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1. STUCTURA ŞI CONŢINUTUL TEZEI 

1.1 ASPECTE GENERALE 
 
 Lucrarea de față este o cercetare în domeniul sistemelor de învățare asistată de 
calculator. Prin sistem de învățare asistată de calculator înțelegem un proces software care 
ajută un utilizator al calculatorului în însușirea eficientă a unor cunoștințe dintr-un anume 
domeniu. În literatura de specialitate a sistemelor de învățare asistate de calculator,  s-a 
constatat că învățarea este mai eficace dacă pe ecranul calculatorului este prezentă o figură 
umană și determină: 
 creșterea motivației la învățare ([Heidig, 2011], [Van der Meij,2013]) 
 implicarea emoțional activă a studentului ([Sarrafzadeh, 2008], [Behrend, 2008], 

[Berry, 2005]) pentru susținerea motivației de a învăța (v.Fig.1.1). 

 
Fig.1.1.Betty’s Brain dezvoltate de Universitățile Stanford și Vanderbilt 

pentru instruirea asistată a studenților [Sparks, 2012] 
 
În fig.1.1 se prezintă cazul platformei Betty’s Brain dezvoltată de Universitățiile Stanford și 
Vanderbilt pentru învățarea asistată de calculator a studenților. Cercetătorii de la cele două 
universități constată o mare dezvoltare a capacităților cognitive de învățare pentru utilizatori 
acestei platforme [Sparks, 2012]. Conceptul de platformă virtuală nu se reduce doar la 
aspectele de software, o platformă de învățare poate să posede și module hardware de 
asistență a învățământului aflate la fața locului lângă utilizator (v. Fig 1.2) sau la distanță 
(v.Fig.1.3). 
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Fig.1.2. Platforma INES on site dotată cu mecanisme haptice pentru 

instruirea asistentelor medicale pentru injecții subcutanate. [Poel, 2004] 
 

 
 

Fig.1.3.Platforma TRILab on site dotată cu facilități on site și remote lab 
 și simulat, permite instruirea studenților în domeniul ingineriei  

mecanice. [Abdulwahed, 2011] 
   
În lucrările de specialitate legate de domeniul platformelor de învățare se definesc două tipuri: 
ITS (intelligent tutoring system - sistem de predare inteligent SPI), respectiv ATS (afective 
tutoring system – sistem de predare afectiv SPA). SPI este un sistem de învățare bazat pe   
utilizarea unor aparate matematice avansate cum sunt logica fuzzy, rețelele neurale, sistemele 
stohastice, etc., care instruiește utilizatorul într-un anume domeniu educațional. SPA este un 
SPI având și o, componentă emoțională, care poate îmbunătății procesul de învățare [Mao, 
2010] prin modul în care implică motivațional studentul utilizator. Conceptul de SPA, 
presupune atât culegerea emoției (care are o durată afectivă de la secunde până la 3 minture), 
cât și culegerea dispoziției afective (care are o durată de la minute posibil la zile sau 
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săptămâni). În lucrarea de față SPA se va limita doar la culegerea de emoții, și se va denumi 
sistem de predare emoțional, prescurtat SPE. Unul  din aspectele importante ale predării 
sistemelor SPI/SPE sunt factorii emoționali ai studentului utilizator,  cum ar fi plictiseala, 
plăcerea, mândria care sunt în relație cu imaginea umană de pe ecranul calculatorului 
([Heidig, 2011], [Van der Meij, 2013]). Pentru ca sistemul de predare SPI/SPE să fie complet, 
figura umanoidă pe care o vom numi în lucrare avatar-profesor trebuie să mai conțină și o 
bună calitate de a dialoga, interveni când procesul de predare este în impas, respectiv dotat cu 
o ridicată capacitate de politețe ([Yılmaz, 2012], [Jin, 2010], [Lehman, 2012], [Baker, 2010]). 
Motivația acestei cercetări este studierea limitelor sistemelor SPI în determinarea studenților 
să asimileze o anume lecție, respectiv propunerea unei alternative de SPE dotat cu un avatar-
profesor care are caracteristicile următoare: 
 capabilitatea de a distinge cele mai importante emoții specifice unui student într-o 

sală de clasă; 
 capabilitatea de a dezvolta un discurs bazat pe elemente modulare care presupun 

flexibilitatea în prezentare și adaptabilitatea la cerințele studentului; 
 un discurs bazat pe formule de politețe ale avatarului-profesor; 
 un model fizionomic humanoid cu expresii faciale sugestive, care este recomandat să 

se adapteze la discursul educațional și formulele de politețe;   
fiind capabil să își sporească abilitățile de învățare. 
Pentru un sistem SPI componentele tipice sunt următoarele [Escudero, 2010]: 

 Modulul domeniu – reprezintă toată informația structurată, care urmează să fie 
prezentată studentului, precum și testele de evaluare. Toată această informație trebuie 
să fie în acord cu modulul pedagogic. 

 Modulul pedagogic – conține toate strategiile de predare, care sunt necesare pentru 
predarea unei anumite lecții.(în lucrarea de față modulul domeniu, respectiv modulul 
pedagogic vor alcătui aceeași entitate numită Modul Educațional Pedagogic de 
Predare, prescurtat MEPP) 

 Modulul student (MS)– reprezintă modul cum platforma SPI, are o anume imagine 
despre student la un moment dat conținând informații despre student.  

 Modulul interfață grafică (MIG)– reprezintă interfața grafică dintre platforma SPI și 
utilizatorul ei. Platforma din acest studiu este dotată și cu un avatar-profesor, denumit 
în literatura de specialitate agent pedagogic, iar în lucrarea de față AGENT 
VIRTUAL,  care transmite studentului emoțiile avatarului profesor. Acest SPE  îl vom 
numi Sistem de Predare prin intermediul unui Agent Virtual bazat pe Modele 
Parametrice Faciale, prescurtat SPAV-MPF. Mimica facială este controlată prin 
intermediul modelelor parametrice faciale, calculate de către motorul de generarea 
automată a emoțiilor avatarului (acesta este construit cu procesoare cu logică  fuzzy). 

Pe lângă cele patru componente o platforma SPE mai conține si un modul de detectare a 
emoției studentului la un moment dat de timp, în lucrarea de față pe acesta îl vom numi modul 
video integrat în modulul de interfață grafică cu utilizatorul. Pentru cercetarea noastră SPAV-
MPF este un tip de SPE. 
 

1.2 OBIECTIVELE CERCETĂRII 
 

Obiectivul principal al tezei de doctorat îl constituie explorarea structurii sistemelor de tip 
SPI/SPE, respectiv a limitelor lor, a ceea ce un sistem SPAV-MPF aduce ca noutate. În acest 
scop cercetările efectuate se referă la studiul, conceperea, dezvoltarea, implementarea şi 
evaluarea unui set de componente specifice unei platforme SPAV-MPF. Obiectivele specifice 
sunt: 
 Conceperea, dezvoltarea și implementarea unui agent emoțional caracteristic, care să 

joace rolul modulului student (MS) în cadrul platformei SPAV-MPF. 
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 Conceperea, dezvoltarea și implementarea unui modulul educațional pedagogic de 
predare (MEPP), componentă a SPAV-MPF, care realizează managementul relațiilor 
student-profesor, supervizează managementul stărilor emoționale, astfel încât 
optimizează procesul de învățare; 

 Conceperea ecuațiilor parametrice faciale care generează emoțiile avatarului profesor 
cu ajutorul graficii-avatarului; 

 Conceperea motorului de generare automată a emoțiilor avatarului, care  realizează 
controlul ecuațiilor parametrice faciale, respectiv managementul stărilor emoționale 
ale studentului cu ajutorul MEPP, ca parte a MIG. (Managementul stărilor emoționale 
se realizează prin captarea acestora de către un modul video,  procesarea lor de către 
MS împreună cu MEPP) 
 

 
1.3 STRUCTURA ȘI CONȚINUTUL TEZEI DE 

DOCTORAT 
 

 
În Capitolul 1 – Introducere, cuprinde o trecere în revistă a principalelor teme 

abordate în lucrare, definește principalele concepte din lucrare, obiectivele pe care lucrarea și 
le propune să le atingă, prezentarea generală a capitolelor lucrării. 

Capitolul 2 – Sisteme de predare bazate pe agenți virtuali.Stadiul actual cuprinde o 
trecere în revistă a problematicilor rezolvate şi nerezolvate din domeniul tematicii SPI/SPE în 
corespondenţă cu literatura de specialitate existentă la nivel mondial. În această secțiune se 
prezintă principalele elemente ale sistemului SPAV-MPF, pe care le propune această teză să 
le rezolve. 
  Capitolul 3  - Componentele unui sistem de predare inteligent, conţine subcapitolele 
care definesc principalele componente ale unui SPI, care se vor adapta și la arhitectura  
SPAV-MPF. Acestea sunt MS, MEPP și MIG. Pentru MIG sunt importante cele două 
componente: grafica-avatarului, respectiv a motorului de generare automată a emoțiilor 
avatarului. 

Capitolul 4 – Agent virtual bazat pe modele parametrice faciale, cuprinde definirea 
celor două componente importante ale MIG grafica-avatarului, respectiv a motorului de 
generare automată a emoțiilor avatarului. Grafica avatarului se realizează cu ajutorul 
modelului PHI-3D respectiv VISBER-ZZD-S, iar motorului de generare automată a emoțiilor 
avatarului, pe baza conversiei comunicării intra-cognitive în comunicare inter-cognitivă între 
student și profesor studiată pe mai multe grupuri de voluntari prin joc de roluri, din care își 
extrage regulile fuzzy de funcționare. 

