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Abstract. This article presents an approach for creating a content rec-
ommendation model in a gamе-based learning platform designed for 
students with special educational needs. Various referral systems and 
existing opportunities for intelligent delivery of personalized learning 
content tailored to the individual needs of children are addressed.

Увод
Една от значимите цели на системата за образование 

е да създава условия за формиране на основни умения и 
да предоставя възможности за практическото им прилага-
не. В днешното високотехнологично общество знания мо-
гат да се получават както с класическите методи на обуче-
ние, така и с използването на онлайн обучителни системи, 
в частност – игровобазирани обучителни платформи. 

Игровобазираното обучение (Game Based Learning) е 
бързо развиващо се направление в съвременния модел за 
доставка на образователни ресурси. То предлага знания 
по един нетрадиционен и забавен начин и едновременно 
с това развива различни специфични когнитивни умения. 
Особено подходящо е за приобщаващо обучение на деца 
със сензорни, физически, поведенчески или емоционални 
проблеми, т.е. деца със специални образователни потреб-
ности (СОП). За да се развие максимално капацитетът на 
тези деца, методите за преподаване трябва да са съобразе-
ни с индивидуалните им характерни особености, а учебното 
съдържание – с нивото им на развитие. Учебният мате-
риал трябва да е достъпен и да удовлетворява търсените 
резултати. В този смисъл обучителната платформа трябва 
да се фокусира върху персонализираното предоставяне на 
информация. Съвременна тенденция за доставка на персо-
нализирани знания в обучителните платформи е интегри-
рането на изкуствен интелект. Интелигентната система е 
способна да наблюдава, да оценява и да реагира адекватно 
на желанията и нуждите на потребителя. 

От изключителна важност при децата със СОП е сис-
темата да предприема мерки за задържане на вниманието, 
поощрение или препоръка. Осъществяването на тази цел 

е възможно благодарение на алгоритмите за извличане на 
данни в образователен контекст (Educational Data Mining) 
и приложението на методи за машинно учене. Машинното 
обучение дава възможност на интелигентната система да се 
адаптира и усъвършенства с цел ефективно да реши даден 
проблем.

Машинно учене в системите за онлайн 
обучение

Машинното учене е област в изкуствения интелект. С 
помощта на алгоритмите за учене машините извличат знания 
от данните на домейна, анализират ги и съставят модел, който 
впоследствие може да се прилага върху непознати данни с 
цел предсказване, оптмизиране или препоръка. Извличането 
на данни в образователния домейн е свързано с откриването 
на модели за учене, при които се постигат добри резултати.

Според [2] има три основни направления, в които 
се използват методите на изкуствения интелект и машин-
ното учене в контекста на онлайн системите за обучение:

• Оценка на работата и знанията на обучаемите 
с цел предсказване на успеваемост. За анализ 
и оценка на учебната работа и за предоставяне 
на обратна връзка към обучаващите се използват 
методи, базирани на теория на графите [4], кон-
текстен анализ [6], правила за асоцииране и по-
следователно извличане на данни [15], анализ на 
времеви серии [10], класификация и клъстеризация 
[9] и други. За предсказване на успеваемостта на 
обучаемия се използват два модела – когнитивен 
и статистически. Когнитивният модел се основава 
на разсъжденията, които ученикът използва за ре-
шаване на даден проблем. Статистическият модел 
отчита латентни фактори, които обясняват наблю-
даваните данни. За проектиране и обучение на тези 
модели най-често се използват Бeйсово проследя-
ване на знания [14] и логистична регресия [5].

• Препоръка на подходящи учебни материали и 
учебни дейности, съобразени с нуждите и ин-
тересите на обучаемия. За целта се използват 
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препоръчващи системи (Recommender systems, 
RS), базирани на различни техники: с бази знания 
[12], с търсене на сходство с предпочитанията 
на други обучаеми [7], с подобно съдържание [1] 
или подобни характеристики в определен домейн 
[8] или чрез комбинация на няколко метода [11].

