National
qualification frame (respectively European qualification frame) the criteria for assessing the learning are three –
knowledge (theoretical and factological), skills (cognitive and practical) and competences (proved ability for
using knowledge and skills in real educational, working or life situations). The TAC permits the learners to build
up the achieved knowledge during the educational process in their own way while developing their skills and
adding new knowledge on the basis of the given standards for competences. The competences necessary for a
certain work place form dictionaries of competences. The most well-known dictionaries of competences
worldwide are Workitect, NASA Competency Management System Workforce Competency Dictionary,
Harvard, Georgia's Competency Dictionary, The European Dictionary of Skills and Competences (Disco).
Assessment of the results of the education – in order to finish the educational process, it is necessary to
assess the acquired knowledge. In our model the personal consultant will assess educational competences
through solving problems. A possible expansion of the assessment model is the inclusion of evaluation of key
competences and soft skills. The acquired competences will be added in the personal portfolio of the learner.
Continuation after the continuation – the orientation during the whole life is an important element of the
entire conception of the lifelong learning. Because of the lack of a national system for orientation during the
whole life and a deficit regarding the given information, the idea of making of intelligent agent who will secure
an easy access to the information about the possibilities for education and training, seems especially provoking.
This educational consultant (EC) will facilitate the process of making decisions giving the user suitable
information and helping him to choose the best direction for future development.
The educational consultant is acquainted with the personal qualities and the social characteristic of the
user. He is familiar with his interests and operates with quality and quantity information for educational and
training possibilities, including educational mobility which receives from a specific database of knowledge.
In this train of thought it looks absolutely logical to realize another intelligent agent – career consultant
(CC) who will orientate the user in professional direction. For describing the existing professional possibilities, a
specialized database is suitable again. The general architecture of the model is presented at fig. 1.
An Exemplary theme
As an attempt for realizing such a model in the virtual educational space an electronic lesson book in
cognitive robotics is worked at. The theme is interdisciplinary and very topical.
The presenting of the theme (fig.2) is made on Flash CC and AS3 and is realized as a SCORM-package
[7]. We think over a redesign to AIR in order to play the program on mobile devices as well.
The interactivity is an important element of the electronic presenting of educational materials. The
learner has the possibility to interact with the lesson book and every interaction will be reported in the intelligent
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medium. The lesson book is based on a number of graphical, video and sound elements aiming more clear
explanation, drawing the attention and giving pleasure. It is proved that the pleasure stimulates the memory and
quickens the process of memorizing.

Fig. 1 General model architecture

Fig. 2 Preview of the theme in cognitive robotics

Conclusion
The module for lifelong learning in the virtual educational space made at the Faculty of Mathematics
and Informatics at the Plovdiv University will suggest non-formal education. The personal assistant who will
take care of the user will be an intelligent multi agent system. It will consist of personal consultant in charge of
the chosen training course, educational consultant in charge of following educational orientation and career
consultant in charge of the career orientation of the user. The personal consultant will follow the principles of the
andragogical model of education. The educational content will aim at acquiring competences. As a possible
realization of this model we are working on an electronic lesson book in cognitive robotics.
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DEVELOPMENT INTELLIGENT ENVIRONMENT FOR GENERATING AN ELEARNING LESSONS ABOUT CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE OF
BULGARIA
Mariya Miteva, Asya Stoyanova-Doycheva, Nina Stancheva
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Abstract:
This paper presents the general notion for developing an intelligent environment for generating an e-learning
lessons about cultural-historical heritage of Bulgaria. The concept represents the idea of lifelong learning
and it is part of development of VES. The environment contains an intelligent agent that processes the
knowledge base and generates appropriate lessons depending on what the user is looking for. The knowledge
base is represented by multiple ontologies which are describing cultural-historical heritage of Bulgaria and
are based on CCO standard.
Key words: ontology, CCO standard, e-learning, intelligent agents
1.

Introduction

DeLC (the Distributed eLearning Center) provides education services and e-content which is personalized
for each and every student at the Faculty of Mathematics and Informatics at Plovdiv University [1, 2, 3, 4]. The
DeLC project has evolved in to VES (Virtual Education Space) [5,6] on account of the modern trends of transforming Internet into Internet of Things [7] and the development of the Semantic Web [8, 9]. VES is an intelligent, context-aware, scenario-oriented and controlled infrastructure maintained by various assistants which are
implemented as intelligent agents [10,11].
One of the interesting projects in VES is connection between lifelong learning and cultural-historical heritage of Bulgaria. The idea that we present in this paper is to create an e-lessons about the Bulgarian culture according to the wishes of the learner. For this reason we create ontologies about different cultural-historical heritage of
Bulgaria as we take in to consideration CCO (Cataloging Cultural Objects) [12] standard. Generation of the elessons will be performed by the intelligent agent that will use the ontologies as a knowledge base. In this paper
we discuss in more details a knowledge base that is created as hierarchy of different ontologies.
2.