Capitolul 5 – Aplicații experimentele ale SPAV-MPF, va cuprinde experimentul cu 
conversia comunicației intra-inter cognitivă, respectiv testarea platformei de învățare prin 
predarea cu avatar AV-MPF și fără avatar, evidențiind diferențele dintre o platformă SPI 
respectiv SPE de SPAV-MPF. 

Capitolul 6 – Concluzii finale, contribuții proprii, valorificarea rezultatelor, și noi 
direcții de cercetare, va cuprinde concluziile finale, contribuții personale, respectiv viitoare 
căi de cercetare în domeniul SPI/SPE. 
Prin atingerea obiectivelor propuse, această teză aduce contribuţii originale în direcţia 
dezvoltării platformelor SPI/SPE; cercetările prezentate evidențiază noi căi de dezvoltare a 
transpunerii comunicării umane în relația om–mașină, punând accentual îmbunătățirea 
emoționalității unui utilizator ale platformei de predare. 
Conform „Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, 2007-2013, PNII”tematica 
cercetărilor abordate se încadrează în axa prioritară „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţii - 
Inteligenţă artificială, robotică şi sistemele autonome avansate” şi subdomeniul „Dezvoltarea 
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de sisteme de interacţiune naturală om-calculator minimal dependente de universul 
discursului”. 



2. SISTEME DE PREDARE BAZATE PE 
AGENȚI VIRTUALI. STADIUL ACTUAL 

2.1 ASPECTE GENERALE 
 

În  studiul platformelor SPI există o serie de abordări de clasificare. Din larga literatură de 
specialitate s-a adoptat următoarele reguli de studiu: 
 Aspecte legate de designul și tehnologia platformelor SPI; 
 Aspecte legate de practica didactică și pedagogică; 
 Apecte legate de profilul studentului utilizator, respectiv personalitatea acestuia; 
 Aspecte legate de domeniul de aplicabilitate ale platformelor SPI; 

Pentru sistemul nostru SPAV-MPF principalii agenți sunt: modulul educațional pedagogic de 
predare (MEPP), modulul student(MS), modulul de interfață grafică (MIG). 
 

2.2 SISTEME DE PREDARE INTELIGENTE(SPI) 
 

2.2.1 ASPECTE LEGATE DE DESIGNUL ȘI TEHNOLOGIA SPI 
 

Pentru proiectarea unui sistem SPI, se au în vederea o multitudine de trăsături de luat în calcul 
cum sunt cele legate de: 
 designul respectiv aparatul matematic, care guvernează funcționarea sistemului ca 

întreg; 
 aspecte împrumutate din teoria și practica psio-pedagogică și implementate pe sisteme 

le SPI, pentru îmbunătățirea proiectării modulelor educaționale SPI; 
 modalități de evaluare a studentului în practica școlară fie ea într-o sală de clasă sau în 

utilizarea unui SPI, pentru a ajuta la îmbogățirea cunoștințelor despre comportamentul 
unui student în timpul asimilării de cunoștințe și optimizarea modulului student al 
unui SPI; 

 domenii de aplicabilitate ale modulelor educaționale ale platformelor SPI; 
Pentru designul SPI în practica de specialitate se au în vedere obiective ca: 
 sisteme inteligente de decizii, care stabilesc numărul minim de intemi pentru un test 

aplicat unui student cu opțiunea de a optimiza costul intemilor greșiți pentru un test 
[Vos, 2007]. 

 Integrarea în sisteme multi-agent a diverselor modalități de management al obiectelor 
componente ale modulului educațional cum este spre exemplu Learning Management 
(LMS) integrat în modelul SCORM [Yaghmaie, 2011]; 

 Cercetările de lungă durată care încearcă să se finalizeze cu construirea unui sistem 
SPI, își propun să evalueze și satisfacția studentului pentru creșterea eficacității 
platformei [Stankov, 2008] sau modele de profilele ale studenților integrate în 
designul acesteia [Huang, 2007]; 

 De asemenea pentru procesul de dezvoltarea a unei platforme de tip SPI, s-au 
conceput și instrumente interactive care clasifică profilele studenților în modele, 
pentru diverse faze de predare și asistă profesorul în decizia de a preda un subiect 
personalizat pentru un model dat de student –de exemplu modelul VORTEX 
[Thomason, 2006]. 
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2.2.2 FUNCȚIA MEMBRĂ ZZD 

 
În cercetarea sa Dombi a dat o reinterpretare a funcției membre fuzzy propusă  de 
Zimmerman și Zysno. Funcția membră fuzzy propusă de  Zimmerman și Zysno are ca 
formulă expresia [Dombi, 1988]: 

   xd
x




1
1

 ,                                                                                                                     (2.2) 

Unde µ(x) reprezintă funcția membră fuzzy propusă de cei doi autori, iar d(x) reprezintă 
distanța dintre un obiect dat x și varianta sa standard xstd. Dacă d(x) = 0 => µ(x)=1, iar dacă 
d(x) = ∞ => µ(x)=0 [Dombi, 1988]. Din punctul de vedere al clasificării propuse de Dombi 
în paragraful precedent, funcția membră fuzzy Zimmerman-Zysno a fost încadrată în 
categoria a cincea. 
După analiza funcției Zimmerman-Zysno, Dombi a propus următoarele tipuri de expresii 
[Dombi, 1988]: 
Pentru ramura funcției membre monoton crescătoare: 

     
     






xbax
axx









11

1

1
1 ,  bax ,                                                            (2.3) 

Pentru ramura funcției membre monoton descrescătoare: 
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Unde [a,b]  reprezintă domeniul de definiție al funcției membre, λ reprezintă conturul curbei, 
iar  ν determină punctul de inflexiune al curbelor sigmoidale descrise de cele două funcții 
membre μ. Fiecare din cele două relații de mai sus sunt descrise de patru parametrii, care 
determină valoare lor: a, b, λ, ν. Pentru cazul liniar când λ = 1 cele două funcții se reduc la o 
funcție membră de tip triunghiular. Pentru cele două expresii definite mai sus Dombi a propus 
următoarea expresie pentru distanță pentru funcții membre crescătoare definite de relația 
(2.3): 

 




























ax
xbxd I

1

1
                                                                                                                     (2.5) 

respectiv pentru funcții membre de tip descrescător calculate cu expresia (2.4), este dată 
relația de mai jos: 
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Valoarea  xstd este considerată astfel: 
 axstd  ,                                                                                                                     (2.7) 

dacă variabilă literală fuzzy are funcția membră calculată cu relația (2.4) .   
 bxstd  ,                                                                                                                     (2.8) 
     dacă variabilă literală fuzzy are funcția membră calculată cu relația (2.3). 
 bxstd  ,                                                                                                                     (2.9) 

            dacă variabilă literală fuzzy are funcția membră calculată cu relația 
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Pentru o variabilă literală calculată cu funcția membră conform relației (2.10) definim distanța 
ZZD ca în relația de mai jos: 
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min                                                         (2.11) 

Pentru o mulțime fuzzy cu formată din mai multe variabile literale astfel: 
 O variabilă literală a cărei funcție membră se calculează cu relația (2.3) și are distanța 

dI  calculată cu relația (2.5). 
 O variabilă literală a cărei funcție membră se calculează cu relația (2.4) și are distanța 

dD  calculată cu relația (2.6). 
 și k variabile literale a căror funcții membre se calculează cu relații de tip (2.10) iar 

distanțele dk cu relații de tip (2.11), unde k este un număr natural finit. 
definim apartenența unei pentru o variabilă reală dată x la variabila literală la care distanța 
minimă se calculează ZZD astfel: 

        xdxdxdxd kDIZZD ,,...,min                                                                                   (2.12) 
 

2.3 CONCLUZII 
       

Pentru eficacitatea procesului educațional observăm importante trăsăturile evidențiate și-n 
secțiunea despre SPI și SPE:  
 Importanța dialogului dublată de aspectul politicos al conversației și caracterul 

antropomorfic al avatarului; 
 Expresiile faciale ale avatarului să fie în concordanță cu dialogul și politețea acestuia 

([Deemter, 2010], [Kramer, 2013], [Mayer, 2006], [Wang, 2008]); 
 Expresiile faciale ale avatarului împreună cu dialogul cu studentul și politețea 

avatarului în dialog să determine expresii faciale active studentului (v.cap.4) și 
implicarea acestuia în actul educațional al SPE [McQuiggan, 2007]. 

 Utilizarea logicii fuzzy în proiectarea sistemelor SPI/SPE (în cazul acestui studiu 
SPAV-MPF) cu ajutorul funcției membre ZZD permite folosirea statisticii în validarea 
ipotezelor de lucru pe baza cărora se vor construi regulile de inferențe fuzzy ale 
modulelor componente ale platformei. 