• Създаване на инструменти за подпомагане на 
работата и обучението на преподавателите. Раз-
лични интелигентни инструменти се използват в 
помощ на преподавателите, за да се адаптират към 
нуждите на обучаемите и да се улесни оценява-
нето. Тези инструменти предоставят статистика и 
информация за усвоени умения [13], автоматична 
оценка на ефективността на студентите [3] и други. 
Инструментите за ефективно преподаване се ба-
зират на модели за компетентности и аналитични 
методи за обучение, за да осигурят придобиването 
на необходимите умения за преподаване.

Тази разработка се фокусира върху препоръката на 
подходящо учебно съдържание като средство за персона-
лизация на обучението на децата със СОП.

Препоръчващи системи
Препоръчващите системи (ПС) са инструменти, които 

търсят в информационното пространство ресурси, отговаря-
щи на индивидуалните желания и предпочитания на потреби-
телите. Пространството на търсене се ограничава с помощта 
на знания за отделните потребители. Това е възможно бла-
годарение на взаимодействието им с пространството и съби-
рането на множество данни. За целта се използват експли-
цитни и/или имплицитни методи. Експлицитните методи са 
свързани с потребителски оценки, класификации и отговори 
на въпроси. Имплицитните методи се състоят в проследяване 
и запис на поведението на потребителите в средата. 

На базата на методите за изчисление и реализация на 
препоръки се различават няколко основни вида класически 
системи.

ПС, базирани на съдържание (Content-based 
filtering, CBF). CBF системите препоръчват ресурси, по-
добни на тези, които потребителят е посетил или оценил 
положително в миналото. Ресурсите са  представени век-
торно  чрез своите характеристики, описани като свойства 
с определена стойност. Търси се близост между харесаните 
от потребителя ресурси и наличните в базата данни.

Съвместни ПС (Collaborative filtering). Съвместните 
ПС (базираните на взаимодействия ПС) препоръчват ресур-
си, сходни с харесаните от потребители с подобен профил. 
Между потребителите и ресурсите съществуват релации, 
които се описват в рейтингова матрица. Всеки запис в ма-
трицата съдържа специфично взаимодействие, оценено по 
някаква скала. За да се изготви препоръка, се използват 
два метода – базиран на памет (memory-based) и базиран 
на модел (model-based). 

Методът, базиран на памет, търси най-близките по-
требители или най-близките продукти. За целта използва 
k-NN алгоритъм (k-nearest neighbors). Методът, базиран на 
модел, изгражда рейтингов модел според оценките на по-

требителите. За целта е необходимо рейтинговата матрица 
да бъде факторизирана. Методът може да бъде изпълнен с 
Decision Tree, Association rules или Naïve Bayesian Classifier.

ПС, базирани на знания (Knowledge-based RS). За 
да изготвят препоръка, тези системи използват знания, 
описващи асортимента на ресурсите, контекста и пред-
почитанията на потребителите. Знанията могат да бъдат 
представени като онтологии (Ontology-based), ограничения 
(Constraint-based) или различни случаи (Case-based).

ПС, базирани на домейн (Domain-specific RS). Пре-
поръките, които осигуряват, са свързани със специфични 
характеристики на домейна. Те са класифицирани в някол-
ко групи с идеята, че хора, които харесват едни и същи 
продукти, са свързани спрямо някакъв критерий – напри-
мер общи интереси (Social-based) или демографски харак-
теристики (Location-based).

Хибридни ПС (Hybrid RS). Те комбинират различни 
подходи, като ги прилагат по три начина – монолитно, па-
ралелно и последователно.

