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МОДЕЛ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА АГЕНТИ
В СОЦИАЛНИ ИНТЕРНЕТ ГРУПИ

Доц. д-р Стефан Дражев

Въведение

За период от 40 години сътрудниците на ИУ – Варна (преподаватели, на-
учни сътрудници и програмисти) преминаха през различни етапи, както на раз-
витието на изчислителната и комуникационна техника, така и на свързаните с
тях технологии за обработка и обмен на информация и знания. В резултат на
извършените изследвания и практически внедрявания са реализирани и няколко
основи програмни среди1, като се достига до идеята за персонификация и коо-
перирана интелигентност в специализирани Интернет-мрежи2 чрез системна
платформа със свободен софтуер kAir4U.

В статията авторът си поставя за цел да разработи модел на взаимодей-
ствие на двойка агенти, споделящи или допълващи своите знания и професиона-
лен опит в специализирани Интернет групи.

За решаване на поставената цел се решават следните задачи:
1. Разглеждане на спецификата на кооперираната интелигентост в специа-

лизирани Интернет мрежи.
2. Дефиниране на модели за взаимодейстие на двойка агенти.

1 Drazhev, St. New Bulgarian Generation – Education and Training on the Internet. Phare Democracy
Programme. Delegation of EC. 1998-99; Drazhev, St. ELE4ALL – Effective Learning Environment for
All. International Summer School. LogMan Graduate School. LogMan Association for Education and
Science. 2004-2008. In Co-operation with WES, Belgium. 2008; Дражев, Ст. Разработване на систе-
ма за смесено обучение:

a. С използване на свободен софтуер Mambo 2004-2006. http://www.bultima.net/bambo;
b. С използване на платформата за колаборация на Google за съвместна работа до 500 студен-

ти за LogMan като партньор на ИУ – Варна, 2007-2011. https://www.google.com/a/bultima.net
c. С използване на безплатната платформа на Microsoft, 2008-2010. http://logman.tech.

officelive.com/default.aspx
d. С използване на платформата за колаборация и онлайн управление на знания PBworks,

2009-2011. http://1styearinfo.pbworks.com/
e. Със средствата на kAir4U. http://bit.ly/rmIjFX
f. С използване на платформата за кратки съобщения Twitter, 2009-2011. http://twitter.com/

6plus4u
Drazhev, St. e-Learnig Free/Open Software Tools Survey. http://issuu.com/stedranet/docs/
issuictedu/1 (електронна публикация).

2 Дражев, Ст. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност. Варна, Издателство „Геа-
принт”, 2011, 264 с. ISBN 978-954-9430-74-5.
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3. Определне на фактори и показатели, които да позволят, като количе-
ствена, така и качествена оценка на готовността за споделяне на знания
и опит.

4. Обособяване на отделна подсистема в системата kAir4U, обработва-
ща информацията за оценка на готовността на потребители (агентите)
да споделят знания и опит.

Кооперирана интелигентност и професионални Интернет мрежи

Ще въведем едно работно понятие на термина интелигентност. Под
интелигентност ще разбираме способността да се вземат адекватни реше-
ния в реално време и в условия на неопределеност. Тръгвайки от това определе-
ние, ще развиваме понятието и ще допълваме онези негови характеристики,
което го правят толкова важно в условията на икономика базирана на знания.
Определението, което е най-близко до нашите виждания, е на C. George Boeree3,
който разглежда интелигентността като човешка способност да:

- извлича необходимите знания;
- използва тези знания (да решава проблеми);
- мисли абстрактно.
Терминът Intelligence в литературата се използва и като синоним на про-

учване, разследване (бизнес разузнаване, проучване – Business Intelligence; ра-
зузнаване, следене – Intelligence [Agency]). Ние ще имаме предвид само значе-
нието разумно поведение, а от тук ще определим предмета на нашето изслед-
ване в границите на споделена, кооперирана интелигентност като онлайн
сътрудничество на хората от дадена общност (група, клъстер), с цел
повишаване на ефективността на тяхната дейност (фиг. 1). Тук няма да
третираме въпроси, които в английската литература са познати като Competitive
Intelligence – средства и методи за проучване на конкурентната среда.

Основен интерес за нас представляват, онези съвременни информационни
и комуникационни технологии, които позволят на даден специалист по-добре да
събира и анализира данни; да се опира на становищата на свои колеги, членове
на неговата професионална група; да взима правилни решения в реално време
като ползва прецеденти, регистрирани и доказали своята ефективност в диги-
тални онтологии по предметни области.

