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Abstract: the article presents an approach for the application of digital libraries, including a network of on-
tologies and structured databases in the education of school students in literature, history, geography and bi-
ology. the general architecture of a multi-agent platform based on the reference framework of the viPs (virtu-
al Physical space) system, which is being developed in the DelC laboratory of the Plovdiv university Paisii Hile-
ndarski“, will be considered. the information and data in this platform are maintained by a hybrid structure of 
ontologies and databases, with the designed services maintained by intelligent agents and personal assistants. 
through interaction between these intelligent components, functionalities are modelled, such as: conducting 
virtual tours in the teaching of different subjects; automatic generation of questionnaires, tests and surveys; de-
velopment of project assignments; game-based learning; group assignments, etc. these functionalities and ser-
vices are aimed at classroom training as well as interest clubs.
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ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на образованието в ерата на дигитализацията и четвъртата индустриална революция по-

ставя нови изисквания, свързани с приложението на изкуствения интелект. създават се и се въвеждат в 
училище различни интелигентни образователни среди и инструменти. В специализираната литература 
[1] се разглеждат различни аспекти за приложение на ии в образователния процес, като: автоматизира-
не на оценяването; адаптиране на образователния софтуер към персоналните особености на ученици-
те; обучение чрез експериментиране; приобщаващо образование; проектно обучение и т.н. Всеки един 
от тези аспекти е свързан с осигуряването на персонализация, интерактивност, контекстна зависимост и 
адаптивност. В много страни по света се правят опити в тази посока. у нас също има опит с прилагането на 
такива образователни среди, които осигуряват услуги за проверка на знанията на учениците, персонал-
на подкрепа и приобщаващо образование, анализ и оценка на различните учебни курсове и т.н. използ-
ването на мултиагентни платформи (като представената в [2]) осигуряват адаптивност, интерактивност и 
персонализация на учебния процес.

през последните години екипът от лабораторията DelC към пловдивския университет разработва ре-
ферентна архитектура на Виртуално физическо пространство (viPs) [3], която може да се адаптира към 
различни предметни области-туризъм, интелигентно земеделие, „умни“ градове, образование [4]. Вся-
ка нова адаптация на viPs разширява функционалностите и добавя информация и знания в дигиталните 
библиотеки на пространството. тази информация е структурирана в различни структури – бази от данни 
и онтологии. Целта на доклада е да се представи един подход за използването на тази информация при 
обучението на ученици в клас и при работа в различни клубове по интереси.
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ПОДхОД ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА ВЪВ ViPS
архитектурата на viPs е мултиагентна като функционалностите се реализират чрез взаимодействие 

на персонални, оперативни асистенти и гардове. viPs съдържа две подпространства (Фиг. 1.): 
 y аналитичното подпространство, което се грижи за виртуализацията на обектите от физическото 

пространство.
 y подпространството от дигитални библиотеки, в което се съхранява необходимата информация, 

свързана с конкретното приложение или контекст.

Фигура 1. Обща архитектура на ViPS 

информацията във второто подпространство е организирана, интегрирана и управлявана чрез из-
ползването на различни стандарти за метаданни [5]. един от основните компоненти на подпространство-
то е мрежата от онтологии (ontoNet), в които се съхраняват знанията за описваната предметна област. 
според целта на онтологията и разглежданата предметна област, създадените онтологии могат да бъдат 
организирани в йерархии, което им позволява да бъдат семантично свързани (Фиг. 2.). 

