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Резюме. Статията представя разработката на среда за генериране на
структура на електронно учебно съдържание като за целта се използва
онтология. Създадената среда е част от дигиталната библиотека на ВОП.
Направен е кратък преглед на разработената интелигентна среда и
онтологията, която тя използва.
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1. Въведение
В съвременното обучение се наблюдава бързо навлизане на електронното
обучение на всички образователни равнища. Голям брой образователни
институции наред с традиционните форми на обучение предлагат все повече
учебни материали в електронна форма. Една среда, предоставяща различни
услуги за електронно обучение, е DeLC [1]. Концепцията за DeLC беше развита
до една нова идея наречена Виртуално Образователно Пространство (ВОП) [2].
Основната идея на ВОП е в него да се включат интелигентни елементи, които да
управляват и навигират потребителите на пространството според нуждите им.
Една такава интелигентна среда е средата за генериране на структура на
електронно учебно съдържание (ЕУС). Автоматичното генериране на
съдържание може да бъде в голямо улеснение за всеки един преподавател,
вследствие и на студентите. Правилният подбор на материала за различни групи
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ученици: начинаещи, напреднали и т.н., е от изключително значение, като това
не само може да бъде в помощ на преподавателите, а би могло да подобри
качеството на образованието.
Основната цел на интелигентната среда за генериране на електронно
учебно съдържание е да отговори на нуждите на електронното обучение като за
целта е създаден прототип, който работи с дисциплината „Софтуерни
технологии“.

2. Архитектура
Основните компоненти на средата за генериране на структура на
електронно съдържане е интелигентен агент [11, 12], който генерира структура
на електронното съдържание като за целта прави връзка с онтология [13].
Архитектурата на интелигентната среда за генериране на ЕУС е изградена от
следните части:
 Front-end – визуализира учебното съдържание в зависимост от избран
критерии
от
преподавател/студент,
представлява
графичен
потребителски интерфейс;
 Back-end – интелигентен агент обработва данните, получени от база
знания.
С цел добавяне на семантично значение на данните е използвана база
знания, представена чрез онтология. Тя е един от най-значимите компоненти на
интелигентната среда за генериране на ЕУС. Създаденият прототип работи с
онтология, създадена на базата на курса по дисциплината „Софтуерни
технологии“.
Чрез класове се описват най-важните понятия от лекционния курс
„Софтуерни технологии“. Също така са добавени свойства, които определят
връзките между отделните понятия. От съществено значение за реализиране на
ЕУС са допълнителните знания (мета-знания), които могат да бъдат добавяни
както към класовете, така и към релациите и аксиомите. Именно по тях ще бъде
реализирано филтриране на съдържанието по определени критерии.
Друг важен компонент е агентът. Той представлява автономен JADE агент.
Основната му задача е да обработва знанията от онтологията и да ги предоставя
на потребителите. Готовото учебно съдържание се визуализира в графичния
потребителски интерфейс (ГПИ), който е и околната среда за агента. Той
комуникира с нея посредством сензори и ефектори. Работата на сензорите и
ефекторите се управлява от локалното управление. То определя поведението на
агента в зависимост от информацията, която е събрана от сензорите. В
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конкретната реализация, чрез сензорите агентът определя кога и какви знания
да бъдат взети от онтологията. Ролята на ефекторите е да влияят върху околната
среда, в конкретния случай това става като се визуализират обработените данни.

Фигура 1. Архитектура на интелигентната среда

3. Функционалност
Основната функционалност на интелигентната среда е да генерира учебно
съдържание за лекционния курс „Софтуерни технологии“. В зависимост от
избран критерии се генерира различно съдържание. То може да се определя,
както от степента на важност на материала, така и от номера на лекцията.
Степента на важност може да бъде съответно основно, средно и високо ниво.
Тези знания, които имат основно ниво, представят най-важните (основните)
понятия от лекционния курс. Знанията, за които се добавя високо ниво,
съдържат най-обширна и допълнителна информация. Тези със средно ниво –
средна по важност информация. По този начин може да се подбира правилната
информация за правилната аудитория, като се филтрират данните.
Както беше споменато по-горе, околната среда на агента е графичният
интерфейс (ГПИ). Чрез него системата предоставя възможност потребителя да
избере критерий, по който да бъде филтрирана информацията. Той може да
избере или нивото на важност на материала, или номера на лекцията. При избор
на критерий се променя и околната среда на агента, той обработва избрания
филтър, по който впоследствие търси необходимата информация в онтологията.
След като агентът намери необходимите знания ги обработва в подходящ вид,
за да се визуализират на потребителя в дървовидна структура.

4. Реализация
Интелигентната среда се състои от интелигентен агент, база знания,
реализирана чрез онтология, и графичен потребителски интерфейс.
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4.1. Реализация на онтологията
Целта на онтологията е да опише най-важните понятия, съдържащи се в
лекционния курс, като са използвани лекциите и учебника по „Софтуерни
технологии“ [3]. Онтологията е разработена в Protégé-OWL [7, 8]. Понятията и
концепциите са представени посредством класове. Също така са описани
връзките между отделните класове и свойствата, които имат. На Фигура 2 е
показан граф на някои от класовете, реализирани в онтологията.