 

 

3. COMPONENTELE UNUI SISTEM DE 
PREDARE INTELIGENT 

3.1 INTRODUCERE 
 
Din descrierea generală a unei platforme de tip SPI/SPE prezentată în primul capitol s-au 
considerat patru blocuri componente de bază: Modulul domeniu, modulul pedagogic, modulul 
student respectiv modulul interfață grafică. Caracteristic pentru platformele SPE este modulul 
grafic de culegere a expresiilor faciale, care este integrat în modulul interfeței grafice. 
Experiența ce s-a acumulat în urma cercetărilor cu platforma SPAV-MPF, a determinat 
unificarea dintre modulul pedagogic respectiv cel domeniu rezultând un nou modul numit 
modul educațional pedagogic de predare, care deține colecția de lecții și teste care sunt 
utilizate în predare (MEPP), precum și modelele de formule de discurs de politețe prin care 
AV-MPF introduce fiecare componentă a MEPP, în procesul de predare. Unificarea celor 
două module în cadrul MEPP determină o mai flexibilă abordare bazată pe obiecte 
reutilizabile de predare (v. paragraful 3.4), care cuprind tipurile de predare clasică sau 
interactivă a căror introducere către utilizator se realizează prin formulele de politețe (v. 
paragraful 3.4.4). Pentru controlul modelelor parametrice faciale avem modulul AV-MPF, 
alcătuit din Modulul Agentului Virtual Acțiune Student (MAVAS v. paragraf 4.3.1), care 
controlează grafica agentului virtual în momentul când studentul pune întrebări platformei, 
respectiv Modulul Agentului Virtual Rezultat la Test (MAVRT v. paragraful 4.3.2) pentru 
cazul testelor prospective (testele din lecția curentă) și testele retrospective (testele 
recapitulative legate de lecția curentă). AV-MPF este și el parte a MIG. MIG cuprinde: MV, 
AV-MPF respectiv panourile interfeței grafice explicate în paragraful 5.2. Astfel mai jos este 
prezentată schema generală a unui sistem de predare bazat pe agent virtual SPAV-
MPF(Fig.3.1).  
 

  
Fig.3.1. Schema generală a unui sistem de predare 

bazat pe agent virtual AV-MPF 
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În acest capitol se tratează la început modulul video, modulul student, modulul educațional 
împreună cu discursul de politețe al AV-MPF către student. Pe larg în capitolul următor se vor 
prezenta grafica AV-MPF, respectiv motorul de generare automată a emoțiilor AV-MPF 
format din modulele MAVAS, respective MAVRT. Acestea stau la baza controlului 
modelelor parametrice faciale care controlează animația agentului virtual AV-MPF. 
 

3.2 MODULUL VIDEO 
 

Pentru procesarea imaginilor faciale există o serie de cercetări care pot fi clasificate în: 
 Clasificarea expresiilor faciale bazându-se pe analiza unei succesiuni de imagini cu 

expresii faciale diferite ([Black, 1995], [Cohen, 2003], [Cohn, 1998], [Essa, 1997],  
[Pantic , 2006], [Yang, 1999], [Sugano, 2010], [Meynet, 2007], [Liu, 2008],  

             [Bergboer, 2006], [Yang, 2011])  
 Pe compararea diferitelor expresii faciale cu o imagine standard ([Tsapatsoulis, 2000], 

            [Yoneyama, 1997]) sau deformarea unei expresii faciale ([Edwards, 1998], [Kim,   
            2003], [Lyons, 1999], [Zhao, 1996], [Kim, 2004], [Wang, 2006], [Tan, 2006], [Yao,  
           2006]). 
Pentru ambele abordări de mai sus punctul de plecare al cercetărilor constă în rezultatele 
obținute de Ekman, care descriu șase expresii emoționale de bază în funcție de mișcările 
anumitor grupe muscular-faciale ([Ekman, 2011], [Banu, 2012]). Pentru clasificarea 
expresiilor faciale se utilizează diferite tipuri de clasificatori care folosesc: rețele neurale, 
logica fuzzy, SVM. Pentru toate aceste cercetări sunt evidente doar cele șase expresii faciale 
de bază ale lui Ekman: bucuros, mâhnit, supărat, temător, dezgustat, surprins. Limitele acestor 
emoții pentru un AV-MPF sunt irelevanța lor din punctul de vedere al psihologiei 
educaționale. Principalele emoții dintr-o sală de clasă sunt: bucurie, optimism, destindere, 
mândrie, recunoștință, deznădejde, mâhnire, rușine, supărare, frustrare, anxietate, plictiseală 
[Pekrun, 2006, 2011]. Pentru ieșirea din acest impas, în acest studiu se face din nou apelul la 
literatura de specialitate din psihologie. În studiul său Parrot a identificat 136 de emoții umane 
pe care le-a clasificat după șase tipuri de emoții de bază pe trei categorii [Bettadapura, 2012]. 
În tabelul de mai jos (Tabelul 3.1) se prezintă selectiv din cele 136 de emoții doar cele 
identificate ca relevante pentru o sală de clasă organizate pe grupe și categorii [Pekrun, 2006, 
2011]. 
         Tabel 3.1 Emoțiile relevante pentru o sală de clasă după clasificarea lui Parrot 
Emoție de ieșire din modulul student care 
se regăsesc în clasificarea pe categorii de 
tip III dupa Parrot 

Categorie tip I din clasificarea lui Perrot 

Joy(bucuros) 
Hope(optimist) 
Relief(destins) 
Pride(mândru) 
Gratitude(recunoștiința) 

 
 

Joy(bucuros) 

Hopelessness(dejnădejduit) 
Sadness(mâhnit) 
Shame(rușinat) 

 
Sadness(mâhnit) 

Anger(supărat) 
Frustration(frustrat) 

Anger(supărat) 

Anxiety(anxios) Fear(temător) 
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Pentru detecția unei emoții de tip I se poate folosi un clasificator deja consacrat, dar pentru 
detecția unei stări emoționale de tip III sistemul bazat pe procesare de imagine nu poate 
furniza o soluție satisfăcătoare. De aceea, acest studiu propune un sistem complementar care 
face disocierea între o emoție de tip I și tip III (v. Tabelul 3.1). Aceasta fapt se  tratează în 
secțiunea următoare, care introduce Agentul Emoțional Control-Valoare Extins [Moga, 2012, 
2013a], care face separația între starea de emoționalitate a unui student supărat respectiv  
frustrat în timpul predării unei lecții. Pentru definirea unui clasificator pentru expresiile 
faciale s-a optat pentru metoda VISBER [Esau, 2007] adaptată la funcții membre ZZD (v. 
ANEXA nr.1),, ca fiind cea mai concludentă pentru condițiile de constrângere ale motorului 
de generare automată a emoțiilor  din paragraful 4.3.3. Acest clasificator determină doar 
emoțiile din clasa I, iar pentru starea de plictiseală (care lipsește din clasificarea lui Perrot), în 
întregul nostru studiu s-a considerat starea de „căscat” a unui student -  adică starea în care 
gura are deschiderea maximă pe axa verticală și orizontală. În general în literatura de 
specialitate se consideră că studiul stării emoționale de plictiseală este unul complex care, 
presupune resurse conjugate în partea de senzori emoționali, studiul expresiilor faciale 
respectiv al inflexiunilor vocii, aspect care depășește demersul cercetării noastre. Pentru a fi 
consecvenți cu studiile lui Pekrun, Ekman, Perrot și modelul VISBER s-a adoptat un model 
simplificat pentru studiul stării emoționale de plictiseală.  
 

 
Fig.3.2. Semnificația unghiurilor specifice 

modelului VISBER, respectiv intrările și ieșirile din Modulul Video 
Semnificația punctelor de pe fața unui subiect uman este următoarea (v.Fig.3.2): 
 P4 respectiv P8 sunt centrele irișilor;  
 P5, P6, P7 sunt punctele de care definesc conturul sprâncenei stângi; 
 P11, P10, P9 sunt punctele de care definesc conturul sprânceanei dreapte; 
 P12 este centrul de simetrie al feței 
 P0, P2, P1, P3 sunt punctele de care definesc conturul exterior al gurii. 

Pentru definirea stării de emoție de tip I se utilizează conform metodei VISBER șase unghiuri 
(v. Fig. 3.2): 

 A0 este unghiul format între segmentele [P0P12] și [P12P1] în triunghiul P0P12P1; 
 A1 este unghiul format între segmentele [P4P3] și [P3P8] în triunghiul P4P3P8; 
 A2 este unghiul format între segmentele [P6P4] și [P4P7] în triunghiul P6P4P7; 
 A3 este unghiul format între segmentele [P7P12] și [P12P9] în triunghiul P7P12P9; 
 A4 este unghiul format între segmentele [P2P0] și [P0P3] în triunghiul P2P0P3; 
 A5 este unghiul format între segmentele [P12P0] și [P0P3] în triunghiul P12P0P3; 
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Determinarea celor șase unghiuri se va efectua utilizând teorema cosinusului în cele șase 
triunghiuri astfel: 
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Intrările în modulul video sunt coordonatele punctelor P0, P1, P2, P3, P12, P4, P8, P5, P6, P7, P9, 
P10, P11, respectiv ieșirile sunt valorile unghiurilor A0, A1, A2, A3, A4, A5 calculate cu relațiile 
(3.1)-(3.6) (v. Fig. 3.2).  Pentru determinarea coordonatelor punctelor P0, P1, P2, P3, P12, P4, 
P8, P5, P6, P7, P9, P10, P11 se utilizează un senzor de tip kinect ca și cameră video pentru 
captarea expresiilor faciale ale studentului care utilizează SPAV-MPF. Studiul platformei 
VISBER a demonstrat că funcțiile membre de tip trapez-triunghi au limitări pentru cazul 
platformei noastre (v. ANEXA nr.1), mai ales în cazul implementărilor software în C# a 
modulelor MAVAS, MAVRT respective a condițiilor de constrângere a motorului de generare 
automată a emoțiilor tratat în paragraful 4.3.3. Pentru acest caz s-a constatat în urma 
cercetărilor mai potrivită construirea unor funcții membre bazate pe funcții ZZD. Pentru  
oricare din cele șase unghiuri în modelul VISBER avem ca și predicate valorile LOW, 
MEDIUM și HIGH. Pentru fiecare din cele trei predicate definim următoarele funcții membre 
ZZD: 
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(3.8)  
 HIGH 
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(3.9) 

unde 5,0j , indicele specific fiecăruia din cele șase unghiuri, νAj sunt parametrii care 
determină punctul de inflexiune pentru funcțiile membre asociate celor șase unghiuri, λAj  
reprezintă parametrii care determină conturul funcțiilor membre asociate celor șase unghiuri.  
Unde Aj

MEDx , reprezintă pentru toate din cele șase unghiuri valorile medii aritmetice, ale 
unghiurilor pentru un eșantion de N cadre cu expresii faciale neutre, ale aceleiași persoane 
[Esau, 2007]. 