Фигура 2. Изграждане на йерархия от онтологии 

онтологиите са вид семантично представяне на знания и са много подходящи за разработката на та-
кива системи, но процесът на разработка е трудоемък и твърде бавен, което забавя работата по създа-
ването и използването на системата. това ни мотивира да използваме съществуващите бази от данни, в 
които се съхранява огромна информация за различни исторически, географски и природни забележител-
ности у нас и които са част от работата на екипа ни по проектите BeCC и BulCHiNo [6]. тук възникна друг 
проблем – базите данни са с различна структура и това създава проблеми за агентите, които трябва да 
обработват информацията. За да решим този проблем създадохме унифицирана структура на обща база 
данни, която отговаря на изискванията на стандарта за представяне на културно-исторически обекти CCo 

. чрез отделни скриптове за всяка отделна Бд прехвърлихме съществуващата информация в унифицира-
ната Бд. този процес е представен на (Фиг. 3.).
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Фигура 3. Прехвърляне на информацията към унифицираната БД 

чрез този подход в подпространството на дигиталните библиотеки могат да се структурират знания от 
различни приложни области и учебни дисциплини – история, география, биология, литература и т.н. Ще 
разгледаме някои възможности за приложение при обучението в средното училище.

ВИРТУАлНИ УЧЕбНИ ЕКСКУРЗИИ 
Виртуалните екскурзии имат място в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове 

най-вече по предметите – български език и литература, история и цивилизация и география и икономи-
ка. те са актуални и приложими в съвременното българско училище. чрез този метод на работа се засил-
ва мотивираността на учениците да търсят, намират и представят информация. по този начин се разши-
рява техния кръгозор и се заражда интерес към изследователска дейност.

основната цел е да се генерират виртуални маршрути в съответствие с конкретните дидактически це-
ли. За да се предоставят знания за специфичните културно-исторически обекти от онтологичната мрежа, 
се използват някои специализирани агенти в представената мултиагентна система като:

 y KGA (Knowledge Generation Agent) – асистент за генериране на знания. след като получи изисквани-
ята на ученика, той извлича информацията от онтологичната мрежа ontoNet за обектите, предста-
вляващи интерес за потребителя.

 y rGA (route Generation Agent) – този асистент е отговорен за създаването на виртуалния маршрут. 
той използва възможностите на аналитичното подпространство.

 y DBA (Database Agent)- този асистент извлича и обработва информацията от унифицираната база от 
данни. той получава заявката от KGA, а обработената информация предава към rGA за генерира-
нето на маршрут.

 y PA – това е персоналния асистент на ученика. той служи за комуникация с ученика.
към този момент в онтологичната мрежа функционират различни онтологии, свързани с обучението 

по история – за народните носии, възрожденските къщи [7], за писателите и бележитите личности, свър-
зани с Хуманитарната гимназия в гр. пловдив и др. от друга страна, в унифицираната Бд разполагаме с 
богата информация за различни културни и исторически обекти – художници, манастири, икони, тракий-
ски съкровища и др. създаването на виртуални маршрути е част от работата по разработката на контекст-
но-чувствителен туристически пътеводител, представен в [8].

процесът на организиране на виртуални учебни екскурзии се реализира чрез следния сценарий: уче-
никът в диалог с персоналния си асистент (PA) избира тема за виртуалната екскурзия. PA комуникира с 
виртуалното образователно пространство и предава заявката на специалист асистент, който търси ин-
формацията в мета-онтологията. ако открие онтология по темата, предава заявката към агент (KGA), кой-
то търси и извлича знанията от онтологията и предава резултата към rGA агента . ако в мета-онтологията 
има информация за подходяща база от данни, заявката се изпраща към специалист асистента DBA, който 
извлича информацията от унифицираната база данни и предава структурираната информация към rGA. 
след като този агент получи информацията от Бд или от съответната онтология, той генерира виртуална-
та екскурзия и я предава към персоналния асистент PA на ученика (Фиг. 4.).
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Фигура 4. Потребителски интерфейс на Персоналния асистент при провеждане  
на виртуална учебна екскурзия по етнография и фолклор

генеРиРане на тестоВе и анкети 
информацията, съхранена в подпространството на дигиталните библиотеки може да се използва за 

динамично генериране на въпроси за тестове и анкети. при адаптацията на viPs в сферата на образова-
нието е създадена интелигентна среда, чиято задача е да провежда допитване или да проверява знания-
та като използва онтологиите в ontoNet. това включва автоматично генериране на тестови въпроси и оце-
няване на ученическите отговори. от потребителска гледна точка системата представлява тестова систе-
ма, задаваща определен брой въпроси последователно като за всеки въпрос се предоставя определено 
време за отговор. отговорът на всеки въпрос се проверява веднага след получаването му в системата. не-
посредствено след завършване на теста резултатите се предоставят на потребителя. 