Модел на ПС за игровобазирано 
обучение на деца със специални 
образователни потребности

Във Факултета по математика и информатика на Пло-
вдивски университет „Паисий Хилендарски“ съвместно с Пе-
дагогическия факултет се изпълнява проект Приобщаваща 
класна стая „Играя и зная“. Цел на проекта е разработ-
ването на интелигентна игровобазирана платформа, пред-
назначена за ученици със СОП, техните учители и родители. 
За учениците са предвидени интерактивни игри с различни 
нива на сложност, доставящи знания в областите „Природни 
науки“ и „Екологично образование и здравословен начин 
на живот". За учителите и родителите системата ще осигури 
управляващи и контролиращи функции. Реализацията на ин-
телигентно поведение в системата е делегирано на интели-
гентни агенти, имплементирани като персонални помощници 
(ПП). Основната им задача е да обслужват образователния 
процес, като следят резултатите от действията на учениците 
и препоръчват и доставят релевантни учебни материали – в 
случая подходящи игри, които да осигуряват необходимите 
знания и да развиват определени умения и навици.

За да се препоръча съдържание, е необходимо да 
има взаимодействие между потребителите и ресурсите на 
домейна. Когато липсва такова взаимодействие, говорим 
за  студен старт. При студен старт не може надеждно да 
се измери близост между потребители или продукти, така 
че методите за съвместна филтрация или тези, базирани на 
знания, не могат да генерират препоръки.

Неприемливо е да се използва и ПС, базирана на до-
мейн, защото понятието специални образователни потреб-
ности обхваща широк диапазон от различни нарушения. 
Въпреки че учениците със СОП са класифицирани в една 
група, те са твърде хетерогенни по отношение на харесване 
и възможности за реакция, което е пречка за създаване на 
единна препоръка.

Логично е да се предположи, че подходяща за случая 
е ПС, базирана на съдържание. Потребителският профил 
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не се влияе от другите потребители и системата може да 
препоръчва ресурси, без да има натрупана история. Съ-
ществена в случая единствено е приликата на атрибутите в 
продуктите. Това донякъде премахва проблема със студения 
старт, въпреки че ако потребителят е нов, е необходимо 
време, за да се натрупат данни и да се изгради профилът 
му. Недостатък на подхода е липсата на разнообразие в 
първоначалното генериране на препоръки.

Архитектура на ПС, базирана на съдържание
Архитектурата на системата за препоръчване на съ-

държание е изградена от четири модула – анализатор на 
съдържание, класификатор, потребителски профил и фил-
тър (фиг. 1). 

ПС от този вид използват характеристичен векторен 
модел (feature  vector) или атрибутен модел (attribute profile) 
за описание на ресурсите от приложната област. Задачата 
за преобразуването на данните в структурирано съдържа-
ние е възложена на анализатора на съдържание (Content 
Analyzer). Той генерира темплейти в номиналната скала, 
кореспондиращи със свойствата на ресурсите от базата 
данни. Готовите темплейти се подават на препоръчващия 
филтър.

Темплейтите на ресурсите (игрите), избрани от по-
требителя, се подават на класификатора (Classifier). Той ги 
разделя в два класа – харесани и нехаресани. И двата 
класа се записват в профила на потребителя.

Класифицираните като харесани игри от профила на 
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост 
на вектори с определен толеранс (между харесани тем-
плейти и всички темплейти в базата) филтърът може да 
генерира сортиран списък с препоръки.

Фиг. 1. Архитектура на ПС, базирана на съдържание

Формален модел на игра. Поради спецификата на 
целевата група натрупването на знания за потребителите 
може да става само с имплицитни методи. Източници на 
обучаващи данни за класификатора могат да бъдат брой 
изиграни игри от един и същи вид, време, отделено за една 
игра и различни допускания по отношение на мотивацията 

за избор на игра – цветова гама, геометрични форми, об-
ласт на знания, трудност, динамика, жанр и други.

Нека Ω е m-мерно множество от несъвместими ре-
сурси, т.е. ∑1

mGi=Ω, а всеки ресурс (игра), според конвен-
цията за описание в CBF, е представен с вектор

1) Gi=[w1,w2,…,wn],

където wj е теглото на специфична характеристика от 
n-мерното пространство на характеристиките

2) H={h1,h2,…,hn}.