Без да навлизаме в подробности, свързани с приложението на изкуствения
интелект в Интернет (според редица учени именно това е Web 3.0), в предста-
вената на фиг. 1 карта ние определяме областта на нашите търсения в полето
на колективната интелигентност. За да навлезем в дълбочина на изследвания-
та, в колективната интелигентност обособяваме дял, който наричаме коопери-
рана интелигентност. Под кооперирана интелигентност ще разбираме сим-
биоза на три основни мрежи:

3 Boeree, C. George. Personality Theories. The Ultimate Theory of Personality. Shippensburg University.
// http://bit.ly/ev7d
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Фиг. 1. Карта на видовете интелигентност

1. Социална мрежа (професионални образувания на к-специалисти).
2. Многомашинни компютърни мрежи.
3. Семантични мрежи или мрежи, които осигуряват достъпа до релевант-

на информация и знания по дадена проблематика.
Изгражданата „супер” мрежа има за цел ефективен обмен на знания, ли-

чен опит и информация между специалисти. На следващата фигура е предста-
вена нашата идея за интегриране на трите посочени мрежи. Съвкупността от
работни места на специалисти, свързани в реално време, имащи достъп, както
до технически устройства в мрежата, така и до специализирани дигитални ар-
хиви, онтологии, които, от своя страна, са изградени чрез семантични мрежи, е
средата за реализиране на кооперираната интелигентност.

Модели на взаимодействие на специалистите в социални мрежи

През периода 1920-1950 г. много психолози и социолози извършват изслед-
вания на поведението на хората в дадена група. Членовете на дадена група са с
различно ниво на интелигентност и степен на информираност. Това, което ги
превръща в група, е извършването на съвместни действия при решаване на
даден проблем и взимане на решение. Нова вълна на изследвания възниква с
популяризирането на социалните мрежи в Интернет (или т.нар. Web-2.0 ера) –
от 2004 до 2010 година. Възниква теорията, която е известна като мъдростта

ИНДИВИДУАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

КОЛЕКТИВНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ

КООПЕРИРАНА
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ
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на тълпата/групата (wise crowd), въведена от Джеймз Суровецки4. Според
него, една група може да взима правилни решения тогава, когато са изпълнени
следните четири условия:

- Групата да е разнородна – да се състои от различни по специалност,
ниво на квалификация и интелект членове, които да представят различ-
на информация при решаване на даден проблем.

- Групата да е децентрализирана – да няма йерархическа структура,
да няма „диктуване” на решения от по-горно ниво.

- Групата да има механизъм и методи за обобщаване на мненията с край-
на цел – достигане на едно колективно средно (average) решение; не се
допуска компромисно решение.

- Всеки член на групата да е независим и да не се влияе от мнението на
другите, а само от информацията и знанията, които притежава по трети-
рания проблем.

Третото условие – условието за обобщаване на информацията и знанията
на всеки член в групата, намира отражение в различните алгоритми за агреги-
ране на информацията, която е структурирана и представена в дигитален вид
в социалните Интернет мрежи.

Едно от провокативните, но предизвикало голям интерес изследване на
социалните мрежи в Интернет, е това на Сет Годин5, което 300 дни оглавява
първото място в класациите на Amazon. Според Годин, естественият стремеж
на хората е да се обединяват в общности (буквално – в племена). Общността е
група от хора, които са свързани (connected) един с друг, свързани с лидера,
свързани с определена идея. Дадена група се превръща в общност, ако:

1. Членовете £ имат споделен интерес.
2. Членовете £ имат възможност да комуникират – където има интерес,

увлечение, има общност. Хората правят всичко възможно да комуники-
рат с тези, които имат подобни на тях интереси.

3. Членовете £ се обединяват около лидер, който да предложи на групата
достигането на нови възможности.

Всеки човек принадлежи към няколко различни общности, участва и об-
меня информация в тях. Интернет премахва географската принадлежност на
общностите. Има експлозия на новите средства за създаване на общности, както
и възможности за споделяне на знания и опит – Facebook и Ning, Meetup и Twitter.