The CCO Standard

Bulgaria is a country with a lot of historical events, places, many archaeological and cultural artefacts.
Most of the cultural-historical heritage is saved in different communities like museums, galleries. Presenting
information about all events, items, artefacts in digital version requires using a standard that will unify the
structure of the data. That way sharing this data between different communities will be easier.
One of the main things that we use and relay on for developing the environment is CCO (Cataloging
Cultural Objects) standard. It is a standard for describing and documenting works of arts, architectures, cultural
artifacts and their images. The main purpose of the standard is to provide rules for describing all these kinds of
works. The usage of CCO standard makes easy to discover and access different types of information used and
stored in systems for describing works. It is used by various types of communities and organizations like
museums, libraries, galleries etc. Another advantage of using this standard is that it provides better way of
sharing data between communities.
The CCO standard covers almost every kind of information that might be needed for presenting different
types of work. The individual work that is described and documented in systems is called work item. There is
lots of various types of work items and each of them has its own specific characteristics that should be kept. All
this data is supposed to be managed in a way that it is easy to be shared between communities. That is why CCO
standard sets up several elements to unify the way data is structured and presented. Some of these elements
presents important information about the work item and are required. We can summarize them into couple
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groups like elements that define type of work, language, source; another group of characteristics about creator,
location; about measurements, materials, techniques of creation, style, culture and so on. Since all objects have
similar elements, CCO standard offers values of these elements to be stored into dictionaries called authorities.
There is several authorities admitted by CCO standard grouped into different subjects.
First authority, called Personal and Corporate Name stores information about all kind of people related
with the works. It contains names and biographic data of creators and artists, interesting facts about them. Also
there might be included different corporate bodies like architectural firms, museums and other groups of
individuals that worked together.
Another authority is Geographic Places, which stores information about important places that are related
with the works and creators as well. This authority includes natural places like rivers, mountains, continents and
so on. It also covers administrative geographic entities such as countries, cities, empires, nations.
Each individual work has its specific terminology. This information should be placed in different
authority called Concept Authority. It stores description of work types, materials, styles, activities related with
the works, abstract concepts, physical attributes and so on.
The last authority is about historical events, mythological or religious characters or themes. It is called
Subject Authority in CCO standard.

3.

Ontologies

As we mention above Bulgaria is a country with long and rich history. Storing all this information into
database want be efficient for the purpose of the e-learning and goals we have. Our goal is to give the user proper
information with enough details according to what he or she is searching for. So if the user wants just the main
information about some artefact we want show him details that he is not interested about. But we want to give
him an option to see other items or information that might be interesting to him. That is why stored information
should be processed in a semantic means and to accomplish this we are using ontologies.
Presenting all data with one ontology will be hard for maintenance and may cause bad performance.
Because of this the domain of cultural-historical heritage of Bulgaria is divided into several smaller subdomains.
Each subdomain is presented by separate ontology. Since most of the terms described by the ontologies are
related to each other all ontologies are linked together. That way connection is established between terms in
different ontologies and searching the proper information will be easy and efficient.
There is ontologies that represent authorities from CCO standard and other that are used for storing
knowledge of variate of cultural-historical items. Figure 1 shows ontologies that we assumed to have for
representing the information.
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Figure 1: Ontologies