Един възможен вариант за описание на елементите 
на H е:
h1 – брой повторения на играта;
h2 – време, отделено за играта;
h3 – ниво на трудност; 
h4 – област на знание;
h5 – динамика;
h6 – преобладаващ цвят; 
h7 – преобладаващи геометрични форми;
h8 – жанр;
h9 – звук.

Всяко hj принадлежи на някое от следните множе-
ства:
h1 ∈ Z0

+ 
h2 ∈ Z0

+ 
h3 ∈ Z0

+ 
h4 ∈ {математика, физика, биология, …}; 
h5 ∈ {ниска, средна, висока …};
h6 ∈ {син, зелен, жълт, …};
h7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …};
h8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …};
h9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}.

Теглото wj най-лесно може да се определи чрез 
статистическата мярка TF-IDF (Term Frequency – Inverse 
Document Frequency). Тя е приложима за векторния модел и 
определя честотата на срещане на даден елемент в ресурс 
(TF) и честотата на срещане на същия елемент във всички 
ресурси (IDF):

(3)

където count(hj,Gi) е броят на срещане на характеристиката 
hj в играта Gi, а 𝑛 е броят на всички характеристики в тази 
игра;

(4)

където ∑iGi е броят на всички игри, а count(hj,∑i Gi) е броят 
на срещане на характеристиката hj във всички игри.

За теглото wj на дадена характеристика се получава

(5)

      Класифицираните като харесани игри от профила на 
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост 
на вектори с определен толеранс (между харесани 
темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да 
генерира сортиран списък с препоръки. 
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ℎ1 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ2 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ3 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ4 ∈ {математика, физика, биология, …};  
ℎ5 ∈ {ниска, средна, висока …}; 
ℎ6 ∈ {син, зелен, жълт, …}; 
ℎ7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …}; 
ℎ8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …}; 
ℎ9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}. 
 

      

 

 

(3) TF =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛
,                               

  

(4) IDF = log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ,                       

        

(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
.          

 
      алгоритми. За разделяне на 

      

 

(6) 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴|𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴)

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)
 ,                         

където 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴) =  
брой срещания на клас 𝐴𝐴𝐴𝐴
общ брой наблюдения ; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛�𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗�𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1  – поради 

наивното допускане за независимост на характеристиките; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
брой срещания на атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 

общ брой наблюдения . 

 

 

�∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖𝑖𝑖
2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 

      Класифицираните като харесани игри от профила на 
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост 
на вектори с определен толеранс (между харесани 
темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да 
генерира сортиран списък с препоръки. 

 
 

Фиг. 1. Архитектура на ПС, базирана  
на съдържание 

 
      Формален модел на игра. Поради спецификата на 
целевата група натрупването на знания за потребителите 
може да става само с имплицитни методи. Източници на 
обучаващи данни за класификатора могат да бъдат брой 
изиграни игри от един и същи вид, време, отделено за една 
игра и различни допускания по отношение на мотивацията 
за избор на игра – цветова гама, геометрични форми, област 
на знания, трудност, динамика, жанр и други. 
      Нека Ω е m-мерно множество от несъвместими ресурси, 
т.е. ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = Ω𝑚𝑚𝑚𝑚

1 , а всеки ресурс (игра), според конвенцията 
за описание в CBF, е представен с вектор 

(1) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = [𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛],                            
където 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗  е теглото на специфична характеристика от 𝑛𝑛𝑛𝑛-
мерното пространство на характеристиките 

(2) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛}.                            
      Един възможен вариант за описание на елементите на 
𝐻𝐻𝐻𝐻 е: 
ℎ1 – брой повторения на играта; 
ℎ2 – време, отделено за играта; 
ℎ3 – ниво на трудност;  
ℎ4 – област на знание; 
ℎ5 – динамика; 
ℎ6 – преобладаващ цвят;  
ℎ7 – преобладаващи геометрични форми; 
ℎ8 – жанр; 
ℎ9 – звук. 
 