В разработената прототипна среда е предоставена възможност за генериране на различни типо-
ве въпроси. те са съобразени със стандарта за тестово изпитване iMs Question and test interoperability 
specification (Qti) като се различават по начина на задаване и според възможностите за отговор:

 y отворен въпрос;
 y липсващи думи;
 y вярно/невярно;
 y затворен въпрос с един верен отговор;
 y затворен въпрос с няколко верни отговори
 y текстови въпрос от тип „есе“.

спецификацията на iMs Qti определя стандартен формат за представяне на съдържанието на въпро-
сите и резултатите от оценката, като осигурява взаимодействието и оперативната съвместимост между 
различни системи, свързани с обучението. Резултатите от апробирането на модела е представен в [9], а 
прототипът на тестовата система – в [10].

РАбОТА ПО ПРОЕКТИ, ИгРОВО–бАЗИРАНО ОбУЧЕНИЕ
съхранената в онтологиите и базите от данни информация дава възможност и за използването ѝ при 

проектната дейност и при игрово-базираното обучение както в класическите форми, така и в клубовете 
по интереси и при извънкласната работа в steM центровете. 

В тези часове, добре подбраните задачи могат значително да намалят абстрактността на учебното 
съдържание и да увеличат интереса към него. В клубовете по интереси в steM центровете могат да се 
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разглеждат различни проектни задания. Ще представим едно примерно проектно задание за създаване 
на онтология, свързана с биологията. информацията в онтологията може да бъде представена по мно-
го прост начин. свежда се до съставяне на утвърждения, които се състоят от субект, предикат и обект 
(Фиг.5.). конструкцията от тези три елемента се нарича триплет. множеството от триплети представят ло-
гиката в онтологията.

Фигура 5. Конструкция на триплет

За да се запознаят учениците със същността на една онтология, може да се използва следната проект-
на задача , която да се разгледа в клуб по интереси. „мария е на 16 г. тя има сини очи. мария има съуче-
ник иван. той е чернокос. има домашен любимец куче. кучето е пинчер“.

В конкретния пример са съставени триплетите – „мария е синеока“, „мария е на 16 години“, „мария е 
съученичка на иван“. В тях мария е субект, а синеока, 16 и иван са обекти. В триплетите – „иван има цвят 
на косата черен“, „иван има домашен любимец куче“, „иван е съученик на мария“, иван е субект, а куче, 
черен и мария се явяват обекти. обектните свойства са – „има цвят на косата“, „има домашен любимец“, 
„е порода“, „е съученик“. свойството „е съученик“ е симетрично, защото както иван е съученик на мария, 
така и мария е съученичка на иван, т. е. иван и мария се свързват с едно и също свойство. екземплярите 
в онтологиите са конкретни обекти от даден клас. тук мария и иван са въведени като такива. В разглеж-
дания пример „домашенЛюбимец“ е клас, а „куче“ се явява подклас на „домашенЛюбимец“. като инди-
видуалности в класа „куче“ са въведени породите – пинчер и доберман. Възрастта на мария е предста-
вена, като е използван примитивен тип данни – цялото число 16 (Фиг.6.).