5,0,1
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(3.10) 

Pentru capetele de interval  Aj
MINx , respective Aj

MAXx specific fiecăruia din cele șase unghiuri le vom 
defini conform lui regulilor de inferență VISBER astfel, pentru eșantioane de N imagini specifice 
fiecărei expresii faciale în parte [Esau, 2007]: 
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Conceptual de emoție organizat ca vector de 6 dimensiuni  folosit în funcționarea AECVE și 
AV îl vom defini astfel: 

 543210 ,,,,, AAAAAA xxxxxxe  ,                                                                                          (3.23) 
reprezintă valorile celor șase unghiuri, care descriu emoțiile de tip I după clasificarea lui 
Perrot, și care au ca interval de valori   5,0,,  jxxx Aj

MAX
Aj
MINAj .  

Pentru definirea clasificatorului de expresii faciale inspirat de metoda VISBER adaptat cu 
funcții membre ZZD se definesc distanțele ZZD pentru cele trei predicate fuzzy astfel: 
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(3.25) 
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(3.26) 

VISBER-ZZD-EXTINS(VISBER-ZZD-E) este clasificatorul care identifică emoția de tip I 
din modelul lui Perrot și este asignabilă celor mai frecvente emoții dintr-o sală de clasă de tip 
III. Pentru identificarea emoției de tip I specifice unei emoții  

 543210 ,,,,, AAAAAA xxxxxxe                                                                                            (3.27) 
Se calculează pentru fiecare dintre valorile celor șase unghiuri distanțele specifice celor trei 
predicate. Apoi se evaluează distanța minimă dintre distanțele celor trei predicate pentru 
fiecare unghi în parte și se verifică în care din șaisprezece reguli din tabelul cu distanțe 
minime se încadrează. 
Astfel vom defini distanța minimă conform relației de mai jos: 
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(3.29) 

   AjMEDIUM
Aj
MIN xdd

Aj
MIN

MIN
MEDIUMAj dxd




                                                                                                                                   

(3.30) 

   AjHIGH
Aj
MIN xdd

Aj
MIN

MIN
HIGHAj dxd




                                                                                                                                            

(3.31) 

Pentru cele șase unghiuri s-a definit clasificatorul VISBER cu funcții membre fuzzy tip ZZD 
astfel după clasificatorul definit inițial pentru funcții membre trapez-triunghi [Esau, 2007]: 
         Tabel 3.2 Condițiile cu distanțe minime pentru modelul VISBER-ZZD-E 
Emoție 
categ. I 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 

Bucurie MIN
HIGHd  

MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

LOWd  
MIN
HIGHd  

MIN
HIGHd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

HIGHd  
MIN
HIGHd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  
MIN
HIGHd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  
Mâhnire MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

LOWd  MIN
MEDIUMd  

MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

LOWd  
MIN
MEDIUMd  MIN

HIGHd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  
MIN
MEDIUMd  MIN

HIGHd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

LOWd  
Supărare MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

LOWd  MIN
LOWd  

MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
MEDIUMd  MIN

LOWd  MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  
MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
HIGHd  MIN

LOWd  MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  
MIN
MEDIUMd  MIN

MEDIUMd  MIN
HIGHd  MIN

LOWd  MIN
LOWd  MIN

LOWd  
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Temere MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  MIN
HIGHd  

MIN
HIGHd  

MIN
LOWd  MIN

LOWd  MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  MIN
HIGHd  MIN

HIGHd  
MIN
LOWd  MIN

MEDIUMd  MIN
LOWd  MIN

HIGHd  MIN
HIGHd  MIN

HIGHd  
MIN
LOWd  MIN

LOWd  MIN
LOWd  MIN

HIGHd  MIN
HIGHd  MIN

HIGHd  
 
Pentru vectorul e se vor calcula distanțele minime pe cele șase dimensiuni, se va determina 
natura lor, apoi se vor identifica în care din cele 16 modele din tabelul de mai sus se 
încadrează și astfel se determină tipul de emoție de categorie I (v. Tabelul 3.2).  
Pentru agenții AECVE respective AV, care posedă câte șase ieșiri, definim VISBER-ZZD-
SIMPLIFICAT(VISBER-ZZD-S), care definește reducerea emoției la un grup de patru 
unghiuri din cele șase pentru a simplifica și reduce numărul de reguli fuzzy de implementare 
ale celor doi agenți. Această abordare se va utiliza la proiectarea celor doi agenți în 
secțiunile specifice lor din lucrare. Astfel se reduce efortul de calculabilitate al platformei 
SPAV-MPF. Pentru fiecare din cele patru emoții din categoria I coloanele colorate cu galben 
definesc unghiurile fiecărei emoții în sistemul VISBER-ZZD-S. De exemplu pentru bucurie 
se utilizează doar unghiurile A0, A1, A2, A3 (v. Fig. 3.2). 
 

3.3 MODULUL STUDENT 
 

Scopul acestui paragraf este acela de a prezenta etapele proiectării unui agent emoțional, care 
să depășească toate limitele evidențiate în capitolul al doilea. Startul cercetării  îl constituie 
teoria control-valoare din psihologia educației [Pekrun, 2006, 2011], care o vom transpune 
într-un formalism bazat pe logică fuzzy. Acest formalism se va numi Agent Emoțional 
Control-Valoare Extins, prescurtat AECVE [Moga, 2012b, 2013a]. AECVE este un proces 
software, care va admite ca intrări abilitatea de învățare a unui student iar ca ieșire starea de 
emoție codificată ca în paragraful precedent – adică un vector cu șase dimensiuni care 
definește emoția de categorie I conform abordării lui Perrot. Pentru a evidenția emoția de 
categoria II/III din abordarea lui Perrot agentul AECVE va construi un model statistic care 
va evidenția diferența dintre frustrare respectiv supărare, în timpul predării, fapt care nu 
poate fi realizat de către orice fel de cameră video (inclusiv kinect); și va ajuta SPAV-MPF să 
facă corect separația dintre cele două stări emoționale. Pentru un proces de predare cât mai 
eficient scopul SPAV-MPF este acela de a evita emoțiile de tip inactiv(deznădejdea, 
frustrarea, plictiseala) și de a stimula studentul să aibă stări active pozitive (bucurie, 
speranță, destindere, mândrie, recunoștință) sau stări afective negative (mâhnire, rușine, 
supărare, anxietate), utile în procesul de predare [Pekrun, 2006, 2011]. Astfel AECVE joacă 
rolul de Modul Student. În continuare în paragraful de față sunt prezentate următoarele 
elemente: 
 Descrierea generală a structurii AECVE 
 Cele trei blocuri componente ale AECVE cu detalierea regulilor fuzzy care le descriu 

funcționarea 
 

3.3.1 DESCRIEREA GENERALĂ A STRUCTURII AECVE 
 
În această secțiune se vor prezenta o scurtă introducere în teoria de control-valoare din 
psihologie [Pekrun, 2006, 2011] și elemente din teoria răspunsului la item, necesare în  
definirea AECVE [Moga, 2012, 2013a]. Apoi vom detalia structurarea generală a AECVE cu 
toate cele trei module ale sale: modulul de acțiune de predare (MAP), modul rezultat 
retrospectiv la test (MRRT), modul rezultat prospectiv la test (MRPT). Teoria de control-
valoare este o abordare moderna a psihologiei educației și oferă un cadru pentru analiza  
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efectelor rezultatelor la teste precedente reluate în momentul prezent, sau al unor teste actuale, 
ori ale activităților de predare actuale asupra  emoțiilor unui student [Pekrun, 2006, 2011].  
 