      Всяко ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 принадлежи на някое от следните множества: 
ℎ1 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ2 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ3 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ4 ∈ {математика, физика, биология, …};  
ℎ5 ∈ {ниска, средна, висока …}; 
ℎ6 ∈ {син, зелен, жълт, …}; 
ℎ7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …}; 
ℎ8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …}; 
ℎ9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}. 
 

      

 

 

(3) TF =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ,                               
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∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) 
,                       

        

(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
.          

 
      алгоритми. За разделяне на 

      

 

(6) 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴|𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴)

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)
 ,                         

където 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴) =  
брой срещания на клас 𝐴𝐴𝐴𝐴
общ брой наблюдения

; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛�𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗�𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1  – поради 

наивното допускане за независимост на характеристиките; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
брой срещания на атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 

общ брой наблюдения . 

 

 

�∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖𝑖𝑖
2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 

      Класифицираните като харесани игри от профила на 
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост 
на вектори с определен толеранс (между харесани 
темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да 
генерира сортиран списък с препоръки. 

 
 

Фиг. 1. Архитектура на ПС, базирана  
на съдържание 

 
      Формален модел на игра. Поради спецификата на 
целевата група натрупването на знания за потребителите 
може да става само с имплицитни методи. Източници на 
обучаващи данни за класификатора могат да бъдат брой 
изиграни игри от един и същи вид, време, отделено за една 
игра и различни допускания по отношение на мотивацията 
за избор на игра – цветова гама, геометрични форми, област 
на знания, трудност, динамика, жанр и други. 
      Нека Ω е m-мерно множество от несъвместими ресурси, 
т.е. ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = Ω𝑚𝑚𝑚𝑚

1 , а всеки ресурс (игра), според конвенцията 
за описание в CBF, е представен с вектор 

(1) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = [𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛],                            
където 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗  е теглото на специфична характеристика от 𝑛𝑛𝑛𝑛-
мерното пространство на характеристиките 

(2) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛}.                            
      Един възможен вариант за описание на елементите на 
𝐻𝐻𝐻𝐻 е: 
ℎ1 – брой повторения на играта; 
ℎ2 – време, отделено за играта; 
ℎ3 – ниво на трудност;  
ℎ4 – област на знание; 
ℎ5 – динамика; 
ℎ6 – преобладаващ цвят;  
ℎ7 – преобладаващи геометрични форми; 
ℎ8 – жанр; 
ℎ9 – звук. 
 
      Всяко ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 принадлежи на някое от следните множества: 
ℎ1 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ2 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ3 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ4 ∈ {математика, физика, биология, …};  
ℎ5 ∈ {ниска, средна, висока …}; 
ℎ6 ∈ {син, зелен, жълт, …}; 
ℎ7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …}; 
ℎ8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …}; 
ℎ9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}. 
 

      

 

 

(3) TF =
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∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
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,                       

        

(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =  
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𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)
 ,                         

където 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴) =  
брой срещания на клас 𝐴𝐴𝐴𝐴
общ брой наблюдения ; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛�𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗�𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1  – поради 

наивното допускане за независимост на характеристиките; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
брой срещания на атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 

общ брой наблюдения . 

 

 

�∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖𝑖𝑖
2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 



3 201932

интелигентни системи

Класификационни алгоритми. За разделяне на да-
нните в два класа (харесани игри и нехаресани игри) могат 
да се приложат всички методи за класификация. Практи-
чески обаче в този вид ПС най-често използван e наивен 
бейсов класификатор (Naïve Bayesian Classifier, NBC).