 

Фигура 6. Триплети съставени по условието на задачата

този анализ може да бъде описан под формата на онтология в програмата Protégé. В нея се създават 
класове и свойства и се въвеждат индивидуалности. класът е абстрактно понятие и може да бъде как-
то субект, така и обект. предикатите са свойствата, които свързват обекта със субекта. те могат да бъдат 
обектни и даннови. обектните свойства имат домейн – обвързан със субекта и ранг – обвързан със обек-
та. индивидуалностите трябва да отговарят на определени условия, за да са част от даден клас. на база 
въведената информация в онтологията може да направи онтограф, който показва връзките между класо-
вете и индивидуалностите (Фиг.7.).

използването на игрово-базирано обучение е доказало ефективността си като дидактическа техно-
логия, която повишава активността и мотивацията на всички ученици и в частност на учениците със спе-
цифични-образователни потребности. За подпомагане на игрово-базирано обучение като отделен мо-
дул във viPs беше създадена средата Multi-Agent testing environment (MAte). основна характеристика на 
MAte е комбинация на пасивна виртуална среда с активни компоненти, реализирани като интелигентни 
агенти [11]. 
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Фигура 7. Онтограф

наличната информация в дигиталните библиотеки дават възможност за създаването на различни иг-
ри от типа „Question Game“. този тип игри се базират на описаната по-горе технология за генериране на 
въпроси като се използват знанията в онтологиите и възможностите на мултиагентната система. За пер-
сонализация може да се използва персоналният асистент PA, който след комуникация с ученика, пре-
дава избраната предметна област (история, литература, география, биология) на специалист-асистента 
Question Generation Agent (QGA). той търси подходящата информация и (чрез използването на различни 
шаблони) генерира въпрос, който предава към персоналния асистент заедно с верния отговор и още ня-
колко дистрактора. след като получи отговора на ученика, системата генерира резултат и продължава със 
следващия въпрос.

през последната година беше разработена онтология, съхраняваща информация за растителните ви-
дове в България [13]. тази онтология е база за създаването на различни варианти на игри с въпроси и от-
говори, както и игри от типа „познай растението“ [12], при които се обработват знания от общ характер 
чрез използване на логическо програмиране.

платформата Atos (Artificial intelligence for agriculture to steam center) е част от адаптацията на viPs, 
предназначена за обучение на ученици в steAM училищни центрове. теоретична основа на платформа-
та е концепцията за „интегрирани домейни“, разработвана в съответствие с работната програма на на-
ционалната научна програма „интелигентно земеделие (2021-2024)“ (ннп). идеята на Atos е да използ-
ва информационните ресурси на ннп за предоставяне на учебни единици основно по предмета биоло-
гия и неговите приложения в интелигентното земеделие, както и по теми като напр., изкуствен интелект, 
роботика, игрово-базирано обучение. основен компонент на платформата Atos е персонален интели-
гентен асистент на ученик, разположен върху робот от трето поколение robobo [14]. платформата Atos 
дава възможност да се използват дигиталните библиотеки на viPs за реализиране и на игрово-базира-
но обучение. 

нашият, макар и не много голям опит показва, че образователните среди, базирани на игри, са ефек-
тивно и креативно помощно средство не само за учениците, но за всички специалисти, ангажирани с про-
веждането на такъв тип обучение. наличието на гъвкава и интелигентна архитектура дава възможност за 
разширяване и интегриране на игрово-базираните среди във външни системи и платформи за подпома-
гане на информационните и комуникационните технологии в обучението.

Заключение
приложението на информацията и знанията от онтологии и дигитални библиотеки в училище да-

ва възможност за повишаване интерактивността, активността, мотивацията и ефективността на учебния 
процес. адаптирането на виртуално-физическото пространство viPs към условията на обучение в класни-
те и извънкласни форми и клубове по интереси дава възможност за разширяване на възможностите на 
обучителната среда, за персонализация на обучението и отчитане на индивидуалните характеристики на 
всеки ученик. проектното и игрово-базирано обучение е подход, който дава възможност за по-задълбо-
чено усвояване на основните понятия, концепции и представянето на знания чрез правила, а също така и 
помага за повишаване активността на учениците.
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