First we are going to talk about Cities ontology. It is used for presenting knowledge of all cities that are
related with work items, creators, corporations or communities. This ontology keeps data like city names,
location and other important information that is need by the other ontologies.
When we talk about Bulgarian cultural-historical heritage we can’t pass over the fact that Bulgaria has
unique and very interesting folklore. Each part of the country has its own specific characters. We can say that
Bulgaria is divided into seven Folklore regions. Each of them has individual typical national music, musician
instruments, dances, costumes, work tools etc. The geographic boundaries of the regions are different from the
administrative and each region contains several cities. Knowledge of folklore regions is defined in ontology
called Folklore Region. The main purpose of it is describing the geographic boundaries of the regions, names
and other specific information and also all the cities that are part of each region. Here is important to note that
the information about the cities comes from the first ontology Cities.
The next ontology that will be described in this paper is Landmarks. It contains knowledge about
different types of landmarks that are part of Bulgarian cultural-historical heritage. This includes churches,
monasteries, museums and so on. This ontology covers information about the architecture of buildings or
landmarks, location, creators and all other specific data. Most of the data like locations, information about the
creators comes from other ontologies.
Objects is another ontology that will be described in the paper. It represents all types of items that could
be work items (according to CCO standard). This object types could be furniture, paintings, sculptures, musician
instruments, work tools, costumes and so on. This ontology covers main information about all types that are part
of the cultural-historical heritage of Bulgaria. Here is the place where these items are presented as group and
their characteristics are defined. This ontology contains knowledge about the purpose of items, materials that
usually are used for creating them, where they are supposed to be stored. So this ontology needs information
about materials, locations and it is linked to ontologies like Landmark, Material.
Since Objects ontology keeps main information about all work items, the full knowledge of specific
groups of items is presented by different ontologies. So the next one that will be described is Costumes. It is
about Bulgarian national costumes and describes different types of costumes according to the Folklore region
they belong to. Ontology contains data like specific parts of costumes, how they are combined into full costume,
differences between usual and formal costume and all other characteristics of this item.
Another ontology that is used by the intelligent environment is about materials. It contains knowledge of
kind of materials used for creation of different objects or even landmarks.
Agent’s ontology defines types of people with similar activities or interests, social role or condition
(architect, writer, painter, etc.). Also it includes descriptions about different persons like names, biographic data,
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interesting and important facts about them. Knowledge about communities their names, locations and other
needed data is part of this ontology too.
The last one is Subject ontology and it is about historical events, dates, mythological persons or themes
related with work items.
One of the goals of the environment is data presented by knowledge base to be shareable that is why all
ontologies above are designed based on CCO standard Figure 2

Figure 2: Ontologies and CCO standard

The first two - Cities and Folklore regions express Geographic places authority. Having terms about
different types of geographic places and location defined in just one place in a separate ontology makes them
reusable and easy for maintenance. Knowledge from these ontologies are used by the other ontologies and that is
why they could be assumed as dictionaries about locations and places like the authority purpose is.
As we mentioned before Agents ontology defines terms like author, painter, and architect. According to
CCO standard all this term are part of the Concept authority. So we can say that with this ontology we are
representing the Concept authority. Agent’s ontology also contains information about different persons or
communities that are part from Personal and Corporate Names Authority from CCO standard. Knowledge from
Agents ontology is supposed to be used in other ontologies like Landmarks, Costumes and all other ontologies
describing different work items.
Materials and Objects are storing information that is be part of Concept Authority. Knowledge from
Materials and Objects is needed in Landmarks and Costumes ontology. Subject Authority is represented by
Subject ontology.
4.

Intelligent environment

Another part of the environment is the intelligent agent. Its work is to find the information that the user
wants, to process it and return the results back to the user. The agent is able to look into all ontologies for
retrieving the data. Depending on different criteria the agent looks into separate ontologies. It founds the
connection between them and continues the searching into that one the needed information is in. After the agent
gets the knowledge from the ontologies the data is processed and shown to the user.
5.

Conclusions

The ontologies presented in this paper are based on the CCO standard and serves as a knowledge base of
the intelligent agent that generate e-lessons. This environment is intend to support lifelong learning and is a part
of VES. The next step of our work will be to develop the agent prototype and integrate it in digital library of
VES.
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GAME BASED LEARNING WITHIN VIRTUAL EDUCATION SPACE

Alexander Petrov, Andrey Petrov, Veselina Valkanova, Ivan Dimitrov

Abstract: The paper presents a software architecture of a prototype which will be used within an already existing
Virtual Education Space which is a part of DeLC educational portal. The architecture itself provides a good way
of building an educational game with software agents with the usage of JADE framework
Key words: Software agents, Game based learning, Virtual Education Space, E-learning, JADE