NBC се базира на теоремата на Бейс, като се допус-
ка, че компонентите на Gi са независими (wa∩wb=∅). Нека 
с А означим даден клас, като A=1 е класът на харесаните 
игри, а A=0 е класът на нехаресаните игри. Според тео-
ремата на Бейс вероятността дадена игра Gi да е от клас 
А, е следната:

(6) 

където

P(A)= брой срещания на клас A

общ брой наблюдения)   
;

P(Gi│A)=P(w1,w2,…,wn│A)=∏j=1
n P(wj│A) – поради наив-

ното допускане за независимост на характеристиките;

P(Gi)=
 брой срещания на атрибутите на Gi

общ брой наблюдения          
.

След изчисление на P(A|Gi) поотделно за двата класа 
играта се класифицира в един от тях на базата на по-го-
ляма вероятност.

Сравняване на игрови вектори. За сравнение на 
вектори с реални компоненти могат да се приложат раз-
лични метрики за близост: мярка на Минковки, Евклидова 
мярка, косинусова мярка, Манхатънско разстояние,  раз-
стояние на Чебишев и други. Най-често използваната мяр-
ка за близост е Евклидовата мярка

Два вектора се считат за еднакви, ако разликите в 
компонентите им са по-малки от предварително зададена 
стойност k. В зависимост от големината на k се променя 
точността на филтъра, който изготвя списъка с игри за 
препоръчване. 

Наивният Бейсов класификатор има няколко предим-
ства – реализира се сравнително просто, обучава се с 
малко на брой данни и работи бързо. Единствен недостатък 
е наивното допускане за независимост, което не е прило-
жимо за всяка задача.

Заключение
Създаден е модел за препоръка на съдържание в 

игровобазирана платформа за обучение, предназначена 
за ученици със СОП. Играта е формализирана, като са 
избрани девет специфични характеристики. ПС дава въз-
можност за интелигентно предоставяне на персонализи-
рано учебно съдържание, съобразено с индивидуалните 
нужди на децата.
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      Класифицираните като харесани игри от профила на 
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост 
на вектори с определен толеранс (между харесани 
темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да 
генерира сортиран списък с препоръки. 

 
 

Фиг. 1. Архитектура на ПС, базирана  
на съдържание 

 
      Формален модел на игра. Поради спецификата на 
целевата група натрупването на знания за потребителите 
може да става само с имплицитни методи. Източници на 
обучаващи данни за класификатора могат да бъдат брой 
изиграни игри от един и същи вид, време, отделено за една 
игра и различни допускания по отношение на мотивацията 
за избор на игра – цветова гама, геометрични форми, област 
на знания, трудност, динамика, жанр и други. 
      Нека Ω е m-мерно множество от несъвместими ресурси, 
т.е. ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = Ω𝑚𝑚𝑚𝑚

1 , а всеки ресурс (игра), според конвенцията 
за описание в CBF, е представен с вектор 

(1) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = [𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛],                            
където 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗  е теглото на специфична характеристика от 𝑛𝑛𝑛𝑛-
мерното пространство на характеристиките 

(2) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛}.                            
      Един възможен вариант за описание на елементите на 
𝐻𝐻𝐻𝐻 е: 
ℎ1 – брой повторения на играта; 
ℎ2 – време, отделено за играта; 
ℎ3 – ниво на трудност;  
ℎ4 – област на знание; 
ℎ5 – динамика; 
ℎ6 – преобладаващ цвят;  
ℎ7 – преобладаващи геометрични форми; 
ℎ8 – жанр; 
ℎ9 – звук. 
 
      Всяко ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 принадлежи на някое от следните множества: 
ℎ1 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ2 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ3 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ4 ∈ {математика, физика, биология, …};  
ℎ5 ∈ {ниска, средна, висока …}; 
ℎ6 ∈ {син, зелен, жълт, …}; 
ℎ7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …}; 
ℎ8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …}; 
ℎ9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}. 
 

      

 

 

(3) TF =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ,                               

  

(4) IDF = log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ,                       

        

(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
.          