       Tabel 3.3 Teoria Control-Valoare, relațiile dintre stimuli de intrare și emoțiile de ieșire 

Tip de 
activitate de 

evaluare 

Componentele AECVE Tip de emoții 
Value Control Categ II/III Categ. I VISBER-ZZD-S 

Rezultate 
Prospective la 

Teste 

Positive 
(Success) 

High Bucurie 
Anticipativă 

Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM,  
A2=MEDIUM, A3=MEDIUM 

Medium Speranță Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM, 
 A2=MEDIUM,A3=MEDIUM 

Low Deznădejde Mâhnire A0=MEDIUM, A2=MEDIUM, 
 A3=MEDIUM, A4=LOW 

Negative 
(Failure) 

High Destindere 
Anticipativă 

Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM, 
 A2=MEDIUM, A3=MEDIUM 

Medium Anxietate Temere A0=LOW, A2= LOW,  
A4=HIGH, A5= HIGH 

Low Deznădejde Mâhnire A0=MEDIUM, A2=MEDIUM,  
A3=MEDIUM, A4=LOW 

Rezultate 
Retrospective 

la Teste 

Positive 
(Success) 

Irrelevant Bucurie Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM, 
 A2=MEDIUM, A3=MEDIUM 

Self Mândrie Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM,  
A2=MEDIUM, A3=MEDIUM 

Other Recunoștință Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM,  
A2=MEDIUM, A3=MEDIUM 

Negative 
(Failure) 

Irrelevant Mâhnire Mâhnire A0=MEDIUM, A2=MEDIUM, 
A3=MEDIUM, A4=LOW 

Self Rușine Mâhnire A0=MEDIUM, A2=MEDIUM,  
A3=MEDIUM, A4=LOW 

Other Supărare Supărare A0=MEDIUM, A1=MEDIUM,  
A3=LOW, A4=LOW 

Acțiuni 
interogative 

ale 
studentului în 

timpul 
predării 

Positive High Bucurie Bucurie A0=HIGH, A1=MEDIUM,  
A2=MEDIUM, A3=MEDIUM 

Negative High Supărare Supărare A0=MEDIUM, A1=MEDIUM,  
A3=LOW, A4=LOW 

Positive/ 
Negative 

Low Frustrare Supărare A0=MEDIUM, A1=MEDIUM,  
A3=LOW, A4=LOW 

None High/Low Plictiseală Plictiseală A0=HIGH, A4=HIGH 
 

Aceasta teorie definește paisprezece emoțiile pe baza conceptelor - de control și de valoare 
[Moga, 2012b, 2013a]. Controlul definește viziunea unei persoane asupra propriei capacitatăți 
de a influența acțiunea altor persoane sau rezultatul interacțiunilor cu aceștia. În ceea ce 
privește tipologia, controlul poate fi: ridicat, mediu, scăzut, irelevant, auto și alte (vezi 
Tabelul 3.3). Valoarea definește valența unei acțiunii sau unui rezultatul asupra unei persoane 
însuși. Acest lucru ar putea fi pozitiv, negativ  sau nevalorificat(vezi Tabelul 3.3). Tabelul 3.3 
prezintă relația dintre tipurile de intrări (rezultate prospective la teste, rezultatele retrospective 
la teste, acțiuni de predare), parametrii interni (valoare și de control - în sistemul emoțional 
bazat pe teoria de control-valoare) și emoțiile de ieșire: bucurie anticipativă, speranță, 
disperare, destindere, anxietate, bucurie, mândrie, recunoștință, tristețe, rușine, furie, bucurie, 
frustrare, plictiseala. 
În această cercetare s-a considerat că noțiunea de control este sinonimă cu conceptul de 
abilitate definit în teoria răspunsului la item și modelul Rasch ([Baker, 1992], [Hambleton, 
1985], [Hsu, 1991], [Wright, 1999]). Această abordare definind capacitatea unui student de a 
oferi răspunsuri bune la un test cu o probabilitate sporită. În teoria control-valoare, controlul 
reprezintă o viziune subiectivă a studentului asupra capacității sale de a influența activitățile 
de predare-evaluare, fapt care poate să nu reflecte realitatea [Moga, 2012, 2013a]. În 
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construirea modulului AECVE controlul reprezintă evaluarea statistică a abilităților 
studentului de a răspunde la întrebările platformei SPAV-MPF, respectiv a pune întrebări 
acesteia. Valoarea definită ca valența unei acțiunii sau unui rezultatul asupra unei persoane 
însuși. În cazul implementării AECVE se va explicita ca diferența între o abilitate dorită a 
studentului (evaluată ca medie statistică în partea de antrenare a mașinii de învățare AECVE) 
de a rezolva un test sau a pune un număr de întrebări, respectiv abilitatea sa evaluată cu 
ajutorul teoriei răspunsului la item. În cercetarea de față cele trei tipuri de modalități de 
generare a emoției (acțiunea de predare, rezultatul prospective la un test, respectiv, rezultatul 
retrospective la un test) sunt considerați declanșatori de emoții.  Activitatea didactică a 
SPAV-MPF se bazează pe predarea de tip clasic sau pe cea de tip interactiv (v. 3.4.2 și 3.4.3), 
iar pentru evaluarea studentului se pot utiliza două căi. Din lecția actuală se testează 
cunoștințele utilizând teste (în acest caz operează MRPT), dacă studentul ratează testul există 
posibilitatea ca platforma să îl supună la o testare de backup, din cunoștințele precedente 
legate de lecția actuală, dar la care în trecut studentul sau media statistică a studenților a fost 
ridicată. În acest caz SPAV-MPF va apela blocul MRRT. Dacă studentul va avea un control, 
respectiv o  valoare, care generează o emoție de tip activ, atuncea sistemul îi va acorda din 
nou șansa de a fi evaluat din lecția de zi. Al doilea mod de evaluarea al studentului este acela 
de a-i permite să pună întrebări platformei SPAV-MPF, dintr-o colecție de întrebări deja 
prestabilită, construită conform teoriei răspunsului la item. În acest caz se va apela MAP. 
Dacă valoarea respectiv controlul, vor genera o emoție de tip inactiv, atuncea SPAV-MPF va 
opta pentru un scenariu de backup (apelează MRRT), inspirat dintr-o lecție precedentă, altfel 
va continua predarea. Șansa studentului pentru succesul sau eșecul în procesul de evaluare 
prin test sau întrebările pe care la pune platformei SPAV-MPF, este oferit de modelul Rasch 
([Baker, 1992], [Hambleton, 1985], [Hsu, 1991], [Wright, 1999]). Abilitatea θ a unui student 
de a răspunde corect la un item de rang i al unui test cu N itemi, este dată de probabilitatea 
Pi(θ) în conformitate cu următoarea formulă: 

)](exp[1
1)(

i
i bD

P





                                                                                                        (3.32) 

θ este adimensional, considerată într-un interval (-3,3). Notăm cu bi nivelul de dificultate 
pentru întrebare, iar D = 1.707 este o constantă. În teoria răspunsului la item, unul din cele 
mai importante aspecte este calculul abilității estimate pentru al-k-lea elev, folosind estimarea 
probabilității maxime dintr-un eșantion de L elevi ([Baker, 1992], [Hambleton, 1985], [Hsu, 
1991], [Wright, 1999]): 
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} 

unde k
s 1

ˆ
 este abilitatea estimată pentru al-k-lea elev al unui eșantion L elevi supus unui test 

cu N întrebări. Considerăm ui = 0 pentru un răspuns greșit la itemul de testare i, ui = 1 pentru 
un răspuns bun. s reprezintă indicele de iterației de calcul al abilității estimate - repetate 
continuu până când devine satisfăcută condiția: 

 
k
s

k
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ˆˆ
1                                                                                                  (3.34) 

unde ε este pragul subunitar eroare pozitiv ales înainte de începerea de calcul. Relația 
)ˆ(1)ˆ( k

ii
k
ii PQ    reprezintă probabilitatea ca al-k-lea student din eșantion să eșueze să 

răspundă corect la itemul de rang i din test. 
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Vom definii controlul c conform relației de mai jos: 
 3,3,ˆ

1   cc k
s                                                                                                                                      (3.35) 

iar valoarea v definită conform relației de mai jos: 
 0,6,ˆˆ

1   vv k
s

p
D                                                                                                        (3.36) 

unde p
D̂ reprezintă  abilitarea dorită a studentului, pentru un test de rang p din modulul 

educațional. Pentru evaluarea p
D̂ , se culeg în faza de antrenare a mașinilor de învățare 

AECVE, configurația de răspunsuri dorite pentru fiecare test în parte, de la fiecare din cei M 
studenți calculându-se utilizând relația (3.33).  
Structura bloc a AECVE este implementată pe trei nivele de procesare a informației (v. Fig. 
3.3a). În primul nivel se calculează pe baza teoriei răspunsului la item abilitatea estimată a 
unui student pe baza formulei lui Rasch respectiv a abilității estimate, abilitatea studentului de 
a răspunde la un test (din lecția actuală sau recapitulare) ori de a pune întrebări potrivite cu 
topicul lecției. Apoi după calculul controlului respectiv al valorii urmează nivelul al doilea de 
procesare în cele șase blocuri de fuzzyficare, pentru control și valoare asociate fiecărui bloc în 
parte MRPT, MRRT, MAP. Pentru procesarea emoțiilor folosim procesoare fuzzy care vor 
calcula emoțiile de ieșire pe baza codificărilor VISBER-ZZD-S din paragraful precedent 
tipice pentru emoțiile din clasificarea lui Perrot de tip I. Aplicarea regulilor pentru funcție de 
fuzzyficare ZZD, la structura AECVE  se bazează pe următoatele considerente [Moga, 
2013a]: 
 Pentru o valoare Positive și control High/Other control, abilitatea estimată este θ = 3 

iar probabilitatea asociată abilității θ, conform modelului Rasch este aproape de 100%. 
 Pentru o valoare None, respectiv control Medium/Self, abilitatea estimată este θ = 0 

iar probabilitatea asociată abilității θ, conform modelului Rasch este aproape de 50%. 
 Pentru o valoare Negative și control Low/Irrelevant, abilitatea estimată este θ = -3 iar 

probabilitatea asociată abilității θ, conform modelului Rasch este aproape de 0%. 
Regulile fuzzy pentru cele trei blocuri componente sunt prezentate în următoarele trei 
paragrafe pentru cele trei module component de calcul ale emoției MRPT, MRRT, MAP. 

