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Резюме: Работата представя модел и система за фейсбук базиран виртуален 
асистент – потребител за е-обучение. Представена е част от реализацията на 
автоматизацията на създаване на нови постове в социалната мрежа. Демонстрира 
се метод за интерактивен отговор на въпрос, зададен от потребител в социалната 
мрежа, чрез намиране на семантично близки резултати. Дискутирана е структурна 
диаграма и са обяснени алгортими за преобразуване на текст в JSON обект и 
обратното. 
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1. Въведение 
Все по-актуална е темата за използване на социалната мрежа фейсбук за 

семантичен анализ на съдържание, както и за намиране на различни 
потребители с конкретен профил. [1] представя модел и система за намиране 
на експерти в различни предметни области, използвайки фейсбук. Правят се 
опити за оценка на експертността чрез статистически модели като 
класификация към k най-близки и оценка на тяхната експертност. [2] прави 
обзор на употребите на социалната мрежа в сферата на образованието. [3] 
описва някои аспекти на използването на социалната мрежа като инструмент за 
намиране на бъдещ университет на кандидат студенти. [4] изследва връзката 
между учебните стилове на обучаваните и начина, по който те използват 
социалната мрежа. Всички тези работи доказват, че направлението, свързано с 
използване на социални мрежи в е-обучението е перспективно направление, 
както и намирането на подходящо съдържание или експерт за свършване на 
определена целева работа. 

Настоящата работа се фокусира върху модел и система, която улеснява 
процеса на е-обучение, както и намирането на полезни учебни данни или 
експерти-преподаватели от обучаваните чрез използването на виртуален 
асистент, който представлява виртуален фейсбук потребител. За модела и 
реализацията си поставяме следните цели: Ц1: Да може да автоматизира 
процеса по постване във фейсбук; Ц2: Да поддържа връзка към база знания от 
учебни обекти и ескперти; Ц3: Базата знания от учебни обекти и експерти да 
поддържа семантично индексиране и семантично търсене; Ц4: Да може да 
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извършва семантично търсене по заявки на фейсбук потребители в базата 
знания и да връща най-близък резултат от заявката на потребителя.  

2. Реализация 
Ц1: Автоматизация на постването във фейсбук. 
За автоматизацията на постването във фейсбук се използва C/C++ базиран 

компонент, който през REST API на Facebook Graph API[5] поства съдържание 
в списък от целеви обекти (напр. фейсбук групи, страници, стената на 
виртуалния потребител). Използват се различни шаблони, в случаите когато се 
създава пост или коментар на пост (виж фиг. 1.). 

 
Фиг. 1. Шаблони на REST заявка към GRAPH API 

Този компонент използва и стратегия за „заблуждаване“ на фейсбук, че 
потребителят е човек, като прави случайни по време забавяния на постовете и 
коментарите.  След забавянето прави самата заявка (виж фиг. 2.). 

 
Фиг. 2. Създаване на заявка от шабон и данни 

Ц2-Ц4: База знания, поддържаща семантично индексиране и търсене 
За този компонент е използван енджина Elastic (или ElasticSearch), който е 

добре известен Java и REST базиран NoSQL енджин за съхранение, семантично 
индексиране на JSON обекти. 

Създадени са пробни JSON структури на учебни обекти и на експерти 
(преподаватели). На Фиг. 3. е представена примерна дървовидна структура на 
преподавател-експерт.  
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Фиг. 3. Примерна дървовидна структура на JSON обект за преподавател 

Ц. 4. Крос-компилиране на заявка от човешки език до заявка към Elastic 
семантично търсене. 

За да може изобщо да се търси обект чрез семантично подобие, трябва 
заявката от естествен език, да се превърне в шаблонен JSON обект за търсене. 
За целта е имплементиран следния алгоритъм (виж фиг. 4): 

 
Фиг. 4. Последователност на стъпки при семантично търсене 

Ще разгледаме всяка една от тези стъпки с конкретен пример за търсене.  
Нека разгледаме примерната заявка: 

«Кой преподавател преподава по мобилни приложения?“ 

Превеждане на англ. език

Превеждане от англ. език към JSON 
обект 

Семантично търсене и връщане на първия 
по близост резултат.
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Заявката минава през следните стъпки: 
1. След превеждане на англ. език: 

- ΅ Which lecturer teaches on mobile apps?” 

2. След превеждане към шаблонен JSON обект: 
- {lecturer: true, teach: “mobile apps”} 

3. След извършване на семантичното търсене, намира най-близкия 
обект, този описан от фиг. 3. 