Фигура 2. Пример на класове от онтологията

За да могат да се филтрират данните по определени критерии е добавена
допълнителна информация (мета-знания) към класовете, индивидуалностите,
както и към ограниченията и свойствата. Това е реализирано чрез създаване на
две нови анотации в Protégé-OWL: importanceLevel и lectureNumber. На
Фигура 3 е показан пример за добавената анотация.

Фигура 3. Пример за добавени анотации в Protégé-OWL

40

Разработване на интелигентна среда …

Анотацията importanceLevel приема стойности basic, medium и high. Тя
представя нивото на важност за всеки един клас, индивидуалност и ограничение,
което трябва да бъде показано от приложението. Втората добавена анотация е
lectureNumber. Тя представя информация за номера на лекцията, от която е
понятието.

4.2. Реализация на интелигентната среда
Приложението е реализирано на Java, чрез средата за програмиране
Eclipse [15]. За работа с онтологията е използвана библиотеката OWL API [9,10],
а за агента – фреймуърка JADE [14].
Приложението се състои от 6 класа (Фигура 4).

Фигура 4. Клас диаграма на средата

4.2.1. Реализация на графичния потребителски интерфейс и агента
Класът, който е отговорен за графичния потребителски интерфейс, е
MainFrame. Той се използва за създаване и визуализиране на диалоговия
прозорец, който служи за показване на учебното съдържание и филтрирането
му. При стартиране на приложението се инициализира обект от тип
ContentGeneratorAgent, инициализира се и контейнерът на агента
AgentContainerManager. След това се зареждат графичните компоненти. Агентът
работи директно с графичния потребителски интерфейс и поради тази причина
още в началото при инициализацията му се указва това като в конструктора му
се подава инициализираният обект на ГПИ. По този начин се дава възможност
агентът да оперира и да въздейства на ГПИ или на околната си среда. След като
агентът е стартиран му се задава неговото поведение чрез обект от тип
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ContentDeriveService. За целите на текущата разработка агентът има една задача:
при избор на някой от критериите да извлече търсеното учебно съдържание.
След като е регистрирана промяна в околната среда се изпълнява методът
action() на класа, описващ поведението на агента. Тук се прави обработка на
данните, получени от сензора при промяна на околната среда. Вследствие на
тази информация се определя какви данни да бъдат взети от онтологията. След
като търсеното учебно съдържание е намерено и обработено в подходящ вид се
връща на класа, описващ ГПИ, и се визуализира. На Фигура 5 е показан
диалоговия прозорец с крайния резултат.

Фигура 5. Изглед на генерираното съдържание

4.2.2. Класове, свързани с онтологията и нейната обработка
Същинската обработка на онтологията е обособена в отделен клас –
STOntology, с цел яснота и четимост на кода. Една от основните отговорности
на този клас е да осигури достъп до онтологията. Това става чрез класа
OWLOntologyManager от библиотеката OWL API. След като онтологията е
заредена, може да се пристъпи към нейната обработка или да бъдат взети
необходимите знания за генериране на ЕУС. Първо се избират всички суперкласове от онтологията, които имат анотация с търсения критерий за
филтриране. За всеки един намерен супер-клас се създава обект от тип
OntologyData. Това е клас, който се използва за временно съхранение на
намерените данни. Този клас пази информация за наименованието на понятието,
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кратко описание (ако има такова) и колекция от подкласовете му. Рекурсивно се
намират всички подкласове на супер-класовете. По този начин се изгражда
йерархичната структура на ЕУС.

5. Заключение
Автоматичното генериране на структура на електронно учебно съдържане
е полезно за преподаватели, преподаващи един и същ лекционен курс в различни
групи от хора с различни знания. Ползване на онтология в дадена област за
генериране на структура на съдържанието по конкретен критерии, описващи
групата, на която ще се води курса на обучение, е само първата стъпка от
множество идеи. В бъдеще средата ще бъде развита с добавяне на още метаданни в онтологията, за да може да се генерира съдържание по повече критерии.
Освен това функционалността на агента ще бъде разширена с възможност за
търсене на конкретни лекционни материали в дигиталната библиотека на ВОП.
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DEVELOPMENT OF INTELLIGENT ENVIRONMENT
THAT GENERATE E-LEARNING CONTENT IN
SOFTWARE ENGINEERING
Asya Stoyanova-Doycheva, Maria Miteva, Nina Stancheva
Abstract: This paper presented developing of intelligent environment that
intend to create structure of e-learning content. For this purpose it uses as a
knowledge base ontology in software engineering. Developed prototype of this
environment is part of the DigLib in Virtual Education Space.
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