 
Fig.3.3a. Structura AECVE 
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Fig.3.3b. Conexiunea între MDPP și AECVE 

 
Intrarea în subansamblul AECVE, este abilitatea unui student evaluată conform relației (3.33), 
apoi sistemul evaluează valorile controlului c, respective valorii v cu relațiile (3.35) și (3.36).  
Măsurile unghiurilor de ieșire estimate din sistem sunt xA0ES, xA1ES, xA2ES, xA3ES, xA4ES, xA5ES 
pentru  A0ES, A1ES, A2ES, A3ES, A4ES, A5ES. Acestea vor fi fuzzyficate cu ajutorul celor șase 
blocuri de fuzzyficare prezentate în figura 3.3. Ieșirile din subsistemul AECVE, pentru fiecare 
din cele trei component MRPT, MRRT și MAP, reprezintă emoția estimată cu ajutorul 
vectorului cu șase dimensiuni definit de relația (3.27). În figura 3.3b se prezintă blocurile 
componente ale MDPP, modulul de preprocesare TRI respectiv modulul fuzzy MDPP. 
Modulul fuzzy MDPP se va trata în secțiunea 3.4. Pentru modulul de preprocesare IRT 
relațiile componente sunt (3.32)-(3.34). Acestea reprezintă configurația binară preluată de pe 
interfața grafică MIG de platformă de la un anumit test transformarea sa în abilitate conform 
relației (3.33) respectiv apoi calculul controlului respectiv al valorii cu relațiile (3.35)-(3.36). 
După aceasta se va  accesa două din blocurile de fuzzyficare specifice unui modul MRPT, 
MRRT sau MAP, pentru calculul emoției estimate.  
 

3.4 MODULUL EDUCAȚIONAL PEDAGOGIC DE  
        PREDARE 

 
În acest paragraf se vor prezenta modulul educațional pedagogic de predare (MEPP), care este 
colecționarul tuturor lecțiilor respectiv testelor care sunt utilizate de SPE pentru activitatea de 
predare. Organizarea MEPP, este realizată pe baza obiectelor reutilizabile de predat (ORP – 
Reusable Learnign Object - [González-Videgaray, 2009], [Baki, 2010], [Cochrane, 2007], 
[Razak, 2010], [Raju, 2012], [Braz, 2011]), [Mavromatis, 2008], [Griffits, 2007], [Kurubacak, 
2007]) respectiv a Teoriei Răspunsului la Item (TRI – Item Response Theory - [Baker, 1992], 
[Hambleton, 1985], [Hsu, 1991], [Wright, 1999]) într-o colecție matricială cu patru linii 
(corespunzătoare metodelor de predare) și mai multe coloane (corespunzătoare obiectivelor de 
predat). Pentru un sistem de predare în general este importantă calea de predare urmărită adică 
ce fel de strategie va folosi sistemul SPI pentru predare pentru un anume element din matricea 
MEPP. Pentru definirea conceptelor care stau în componența MEPP, vom defini mai întâi 
câteva elemente de TRI respectiv ORP. Acest modul are două componete modulul de 
preprocesare TRI respectiv modulul fuzzy de procesare MDPP. Modulul de preprocesare IRT 
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a fost detaliat în paragraful 3.3.1. Pentru că în paragraful 3.4 vom trata procesarea fuzzy a 
MDPP pentru simplitate vom denumi în continuare modulul de procesare fuzzy MDPP, pe 
scurt MDPP. 
 
 

3.4.2 CONCEPTUL DE 3x5MORP 
 
ORP nu este o nouă abordare în domeniul e-Learning. Conceptul ORP ajută segmentarea de 
lecții în granule individuale și independente, care sunt utilizate pentru predare. În domeniul e-
learning platformele de predare inteligente sau afective/emoționale au diverse tipuri de 
definiții pentru conceptul de ORP. În lucrarea de față se propune o nouă perspectivă pentru 
ORP și pentru atribuirea activității de evaluare cu ajutorul IRT. În literatura de specialitate și 
conceptul de ORP ar putea fi privit ca un concept restrictiv,  și care tratează laolaltă teoria, 
aplicațiile practice și exercițiile numerice. În scopul de a dezvolta o noua metodă de evaluare 
independentă a cunoștințelor elevilor, în teorie, exemple practice si exerciții aplicative - se 
propune o matrice care împarte viziunea clasică a ORP pe trei dimensiuni: teorie, exemple si 
experimente, respectiv exerciții, pentru fiecare dintre cele cinci categorii specifice - obiecte 
reutilizabile de informație(ORI). Structura "3x5MORP" este prezentată în figura 3.5 [Moga, 
2013b] , fiind un concept evolutiv ([Sandu, 2012], [Moga, 2012c]).  
 

Obiectivul 
de Predat 

Concept Proprietăți Procese Proceduri Concluzii 

Teorie ORP      
Exemple ORP 
/Experimente ORP 

     

Exerciții ORP      

Fig.3.5. Structura unei 3x5MORP[Moga, 2013b] 

O lecție are mai multe obiecte de predare, iar fiecare obiectiv are asignat un element de tip 
3x5MORP. ORI utilizat în teoria clasică a ORP [Kurubacak, 2007] sunt: Conceptul - un grup 
de simboluri și idei denumite cu ajutorul unui singur termen. Faptul - este o informație 
specifică privind o caracteristică a unui obiect, denumit de un concept precizat în prealabil. 
Procesul - un flux de evenimente descrie un flux de date, care conectează faptele cu 
conceptele. Procedura - o secvență de sarcini să fie urmată de un individ în vederea realizării 
unei sarcini asignate, legată de un anume concept sau de faptele asociate acestuia. Principiul - 
este un ghid sintetic, care furnizează studentului linii practice, viitoare de urmat. 
În această cercetate, au fost adaptate și redenumite cele cinci elemente ORI, după cum 
urmează [Moga, 2013b]: 
Conceptul - o abordare, o expoziție de obiecte de predare ale 3x5MORP-lui. Proprietățile 
înlocuiesc faptele, și prezintă caracteristicile componente ale conceptului. Procesul - prezintă 
relațiile de dependență, dintre concept și componentele sale. Procedură – modul cum se poate 
influența sau modificarea, relația dintre concept și componente sale. Concluzia - un termen 
care înlocuiește principiul ORP, și are ca o structură sintetică a tuturor celor patru elemente  
precedente (concept, proprietăți, proces, procedură).  
Informațiile - conținut și directivele - de fiecare obiect de predare este structurat ca o secvență 
de: 
a)Teoria - prezentarea de suport științific, în cele cinci categorii de ORI. 
b)Exemple/Experimente - prezintă cazuri reale și cazuri experimentale, pentru fiecare dintre 
cele cinci etape. 
c) Exercițiile - prezentarea practica de aplicații numerice, asociate cu cele cinci tipuri de ORI. 
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3.4.3 ORGANIZAREA MEPP CA ȘI COLECȚIE DE 3x5MORP 

 
Organizarea generală a MEPP este pentru o lecție, este asemenea unei matrice, cu numărul de 
coloane, egal cu numărul de obiectivele ale cursului, respectiv cu 4 linii (pentru cele patru 
tipuri de obiecte de predare) [Moga, 2013b]. (v. Fig. 3.6). Parcurgerea MEPP se realizează 
după calea de învățare,  asemenea deplasării unei piese într-un joc de dame, pentru fiecare 
obiectiv alegându-se unul din cele patru tipuri de predare. 
 

 

Fig.3.6. Structura Modulului Educațional MEPP[Moga, 2013b] 

Parcurgerea unui obiect de predare de tip 3x5MORP se efectuează linie cu linie de la stânga la 
dreapta și de sus în jos. Trecerea de la un câmp al matricei la cel următor se efectuează în 
conformitate cu strategia de predare urmată de SPE. Pentru predarea de tip clasic se 
efectuează doar testări finale după secțiunea de concluzii. Aceste teste sunt cuprinzătoare din 
toate cele cinci tipuri de ORI. În cazul predării clasice se consideră că studentul poate să 
efectueze acțiuni interogative către SPE utilizând colecții de întrebări pregătite în prealabil de 
administratorul platformei. Pentru predarea de tip interactiv se utilizează prin trecerea între 
două câmpuri consecutive de pe aceeași dimensiune din cele trei, un scurt test despre ORI 
curent, posibil combinat cu o acțiune interogativă a studentului. Opțiunea pentru existența 
acțiune interogativă a studentului, aparține administratorul platformei [Moga, 2013b]. 
Cele patru tipuri de obiecte de predare de tip 3x5MORP sunt următoarele [Moga, 2013b]: 
 Tip1 – pentru toate cele trei dimensiuni ale 3x5MORP, teoretic, exemple/ 

experimente, respectiv exerciții sunt utilizate predarea clasică (v.Fig.3.7).   