1. Увод
В отговор на съвременните потребности за подпомагане на обучението посредством използване на
съвременни информационни и комуникационни технологии, във ФМИ на Пловдивския университет в
последните десет години се разработва инфраструктура, наречена Разпределен център за електронно
обучение (DeLC) [1,2,3]. Предназначението на центъра е да доставя по контекстно-зависим, адаптивен и
персонализиран начин електронни образователни услуги и електронно учебно съдържание, разположени
върху физически разделени сървъри [4]. Отчитайки различни недостатъци и в отговор на някои съвременни
тенденции в обучението посредством използване на съвременни информационни и комуникационни
технологии DeLC се трансформира във Виртуално образователно пространство [5,6,7].
Една от причините за спад на интереса към традиционните форми на обучение е липса на креативност и
атрактивност на образователния процес. Недостигът на време и строгите планове за обучение често са
причини да не се търси творчество. По тази причина игровизацията (gamefication) и игрово-базираното
обучение (game-based learning) са все по-гореща тема през новото хилядолетие. Учители, родители,
академици и програмисти търсят начини за разчупване и премоделиране на традиционния образователен
процес, за да ангажират бързо бягащото внимание на ученицитe, изсрастнали от невръстни деца с
технологиите, така наречените "дигитални туземци" [8]. В областта на игровизацията има конкретни
приложения, като мобилното и настолно приложение Duolingo, за учене на чужди езици. Има и разработени
цели платформи като ClassCraft и Rezzly, които добавят приключенски слой върху съществуващата учебна
инфраструктура. Ученикът създава герой, играе като част от отбор и печели точки опит и награди базирани
на поведението му в клас. Учениците се награждават за това че помагат един на друг, че предават отлични
работи, и др. Също така могат да получат игрови наказания, ако не следват желания от преподавателя учебен
процес [9]. В областта на игрово-базираното обучение има множество настолни игри, като например World
Peace Game [10], която учи играещите на разрешаване на конфликти и на колективно разрешаване на
проблеми. Някои от най-известните софтуерните комерсиални игри, които са влезли в класната стая под една
или друга форма са SimCity, Civilization, World of Warcraft, Minecraft, Portal 2 и др. Високата степен на
ангажираност прави тези игри особено подходящи за пренос на знание, ако бъдат умело интегрирани в
образователния процес. Онлайн портали, като този на BrainPop - Game up, са събрали стотици, даже хиляди
игри в различни области на образованието [9].
В статията е разгледана архитектурата на среда за игрово-базирано обучение, наречена MATE (Multi-Agent
Testing Environment), както и конкретната реализация на прототипната разработка, която е от изграждащото
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се Виртуално образователно пространство (ВОП) в лабораторията „Център за електронно обучение DeLC
(Distributed eLearning Center“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

2. Архитектура на MATE
Основното предназначение на MATE е да оперира като платформа за изпитване и обучение на ученици по
игрово-базиран начин, интегрирана във ВОП. Средата е изградена и моделирана в категориите на агентноориентираното програмиране (АОП) като съвкупност от автономни агентни, всеки със своите отговорности в
общата архитектура - отговорности, произтичащи от нуждите на изпитния процес. Паралелно с агентноориентирания си експериментален произход, MATE се вмества в утвърдения с годините сървърно-клиентски
стек на многослойните Интернет приложения.
Архитектурата на MATE (Фиг.1) интегрира пет активни агента, от които два са клиентски и три - сървърни.
Клиент-агентите са изградени с помощта на HTML5, CSS и JavaScript. Същевременно средата е достатъчно
гъвкава и платформено независима, използваща REST протокола за комуникация между сървърни и
клиентски агенти и позволяваща изграждането на клиент-агенти на мобилни и настолни компютри на почти
неограничен набор от програмни езици (Java, Objective-c, Swift, C# и др.). Платформата позволява
включително и комуникацията с неагентно-ориентирани клиенти.

Фиг. 1. Архитектура на MATE
Сървърните агенти са изградени на Java, използват JADE рамката за АОП и когато комуникират към
клиентски агенти, го правят през JEE RESTful интерфейси (услуги). Избраната рамката JADE диктува
програмния език и сървърната имплементация и не позволява същата степен на езикова свобода, като при
клиент-агентите. JADE агентите следват BDI (Belief-Desire-Intention) софтуерен модел.
Базите от вярвания на сървър-агентите са частично в оперативната им памет, когато агентите са активни, а
когато не са - се пазят в стандартни SQL таблици. Tук архитектурата предоставя отново технологична
гъвкавост и SQL базата от данни би могла да бъде заменена както от друга SQL база данни, така и от NOSQL (Big Data) база или друга (пр. специфична оригинална файлова система).
Преди да опишем агентите, трябва да направим уговорката, че петте агента, участващи в архитекурата на
МАТЕ са проектирани, за да обслужат конкретен изпитен сценарий - тест за проверка на знанията за
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правилата на движения по пътищата. Тестването в каквато и да била друга предметна област не е трудно и
създаването на нови или модифицирането на текущите агенти е сравнително схематичен процес, след като
веднъж архитектурата бъде въведена в употреба. С други думи системата се създава с цел да бъде адаптивна
- да послужи на преподавателите по неограничен набор от предмети.
За улесняване разбирането на създаването на чисто теоретически и абстрактни агенти първо ще
демонстрираме практическата полза от предложената платформа с конкретен пример, както беше споменато
по-горе - тестването на правилника за движения по пътищата.
Игрови сценарий. За да се определи доколко играещият познава правилата за движение, предварително са
определени N на брой стъпки (примерно 30) от старта (напр., дом, където живее играчът) до финала (напр.,
училището, където учи играчът). Платформата генерира карта с предварително дефинирани въпроси, но се
дава определено чувство за свобода на играча. За всяка стъпка има подготвен въпрос. Прототипът има за цел
да обогати и провери знанията на играещия в сферата, обхваната от темата на играта. Получените резултати
по време на играта се анализират и предоставят на учителя. Приложението има възможността да се
персонализира спрямо играещия, като използва данни от неговата игрова история.