Друго, не по-малко важно направление на изследванията за социално пове-
дение и кооперирана интелигентност, е под наименованието „Дифузия и кас-
кадно поведение” на потребителите на социални и професионални мрежи. Под
дифузия ще разбираме процес, при който информация, знания и умения се
разпространяват по дадена мрежа (разбира се, вирусите също са пример за
дифузия). „Следите”, които остава процесът на дифузия при разпространението
си в дадена мрежа, се нарича каскада. Типичен пример за дифузия е практи-

4 Surowiecki, James. The Wisdom of Crowds. Random House, Inc., 2004.
5 Godin, Seth. Tribes: We need You to Lead Us. Penguin Group, 2008.
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ческото използване на нов програмен продукт в дадена предметна област. В
експерименталната социална мрежа за студентите от ИУ – Варна6 авторът
споделя знанията си за работа със специфична вградена функция на MS Excel в
специализирана група по интереси „Основи на информатиката”. Първоначално
само студентите, които са членове на тази група изучават технологии за прак-
тическо използване на функцията за решаване на икономически задачи, а след
това те „заразяват” и останалите си колеги от учебната група, курса, специал-
ността, университета, града. Така се образуват каскади на разпространение на
знанията в дадена социална мрежа, получава се дифузия на знанието в дадена
общност. Подобни каскади се изучава от години от социолозите и се третират
като „епидемична инфекция” в дадена общност.

От друга страна, ние разглеждаме три форми на кооперираната, съвмест-
на дейност, които са следните:

- Кооперирането като форма на споделяне на информация и зна-
ния. Тази форма на коопериране стои в основата на прехода от асимет-
рична към симетрична информация и знания.

- Кооперирането като форма на обща координация. Достигането на
предварително поставена цел изисква обща координация на усилията,
формиране на критична маса от специалисти по даден проблем, съвме-
стно обсъждане и приемане на оптимално решение, съвместно създа-
ване на иновативни продукти.

- Кооперирането като процес на интеграция. При интеграцията на
специалисти, групи и институции; при превръщането им в общност се
създават предпоставките за развитие на формите на кооперативна ин-
телигентност.

Или да обобщим: под кооперирана интелигентност ще разбираме фор-
мите на взаимноизгодно споделяне на информация и знания, обща координация
и интеграция на човешкия потенциал в дадена група или институция.

Ще въведем индекс на желанието даден потребител да споделя своята про-
фесионална информация, знания и опит в Интернет, за да дефинираме базисни
модели на взаимодействие (коопериране) при решаване на задачи от специалис-
тите. Моделите се базират на двойки специалисти и ние трансферираме закона за
скачените съдове под формата на преход от асиметричен към симетричен обмен
на информация, знания и опит в Интернет между двама активни агенти.

На фигура 2 е показан опростен модел на взаимодействието на двойка
специалисти, единият от които е създател на оригинално дигитално съдържа-
ние, а другият – съставител, потребител, който следи новостите, агрегира ги
(събира ги), оценява и публикува повторно в Интернет. Ако допуснем, че съще-
ствува поне минимално желание за споделяне на знания в Интернет, то би
трябвало да въведем поне още две характеристики, които да послужат при раз-
работване на вариантите за коопериране на специалистите:

6 Дражев, Ст. Социални Интернет мрежи и кооперирана интелигентност. Варна, Издателство „Геа-
принт”, 2011, 264 с. ISBN 978-954-9430-74-5.
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Фиг. 2. Среда за обмен на знания (опростена схема)

- Степен на експертиза – всеки от нас би желал да получи експертно
знание от най-добрите; ние отбелязваме тази характеристика с Е от
Expertise.

- Възможност да се намери налично време на всеки от агентите, за да се
осъществи обмен на знания; отбелязваме тази характеристика с А –
Availability.

При определяне на индекс на желанието даден потребител да споделя
своята професионална информация, знания и опит в Интернет въвеждаме тер-
мина и абревиатурата SWI – The (Information) Sharing Willingness Index, от-
където ще вземем символа W (Willingness) за отбелязване на тази готовност.

За разлика от редица публикации, в които са изследвани дихотомичните
отношения на потребителите към възможността за споделяне на информация-
та (да/не, истина/лъжа, 1/0), факторите за тяхното отношение като анонимност
на автора, възможност за последващо заплащане на споделеното съдържание,
дигитален „живот” на информацията, ние ще приложим нова методика, базира-
на предимно на количествени измерители.