 
Fig.3.7. Tipul 1 de obiect de predare 3x5MORP 
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 Tip 2 – dimensiunea teoretică respectiv cea a exercițiilor cu aplicații numerice 
utilizează predarea de tip clasic, respectiv dimensiunea exemple/ exerciții a 3x5MORP 
folosește predarea de tip interactiv (v.Fig.3.8). 

 
Fig.3.8.Tipul 2 de obiect de predare 3x5MORP 

 
 Tip 3 – pentru două din dimensiunile obiectului de predare 3x5MORP, cel teoretic 

respectiv cel exemple/experimente utilizăm predarea de tip clasic, respectiv pentru a 
treia dimensiune a exercițiilor numerice utilizăm predarea de tip interactiv (v.Fig.3.9). 

 

 
Fig.3.9. Tipul 3 de obiect de predare 3x5MORP 

 
 Tip 4 – în acest caz pentru dimensiunea teoretică a 3x5MORP utilizăm predarea de tip 

clasic, iar pentru celelalte două dimensiuni exemple/experimente, respectiv exerciții se 
utilizează predarea de tip interactiv (v.Fig.3.10). 
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Fig.3.10. Tipul 4 de obiect de predare 3x5MORP 
 
Pentru fiecare câmp al matricei 3x5MORP, SPE conține câte o colecție de variante granule 
instrucționale. Fiecare din aceste granule instrucționale se referă la prezentarea aceluiași tip de 
obiect ORI, dar la care testul asignat are media abilității θMEDIE  respectiv abaterea variabilă 
σθ, de la un test la altul asignat aceleiași ORI. Pentru elaborarea testelor utilizăm metoda 
PROX [Wright, 1999]. Pentru trecerea de la un obiectiv de predate de rang i la obiectivul de 
rang i+1 din cadrul aceleași lecții utilizăm evaluarea de predare a SPE pe baza următoarelor 
reguli: 
1. Calculul tipului de obiectului de rang i+1 în funcție de funcțiile de informație ale celor 

trei dimensiuni ale 3x5MORP de rang i în funcție de următoarele relații de inferență 
fuzzy: 
1.1. IF ITeorieORPi IS HIGH AND IExemple/ExperiementeORPi IS LOW AND IExercițiiORPi IS LOW 

THEN Tip de Predarei+1 IS Tip1                                                                          (3.221) 
1.2. IF ITeorieORPi IS HIGH AND IExemple/ExperiementeORPi IS LOW AND IExercițiiORPi IS HIGH 

THEN Tip de Predare i+1 IS Tip3                                                                         (3.222) 
1.3. IF ITeorieORPi IS HIGH AND IExemple/ExperiementeORPi IS HIGH AND IExercițiiORPi IS LOW 

THEN Tip de Predare i+1 IS Tip2                                                                         (3.223) 
1.4. IF ITeorieORPi IS HIGH AND IExemple/ExperiementeORPi IS HIGH AND IExercițiiORPi IS HIGH 

THEN Tip de Predare i+1 IS Tip4                                                                         (3.224) 
1.5. IF ITeorieORPi IS LOW THEN Tip de Predare i+1 IS Tip1 

2. ITeorieORPi se evaluează prin aplicarea relațiilor (3.32)-(3.34),  testului de sfârșit al liniei de 
cinci câmpuri teoretice 

3. IExemple/ExperiementeORPi respectiv IExercițiiORPi se calculează ca la punctul 2, dacă predarea fost 
una de tip clasic 

4. Dacă predarea a fost un de tip interactive atuncea IExemple/ExperiementeORPi respectiv IExercițiiORPi 
se vor calcula ca media aritmetică a tuturor funcțiilor de informație pentru fiecare din cele 
două dimensiuni, pentru fiecare din cele trei tipuri de testări prospective, retrospective sau 
acțiuni de interogare ale studentului. 

5. Din evaluarea relațiilor fuzzy de la punctual 1 (1.1)-(1.5), folosim relația a lui Mamdani 
pentru evaluarea ponderii medii de satisfacție pentru tipul de obiect matricial 3x5MORP 
de rang i+1 PMSi+1 conform ANEXEI nr. 2. 

6. Ponderea medie a satisfacției își va determina apartenența la 3x5MORP de rang i+1, prin 
evaluarea distanței minime conform ANEXEI nr. 2. 
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Mecanismul parcurgerea matricei MEPP cu 4 linii și număr de coloane egal cu numărul de 
obiective de predate, asemenea unui joc de dame îl numim modul de calcul al căi de predare 
externe a unui obiect 3x5MORP curent cu ajutorul regulilor celor șase reguli enunțate mai 
sus. Prin cale de predare externă a unui 3x5MORP curent de rang înțelegem succesiunea de 
tipuri de valoarea 1,2,3 sau 4 de obiecte 3x5MORP, pe care sistemul le utilizează pentru a 
preda o lecție formată din mai multe obiective. 
Modelului matematic general care guvernează funcționarea sistemului SPE îl vom prezenta în 
capitolul al cincilea împreună cu funcționarea blocurilor MAVAS, respective MAVRT. 
 

3.4.4 DISCURSUL DE POLITEȚE AL AV-MPF CĂTRE STUDENT 
 
Pentru descrierea discursului de politețe al AV-MPF către student utilizăm modelul 
3x5MORP, între ale cărui componente ORI vom insera formule de politețe pe care platforma 
le va afișa pe interfața sa grafică. Pentru fiecare unitate componentă ORI respectiv pentru 
fiecare tip de test o să avem o formulă introductivă de politețe, respectiv o formulă de 
încheiere a prezentări unității sau testului.  
Pentru o unitate de tip ORI din cele cincisprezece componente ale 3x5MORP formulele de 
politețe sunt: 
 Formula de introducere: „În continuare vă vom prezenta <TITLUL unității ORI>”; 
 Formula de încheiere:  „V-am prezentat conținutul paragrafului <unității ORI>, vă 

mulțumesc pentru atenție.”; 
Exemplu: pentru prezentarea predării părților componente ale mașinii de cc vom avea 
următoarele formule de mai jos: 
 Formula de introducere: „În continuare vă vom prezenta PĂRȚILE COMPONENTE 

ALE MAȘINII DE cc”; 
 Formula de încheiere:  „V-am prezentat conținutul paragrafului PĂRȚILE 

COMPONENTE ALE MAȘINII DE cc, vă mulțumesc pentru atenție.”; 
Pentru un test de tip prospectiv, care analizează cunoștințele studentului din lecția curentă 
vom utiliza următoarele formule de politețe: 
 Pentru formula introductivă a testului asignat unei unități ORI vom folosi: „Vom 

continua cu prezentarea testului prospectiv asignat unității cu <TITLUL unității 
ORI>”; 

 Formula de încheiere:  „V-am prezentat conținutul testului prospectiv asignat 
paragrafului <unității ORI>, vă mulțumesc pentru atenție.”; 

Pentru un test de tip retrospectiv, care face testări de tip retrospectiv asupra studentului, dacă 
acesta greșește testul prospectiv, formulele de politețe sunt următoarele: 
 Pentru formula introductivă: „Pentru că rezultatele la testul prospectiv despre 

<TITLUL unității ORI> nu este satisfăcător, atuncea vă dăm posibilitatea să 
recapitulați cunoștințele despre <TITLUL unității ORI recapitulative>”; 

 Pentru formula de încheiere:  „V-am prezentat conținutul testului retrospectiv asignat 
paragrafului <unității ORI>, vă mulțumesc pentru atenție.”; 

Exemplu: pentru prezentarea predării părților componente ale mașinii de cc, dacă studentul nu 
cunoaște materialele cu proprietăți magnetice, aceste se vor recapitula. Astfel vom avea 
următoarele formule de mai jos: 
 Pentru formula introductivă:  „Pentru că rezultatele la testul prospectiv despre prezenta 

PĂRȚILE COMPONENTE ALE MAȘINII DE cc nu este satisfăcător, atuncea vă 
dăm posibilitatea să recapitulați cunoștințele despre MATERIALE 
ELECTROTEHNICE CU PROPREITĂȚI MAGNETICE>”; 

 Pentru formula de încheiere:  „V-am prezentat conținutul testului retrospectiv asignat 
paragrafului PĂRȚILE COMPONENTE ALE MAȘINII DE cc, vă mulțumesc pentru 
atenție.”; 
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Pentru cazul acțiunii studentului de interogare a platformei SPAV-MPF, introducerea utilizării 
colecțiilor de întrebări pregătite se realizează cu formulele de mai jos: 
 Pentru formula introductivă:  „În continuare vă vom prezenta colecția de întrebări 

legate de  unitatea cu <TITLUL unității ORI>”; 
 Pentru formula de încheiere:  „V-am prezentat colecția de întrebări legate de  unitatea 

cu <TITLUL unității ORI>, vă mulțumesc pentru atenție.”; 
Acestea sunt elementele care preced respectiv urmează fiecare unitate ORI, respectiv tipul de 
examinarea asignat și care combinate cu elementele 3x5MORP constituie discursul 
educațional al SPAV-MPF. 
 