3. Агенти в MATE
В тази глава накратко ще представим отделните агенти на платформата MATE. В съответствие с
отговорностите си агентите са разделени на следните две групи:



Клиентски агенти – към тази група принадлежат Изпитващ Агент (ИА) и Визуализиращ Агент (ВА);
Сървърни агенти – към групата на сървърните агенти принадлежат Административен Агент (АА),
Оценяващ Агент (ОА) и Статистически Агент (СА).

Изпитващ Агент (ИА). Основното задължение на този агент е да прави подходящ избор на въпросите, които
ще бъдат задавани на играча в зависимост от конкретната ситуация. Алгоритъмът за избор се управлява в
съответствие с актуалната вяра (beliefs) на ИА, предоставена от Административния агент (АА). В
съответствие с избраните въпроси ИА генерира кореспондиращ план за действие. Самият план се реализира
като еволюционна стратегия, която позволява фокусиране върху темите, в които изпитваният показва
слабост.
Визуализиращ Агент (ВА). Грижи се за визуализацията на околната среда за играещия в браузъра (Фиг.2.).
Получава съобщения от Изпитващия агент (ИА), съдържащи списъци с актуалните въпроси, които стават
съставна част на актуалната вяра на този агент. В следващата стъпка ВА избира план за визуализация спрямо
началните си вярвания, зададени му от Административния агент (АА) и от тези, получени като съобщение от
ИА. В третата стъпка ВА получава съобщение, когато играчът направи ход и в зависимост от плана си
променя визуализацията на следващите свободни стъпки за играча.
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Фиг. 2. Околна среда, управлявана от Визуализиращ агент (ВА)
Околната среда представлява изометрична карта (псевдо 3D), представена като двумерен масив, съхраняващ
информация за всяко една позиция. Този интерфейс е изграден с помощта на HTML5 и CSS3
трансформации. Към околната среда са добавени и административни панели за управление и промяна на
вярванията на административния агент (Фиг.3.). Те служат за удобство на администриращия играта участник
(учител).

Фиг. 3. Околна среда с административна част за управление
Като допълнение към разработения прототип е добавена възможност за анимирани движения.
Административен агент (АА). Грижи се за инициализацията и контрол на другите агенти. Получава
вярванията си от конфигурационен файл, който може да бъде манипулиран от човек, администратор в
системата. Предоставя начални вярвания на останалите агенти и ги обновява при нужда.
Оценяващ агент (ОА). Грижи се за анализ и оценка на теста. На базата на неговите вярвания прави анализ и
оценка на теста. Записва резултатите в база данни (вярвания).
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Статистически агент (СА). Проверява околната среда за изменения в базата с оценки и в зависимост от
своите планове подготвя необходимите графики и информационни табла (Dashboards and Charts). Тези табла
са достъпни за преподавателя.

4. Заключение
Игрово-базираното обучение е все по-значим елемент от образованието. Проучване сред 694 учители от
начални и средни училища в САЩ от 2013 показва, че 92% интегрират дигитални игри в образотелния
процес. Игровият подход успява да въвлече ученици, които са иначе незаинтересувани и немотивирани да
научат нужния материал. Проучване в редица европейски училища в Дания, Шотландия, Франция, Италия,
Холандия и Австрия показва, че въвеждането на игри води до категорично по-високи изпитни резултати.
80% от учителите са заинтересовани да научат повече и да използват игри по нови начини в програмата си
[11].
Създаването на платформата МАТЕ е вдъхновено от тази тенденция в развитите страни на обогатяване на
образователния процес и на обучение по нов и ефективен начин, а именно - базирано на игри.
Предстои реално тестване на платформата в реален образователен процес, провеждан в избрано средно
училище.
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