Фиг: 5: Примерно семантично търсене 
За стъпка 1: автоматизираното превеждане на английски език се използва 

Java библиотека: java-google-translate-text-to-speech [7].  
За стъпка 2: превода към JSON обект е реализиран алгоритъм, който прави 

следното: 
За всяко просто изречение (разделител между „прости изречения“ може да 

е и „,“, „;“): 
2.1. Премахва въпросителни и предлози, да останат само съществителни и 

глаголи; В примера остава „lecturer teaches mobile apps". 
2.2. Превръща съществителните в основна форма: „lecturer teach mobile 

app”. 
2.3. В останалия списък от съществителни и глаголи прави следното: 
2.3.1. Ако има съществително, което не е последвано от друго 

съществително, го превръща в атрибут предикат, напр. lecturer: true; 
2.3.2. Ако има глагол, последван от група съществителни, името на глагола 

служи за името на новия атрибут, а съществителните служат за текстова 
стойност на атрибута; например: teach: “mobile app”; 

2.3.3. Ако има само съществителни в простото изречение, първия от тях се 
използва за име на атрибут, а останалите за стойност. 

За стъпките, изискващи определяне на частите на речта и основните форми 
се използва достъпна през REST API база знания wordsapi [8]. 

 
Ц4. Генератор на текст от естествен език от намерен обект. 
За да се постигне изцяло Ц4. е необходимо да се получи отговор на 

естествения език от структурата на JSON обекта. Реализиран е алгоритъм, 
който до голяма степен е обратен на този, който е описан в 2.3.  

2.4. Търси първо атрибут с име name и използва стойността му като начало 
на изречение. След това, за всеки друг атрибут: 
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2.4.1. Ако е съществително със стойност предикат: генерира част от 
изречение: например от lecturer: true ще генерира is a lecturer. 

2.4.2. Ако е глагол, превръща глагола в трето лице и от стойността генерира 
низ за съществителни след това. Например: от teach: [discipline: {name: “Mobile 
Applications”}] ще генерира teaches Mobile Applications.  

2.4.3. Ако е съществително със стойност, различна от булева, тогава се 
генерира притежателно по следния пример: “name”: “Georgi Pashev” става 
whose/which name is Georgi Pashev.  

И при трите варианта, стойността ако е от тип сложен обект, се подлага на 
низово рекурсивно преобразуване на обекта по същите правила.  

 

Elastic 
Search

Database

Facebook Graph API
Post Generator

Agent Administrator

Object Browser

Object -> Text 
Generator

Text -> Object Query 
Generator

Facebook User

Cron Job Script Response 
Queue Manager

 
 

Фиг. 5. Структурна диаграма на виртуалния асистент 
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Na фиг. 5. е представена цялостната структурна диаграма на виртуалния 
асистент. При поставена заявка (текстов коментар или пост върху стената или 
лично съобщение) от потребител Генератора на заявка за търсене (JSON обект) 
от текст записва заявката в колекция от опашки в Elastic.  

В последствие специален скрипт, който се извиква от крон услуга взима 
следващата заявка в опашката и намира най-близкия в семантично отношение 
обект, отговарящ на изработената заявка. Намереният обект минава през 
Генератор на текст от обект и в последствие по Graph ID на текста на заявката 
се поства коментар (отговор) през Генератора на постове, който използва 
Facebook Graph API. При желание, администратор на агента може да публикува 
(например на стената на агента) избран JSON обект по същата схема, по която 
го прави и крон скрипта.  

Заключение 
Може да се твърди, че настоящата работа демонстрира някакво ниво на 

постигане на поставените си цели, чрез използване на много прости алгоритми, 
които могат да работят с прости изречения и прости по структура дървовидни 
обекти, които са подходящи за фейсбук виртуален асистент и са добър 
компромис между качество на генерираните текстове и способност за 
разпознаване на заявки от естествен език и бързодействието, с което трябва да 
работи виртуалния асистент с групи от обучавани, които са от порядъка на 
десетки. Следва да се направят по-прецизни тествания и при необходимост да 
се премине към по-сложни лингвистични алгоритми и парадигми на представяне 
на обектите и метадани, свързани с тях, като шаблони за генериране или 
правила за парсване на текстове. Предимството на настоящия подход е, че 
могат да се генерират текстове и без да са налични такива метаданни чрез 
прости алгоритми. 
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AN E-LEARNING FACEBOOK VIRTUAL ASSISTANT 

Georgi Pashev 

Резюме: The paper presents a model and a system for Facebook based virtual assistant, 
which virtualizes a Facebook user. A partial implementation of posts automation is presented. 
A method for interactive users’ questions response is discussed. A structure diagram of the 
Virtual Assistant is presented, as well as algorithms for generation of text from JSON Obejct 
and vice versa.  

  