SWI приема стандартни стойности от 1 (отказ от възможността за споде-
ляне на информация) до 10 (пълна готовност за споделяне на информация и
знания). Преобразуваме стойностите на коефициента SWI в границите от 0 до
100 (вместо от 1 до 10), за да ги приравним с изследваните стойности на други-
те две характеристики – А и Е. Получаваме тримерна матрица на вариантите
за взаимодействие (коопериране) на двойка агенти в Интернет.

Групираме факторите, които определят SWI, в следните групи:
Група 1: Фактори, свързани с техническото осигуряване (видове ком-

пютри, мобилни устройства, периферийни устройства, външна масова памет,
аудио- и видео устройства).
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Група 2: Фактори, свързани с комуникационната инфра-структура (ши-
роколентов Интернет достъп, Upload-скорост; Download-скорост).

Група 3: Фактори, свързани със създаването на дигитално съдържание
(съхранена дигитална информация; входно-изходен трафик, генериран от елект-
ронната поща, системите за кратки съобщения в реално време, лични сайтове и
блогове).

Група 4: Фактори, свързани с продължителността и начина на използване
на мобилни устройства (мобилни телефонни разговори, кратки мобилни съоб-
щения, видове мобилни приложения).

Група 5: Фактори, свързани с видимостта на даден к-специалист в социал-
ните мрежи (членство в социални мрежи; брой поддържани Интернет-домейни,
оценка на дигиталното съдържание по подобие на „Импакт-фактор”).

При изчисляване на SWI се обработват следните данни:
• Показатели за притежавани електронни устройства (e-Widgets):

o настолни компютърни системи;
o преносими компютри;
o външни памети;
o аудио- и видеотехника;
o мобилни телефони.

• Показатели за електронно (дигитално) съдържание или e-Content :
o обем информация, съхранявана на локалния компютър на даден по-

требител;
o обем на изходящия трафик на пощенските му сървъри;
o обем информация в личните му web-сайтове, блогове;
o наличие на система за управление на авторски права – digital rights

management systems (DRMs).
• Показатели за използване на мобилни устройства:

o брой минути мобилни разговори;
o брой кратки съобщения (SMS);
o обем на трансферираните файлове.

• Показатели за участие в социални Интернет мрежи (e-Social):
o брой и вид социални мрежи;
o обем публикувана информация, съхранявана в популярни социални мре-

жи.
• Показатели за „видимост” в Интернет Net-Visibility):

o брой регистрирани домейни;
o брой Интернет адреси (URLs), открити от Google в Интернет, при

задаване като ключови думи имената на потребителя (реални и вир-
туални);

o импакт фактор на публикуваното дигитално съдържание;
o процентно разпределение на видимите материали по езици (английс-

ки, български, ..., други) и страни (САЩ, България, ..., други).
• Показатели за оценка на основната социална (професионална) мрежа:

o N – брой на участниците (възлите) в мрежата (клъстера);
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o NS – брой на създателите на електронно съдържание (на споделящи-
те);

o NR – брой на получателите на електронно съдържание (на пасивните
потребители);

o Е – брой на дъгите, образувани от двойките „споделящ-приемащ”
информацията.

Наблюдение на мобилните разговори и SMS, извършвани от к-специалистите:
• мобилни разговори, свързани с работата;
•  кратки съобщения (SMS), свързани с работата.
Над 50% от специалистите не използват SMS в контекста на извършвана-

та работа. Обикновено се използва електронна поща или видеоконференция.
Повече от половината потребители на „интелигентни” мобилни телефони (на
възраст от 25 до 34 години) използват приложни програми по време на работа-
та, която извършват.

Фиг. 3. Модел на взаимодействие на дойка агенти
в социална Интернет група

На фиг. 3 е показан един от вариантите на взаимодействие между двойка
агенти: единият от специалистите генерира идея, свързана с решаване на даде-
на задача (Е=100) и има готовност да я сподели (W=75) в момента (А=25). От
своя онлайн списък на членовете на групата (клъстера) KWi избира получател
KWr , който има следните характеристики: готовност за споделяне W=100; ек-
спертиза за решаване на дадената задача – Е=50; време за изпълнение на зада-
чата – A=75. Обменът за информация се осъществява както синхронно, така и
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асинхронно, в зависимост от инициатора на взаимодействието, в нашият случай
– от KWi.. В редица случаи, след приключване на активното взаимодействие
между дадена двойка, единият от нейните членове активира ново взаимодей-
ствие и така се пораждат каскадите в Интернет.