 
      алгоритми. За разделяне на 

      

 

(6) 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴|𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴)

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)
 ,                         

където 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴) =  
брой срещания на клас 𝐴𝐴𝐴𝐴
общ брой наблюдения ; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛�𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗�𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1  – поради 

наивното допускане за независимост на характеристиките; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
брой срещания на атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 

общ брой наблюдения . 

 

 

�∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖𝑖𝑖
2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

 

      Класифицираните като харесани игри от профила на 
потребителя се подават на филтъра. На базата на близост 
на вектори с определен толеранс (между харесани 
темплейти и всички темплейти в базата) филтърът може да 
генерира сортиран списък с препоръки. 

 
 

Фиг. 1. Архитектура на ПС, базирана  
на съдържание 

 
      Формален модел на игра. Поради спецификата на 
целевата група натрупването на знания за потребителите 
може да става само с имплицитни методи. Източници на 
обучаващи данни за класификатора могат да бъдат брой 
изиграни игри от един и същи вид, време, отделено за една 
игра и различни допускания по отношение на мотивацията 
за избор на игра – цветова гама, геометрични форми, област 
на знания, трудност, динамика, жанр и други. 
      Нека Ω е m-мерно множество от несъвместими ресурси, 
т.е. ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = Ω𝑚𝑚𝑚𝑚

1 , а всеки ресурс (игра), според конвенцията 
за описание в CBF, е представен с вектор 

(1) 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 = [𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛],                            
където 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗  е теглото на специфична характеристика от 𝑛𝑛𝑛𝑛-
мерното пространство на характеристиките 

(2) 𝐻𝐻𝐻𝐻 = {ℎ1, ℎ2, … , ℎ𝑛𝑛𝑛𝑛}.                            
      Един възможен вариант за описание на елементите на 
𝐻𝐻𝐻𝐻 е: 
ℎ1 – брой повторения на играта; 
ℎ2 – време, отделено за играта; 
ℎ3 – ниво на трудност;  
ℎ4 – област на знание; 
ℎ5 – динамика; 
ℎ6 – преобладаващ цвят;  
ℎ7 – преобладаващи геометрични форми; 
ℎ8 – жанр; 
ℎ9 – звук. 
 
      Всяко ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 принадлежи на някое от следните множества: 
ℎ1 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ2 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ3 ∈ 𝑍𝑍𝑍𝑍0+  
ℎ4 ∈ {математика, физика, биология, …};  
ℎ5 ∈ {ниска, средна, висока …}; 
ℎ6 ∈ {син, зелен, жълт, …}; 
ℎ7 ∈ {квадрат, кръг, цилиндър, …}; 
ℎ8 ∈ {карти, пъзел, лабиринт, …}; 
ℎ9 ∈ {мелодия, женски говор, мъжки говор, …}. 
 

      

 

 

(3) TF =
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ,                               

  

(4) IDF = log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) ,                       

        

(5) 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗 =  
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐(ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) 

𝑛𝑛𝑛𝑛 ∙ log
∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐�ℎ𝑗𝑗𝑗𝑗 , ∑ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
.          

 
      алгоритми. За разделяне на 

      

 

(6) 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴|𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴)𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴)

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)
 ,                         

където 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐴𝐴𝐴𝐴) =  
брой срещания на клас 𝐴𝐴𝐴𝐴
общ брой наблюдения ; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖|𝐴𝐴𝐴𝐴) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤1,𝑤𝑤𝑤𝑤2, … ,𝑤𝑤𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛�𝐴𝐴𝐴𝐴� = ∏ 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑤𝑤𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗�𝐴𝐴𝐴𝐴�𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑗𝑗𝑗𝑗=1  – поради 

наивното допускане за независимост на характеристиките; 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖) =
брой срещания на атрибутите на 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 

общ брой наблюдения . 

 

 

�∑ (𝐺𝐺𝐺𝐺𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑏𝑏𝑏𝑏𝑖𝑖𝑖𝑖)2𝑖𝑖𝑖𝑖
2 < 𝑘𝑘𝑘𝑘. 
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