Според изследванията на Sinan Aral7 съществуват следните две допускания:
- тези, с които сме силно кооперирани (свързани), ще имат желание да

ни помогнат с информация за изпълнение на текущите ни задачи;
- тези, с които сме слабо свързани, ще имат достъп до информация,

различна от тази, която ние обичайно получаваме.
Към тези две допускания ще изведем и трето – тези, с които ние работим

успешно, с които кооперираме своите знания и действия, подтикваме към
създаване на нови знания от всеки член в групата. В таблица 1 са предста-
вени резултатите от прилагане на методиката за определяне на готовността за
споделяне на информация и знания в между двама агенти в специализирани
Интернет-мрежи. Разгледан е случай, при който изявен експерт от дадена гру-
па споделя зания и опит със свой млад колега.

Таблица 1

Фактори и показатели за определяне на готовността
за споделяне на информация и знания

(коопериране на двойка агенти в даден клъстер)

Група 1: Фактори, свързани с техническото осигуряване
Показатели за притежавани електронни
устройства (e-Widgets)

KW1 KW2

Настолни компютърни системи, брой 3 1
Преносими компютри, брой 2 1
Външни памети, капацитет, GB 500 300
Аудио техника , брой 2 2
Видео техника, брой 2 1
Мобилни телефони, брой 1 2
Група 2: Фактори, свързани с комуникационната инфраструктура
Показатели на широколентовия Интернет KW1 KW2

Скорост на Download, Mbps 11 3
Скорост на Upload, Mbps 6 1
Група 3: Фактори, свързани със създаването на дигитално съдържание
Показатели за електронно (дигитално)
съдържание или e-Content KW1 KW2

Обем информация, съхранявана на локалния
компютър, GB 1200 300

7 Aral, Sinan. Networks, Information and Brokerage: The Diversity–Bandwidth Tradeoff. New York
University, Stern School of Business, Draft Version: September 15, 2010.
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Обем информация, съхранявана на външни
сървъри (cloud computing), GB 200 7

Обем на входящия трафик на пощенските
сървъри, MB 500 20

Обем на изходящия трафик на пощенските
сървъри, MB 15 2

Брой изпратени кратки съобщения в Twitter 12 27
Брой изпратени кратки съобщения в IM 0 43
Брой блог-публикации 33 4
Аудио файлове, Uploading (музика, запис на
учебен м-л и др.), MB 9 31

Аудио файлове, Downloding (музика, запис на
учебен м-л и др.), MB 11 60

Видео файлове, Uploading (музика, запис на
учебен м-л и др.), MB 120 30

Видео файлове, Downloding (музика, запис на
учебен м-л и др.), MB 60 97

Графически файлове, Downloding (снимки,
илюстрации), MB 7 20

Графически файлове, Uploding (снимки,
илюстрации), MB 12 5

Дигитални документи, таблици, Uploding (doc,
docx, xls, xlsx, pdf), MB 7 2

Дигитални документи, таблици, Downloding (doc,
docx, xls, xlsx, pdf), MB 5 2

Група 4: Фактори, свързани с продължителността и начина на използване на
мобилни устройства
Показатели за тарифни планове и видове
мобилни приложения KW1 KW2

Брой минути мобилни разговори 100 300
Брой изпратени кратки съобщения SMS 6 15
Брой мобилни софтуерни приложения 12 4

Група 5: Фактори, свързани с видимостта на даден специалист в социалните мрежи

Брой регистрирани домейни 10 1
Брой Интернет адреси (URLs), открити от Google
в Интернет, при задаване като ключови думи
имената на потребителя (реални и виртуални)

630 12

Процентно разпределение на видимите
материали на английски 78% 22%

Процентно разпределение на видимите
материали на български 9% 60%

Брой регистрирани к-специалисти 5 5
Брой на споделящите 3 3

Брой пасивните потребители (получатели) 2 2
Брой на дъгите, образувани от двойките
„споделящ-приемащ” информацията 8 8
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Свободният софтуер като средство
за изграждане прототипа на kAir4U

За практическата реализация на идеите и вижданията за споделяне на зна-
ния и опит в специализирани Интернет групи е от особено значение по какъв на-
чин ще се събира, съхранява, оценява и актуализира в реално време информаци-
ята за авктивните нейни агенти (потребители), а от тук – с какви програмни сред-
стваще се определят основните потребителски характеристики. Ние обособява-
ме специализрана система за обработка на потребителската информация в рам-
ките ан система kAir4U. На фиг. 4 е представна многослойната архитектура на
системата kAir4U. Системата включва следните основни подсистеми:

• универсален интегратор и емулатор на софтуерни платформи;
• система за обработка на потребителската информация;
• система за управление на обучението (LMS);
• система за управление на знания (KMS);

Показатели за персонална оценка
Ниво на експертиза (0-100) 90 38
Ниво на налично свободно време за споделяне
(0-100) 25 50

SWI (0-100) 75 100

Фиг. 4. Многослойна архитектура на система kAir4U



ИЗВЕСТИЯ – издание на Икономически университет – Варна
3 6

Фиг. 5. Система за персонификация на потребителите
(като подсистема на kAir4U)

Таблица 2

Видове програмни инструменти за изграждане
и споделяне на образователно съдържание

Изгражадне на
учебно съдържание

Сценарии на
изпитни
(тестови)

процедури

Интерактивни
инструменти

Добавяне и търсене
на литература

Образователен
модул

Тест Дискусионен борд Дигитални
онтологии

Учебна
програма/план

Анкета Блог Допълнителна
литература

Аудио-материал Задания Дневник Търсене на
литература

Видео-материал Самооценка на
резултата

Wiki Google Scholar

Снимков материал Оценка на резултата Електронни групи
Адреси на Уеб
сайтове (линкове)

Гласова поща

Слайдови
презентации

Гласова презентация
(MP3)

PDF учебни файлове Подкастинг
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• mash-up програмни инструменти (табл. 2) за изграждане на образователно
съдържание (както интерактивни като дискусионен борд, Wiki, видео-кон-
ференции, „пулсиращи” електронни групи, така и статични като аудио- и
видео-уроци, презентации, pdf-файлове с образователно съдържание и др.;

• дигитални онтологии на знания по предметни области;
• свободни (безплатни) мултимедийни библиотеки от учебни програми и

специализирани курсове.
От своя страна, системата за обработка на потребителската информация

и оценка (персонификация) на потребителите вклюва следните блокове:
• Блок за регистрация на потребителя;
• Блок за актуализация на потребителския профил;
• Блок за самооценка и оценка на потребителската активност;
• Блок за аналитична оценка на потребителската експертиза;
• Блок за осенка на SWI – определяне в реално време на индекса „Готов-

ност за споделяне на знания и опит”;
• Блок за определяне на оптималния брой участници в дадена „пулсира-

ща” специализирана Интернет група8.
През учебната 2010 - 2011 г., с помощта на софтуерната платформа kAir4U,

се внедри система за споделена (кооперирана) интелигентност по дисциплина-
та „Безопасност и защита на компютърни системи и мрежи” за магистрите от
ИУ – Варна.

Заключение

Авторът споделя виждането, че достъпът до информация и знания, създа-
дени от човечеството, трябва да бъде безплатно и свободно, – безплатно за
достъп и свободно за модификации и повторно използване. Само по такъв на-
чин количествените натрупвания на информация и знания ще доведат до каче-
ствено издигане на заобикалящата ни интелектуална среда.

Поетапното изграждане на Интернет-базираната среда за кооперирана
интелигентност е свързано с общите усилия на всички нейни активни и пасивни
потребители. Предстои разработване на стандарти за представяне на дигитал-
но съдържание в кооперирани Интернет-среди.
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A  MODEL  OF  INTERACTION  OF  AGENTS
IN  SOCIAL  INTERNET  GROUPS

Assoc.  Prof.  Dr  Stefan  Drazhev

Abstract

The author presents an approach to modelling and building cooperative intelligence
environments with the means of kAir4U - an open software-based platform. There has been
developed a methodology for measuring three main indicators: level of expertise (Е), level of
available free time for the sharing of knowledge and experience (A) and willingness to share
(W). There is also presented a structural diagram of the free/open source system kAir4U.

МОДЕЛЬ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  АГЕНТОВ
В  СОЦИАЛЬНЫХ  ИНТЕРНЕТ-ГРУППАХ

Доц.  д-р  Стефан  Дражев

Резюме

Автор представляет подход к моделированию и созданию среды для кооперирован-
ной интеллигентности средствами kAir4U – платформы, базированной на открытом со-
фтуэре. Разработана методика определения трех основных показателей: степени экспер-
тизы (Е), степени наличного свободного времени на обмен знаниями и опытом (А) и
готовности к обмену (W). Представлена также и структурная схема системы с открытым
кодом (Free/Open Source) kAir4U.