3.5 CONCLUZII 
 
În acest capitol am prezentat componentele de bază ale SPAV-MPF, care alcătuiesc o 
platformă de tip multi-agent, care lucrează interconectați într-un sistem de tip organic, care 
urmărește procesul educațional al studentului utilizator în mod sinergic. Elementele definitorii 
ale acestui capitol sunt următoarele: 
 Modulul video VISBER-ZZD-E/S – modulul video modificat adaptat la: condițiile 

funcției membre ZZD,  condițiile de constrângere ale motorului de generare automată 
a emoțiilor AV-MPF(v. Cap.4 , paragraful 4.3.3), respectiv la scăderea numărului de 
relații fuzzy care caracterizează AECVE, MAVAS și  MAVRT prin testarea emoțiilor 
doar după patru componente ale vectorului emoțiilor; 

 Definirea unui nou model de agent emoțional specific domeniului educațional 
AECVE, care are ca punct de plecare psihologia educațională; 

 Definirea unui nou tip de modul educațional MEPP, a cărei componentă de bază de 
organizarea a granulei instrucționale 3x5MORP, cu ajutorul formulelor de discurs de 
politețe descrise în paragraful 3.4.4 definește discursul educațional al platformei 
SPAV-MPF. 



 

 

4. AGENT VIRTUAL BAZAT PE MODELE 
PARAMETRICE  FACIALE (AV-MPF) 

4.1. ASPECTE GENERALE 
 
În acest capitol se vor trata trei aspecte: 

 Grafica specifică agentului AV-MPF, definirea elementelor faciale care stau la baza 
graficii avatarului-profesor. 

 Motorul de generare automată a emoțiilor AV-MPF, format din două procesoare fuzzy 
MAVAS respectiv MAVRT, care stau la baza generărilor emoțiilor  utilizând 
concepții din transpunerea comunicării inter-cognitive în comunicare intra-cognitivă 
[Baranyi, 2011]. 

 Construirea în finalul capitolului a algoritmului general (care este parte a MEPP) și 
realizează  managementul platformei SPAV-MPF. 

În acest capitol se vor defini inferențele fuzzy care vor sta la baza controlului parametrilor 
care definesc expresiile faciale de tip I specifice agentului virtual. Pentru definirea 
parametrilor, care caracterizează expresia facială a agentului nostru virtual facem o scurtă 
introducere în tratarea animației faciale. Principalele metode folosite în animația facială a 
personajelor animate sunt [Noh, 1998]: 
 Interpolarea – este procedura prin care animația între două cadre succesive care 

descriu dinamica facială este realizată cu tehnici de interpolare matematice clasice. 
Această metodă deși este simplă are limitări serioase. 

 Parametrizarea – este o tehnică de animație facială mai generală decât interpolarea, 
care combina valorile unor parametrii independenți pentru a obține anumite 
configurații faciale specifice, cu un consum redus de operații matematice. 

 Morfingul 2D/3D – este un procedeu de realizare a modelarii faciale utilizând 
metamorfozarea de la un tip de expresie facială la alta specifice la două cadre diferite 
din filmul de animație utilizând mecanisme specifice de geometrie 2D/3D și tranziția 
de la un cadru la altul prin transformări geometrice. 

 Utilizarea sistemelor bazate pe Facial Action Coding System [Ekman, 2011]– această 
abordare se bazează pe descrierea mișcărilor musculare faciale bazate pe studiile lui 
Ekman. 

 Fizica modelării musculare – este o abordare care are la baza modelarea țesuturilor 
faciale pe baza de resorturi interconectate, care reduc mișcările specifice diverselor 
puncte faciale la studiul sistemelor de puncte material și resorturi aflate în mișcare.  

 Tehnici inspirate din comportamentul anatomic al țesuturilor – această modalitate 
încearcă să construiască cât mai fidel mișcarea țesuturilor faciale pe baza schimbării 
culorii vaselor sangvine care sunt în componența țesuturilor musculare faciale.  

În această lucrarea s-a optat pentru descrierea expresiilor faciale de tip I prin metoda VISBER 
deoarece cei șase parametri unghiulari independenți sunt potriviți conform definiției abordării 
parametrizate de mai sus să descrie starea de emoționalitate a agentului virtual care deservește 
platforma de predare. Limitele metodei VISBER  sunt legate de modalitatea de construire a 
conturului feței, de aceea pentru acest lucru am optat pentru modelul facial PHI 3D al lui 
Marquardt, care construiește o expresie facial neutră dar nu poate reda stările de 
emoționalitate. Redarea stărilor de emoționalitate este realizată prin suprapunerea peste 
modelul PHI 3D a lui VISBER pentru expresiile faciale specific de tip I. Noutatea pe care și-o 
propune să o aducă această cercetare este controlul animației agentului virtual prin 
intermediul emoției de tip I captate de kinect de la student și al emoției estimate de tip III 
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preluată de la AECVE. Pentru fiecare regim de funcționare ale AECVE există două modalități 
de procesare a emoției agentului virtual cu ajutorul a două module specializate. Dacă 
studentului i se permite să interogheze platforma atuncea există o modalitate de calcul a 
emoției agentului virtual, cu ajutorul Modulului Agent Virtual Acțiune Student, prescurtat 
MAVAS. Dacă studentului i se pun întrebări de către platformă (din lecția actual sau lecțiile 
trecute) atuncea modalitatea de calcul a emoției agentului virtual, se realizează cu ajutorul 
Modulului Agent Virtual Rezultat Test, prescurtat MAVRT (v. Fig. 4.1).  

 
Fig.4.1.Schema bloc de control a animației agentului virtual prin intermediul modulelor 

MAVAS și MAVRT. Intrările sunt preluate de la Kinect și AECVE. 
Pentru explicarea funcționării sistemului de animație mai întâi explicăm succint cele două 
abordări ale modelului PHI 3D respectiv cum vom definii fiecare element (sprâncene, ochii, 
gura) al feței agentului virtual cu ajutorul ecuațiilor parametrice specific. Apoi în partea 
centrală a acestui capitol definim modul de cercetare al unei relații de intra-comunicare 
student-profesor și modul cum o transpunem pe aceasta în relația de inter-comunicare student-
agent virtual și modul cum deduce cele nouă reguli fuzzy specific pentru MAVAS respective 
pentru MAVRT, care guvernează emoțiile agentului virtual. 
  

4.2. GRAFICA AV-MPF 
 

4.2.1. INTRODUCERE ÎN MODELUL FACIAL PHI 3D 
 

Pentru modelarea unei fețe s-a optat pentru modelul PHI 3D propus de dr. Stephen R. 
Marquardt profesor la universitățile Loma Linda University și University of Southern 
California. Autorul desfășoară cercetări în domeniul chirurgiei plastice faciale și în 2001 a 
propus un șablon de model facial pe care îl consideră ideal. Modelul realizat de dr. Marquardt 
suprapune doua pentagoane unul peste celalalt formând astfel matricea dodecagonului de aur 
(v. Fig.4.2) 
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Fig.4.2.Suprapunerea pentagoanelor P1 peste P2 pentru obținerea  matricei  

decagonului de aur. [Schwind, 2012]     
 
Din imaginea de sus al dodecagonului, segmentul perpendicular de culoare verde, coroborât 
pe segmentul de culoare roșie, care unește centrele celor doi iriși ai ochilor se afla in raportul 
numărului de aur PHI. Acesta este dat de expresia [Schwind, 2012]    : 

618.1
2

51





erdeSegmentulv
osuSegmentulRPHI                                                                            (4.1) 

Prin suprapunerea peste chipul uman a matricei dodecagonului de aur se obține modelul facial 
PHI 3D ca în Fig. 4.3 respectiv Fig.4.4. Din aplicarea regulată a matricei dodecagonului de 
aur, la diverse scări, peste suprafața decagonului mare, care acoperă întreaga suprafață a 
capului, se obțin contururile ochilor, sprâncenelor, bărbiei și nasului. Studiind figura 4.3 se 
observa o imagine cu aspect tridimensional, deși toată construcția reclamă doar geometrie 
plană. 

 
Fig.4.3. Suprapunerea matricei decagonului de aur peste fotografia unui chip uman 

evidențiază toate muchiile modelului facial PHI 3D propus 
 de dr. Marquardt. [Schwind, 2012]     
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Fig.4.4. Modelul PHI 3D în varianta sa finala propusa  

de dr. Marquardt. [Schwind, 2012]     
 

Deși este considerat de dr. Marquardt un model universal al frumuseții umane, si a fost 
adoptat de mulți plasticieni si cosmetologi, limitele modelului facial PHI 3D sunt următoarele 
[Schwind, 2012]: 
 Este aplicabil doar la persoane de rasa albă și inoperabil la rasa neagră sau rasele 

asiatice; 
 Pentru persoanele de rasa alba și sex feminin dacă s-ar aplica acest model de către un 

chirurg plastician, femeia ar dobândi un aspect puternic masculinizat; 
 Este limitat la modelarea feței umane doar în stare de neutralitate, netransmițând nici 

un fel de emoție facială. 
Acest model este mai de grabă folosit ca referință pentru proporțiile feței umane în chirurgia 
plastică, desenarea personajelor din desenele animate sau jocurile pe calculator. Deoarece 
acest model oferă o bună dimensionarea a elementelor unei fețe, 3D simplificând de fapt toata 
geometria feței la 2D, pentru construcția agentului nostru virtual ne propunem sa amendăm 
modelul PHI 3D cu elemente care modelează ochii, sprâncenele și gura, folosind ecuațiile 
parametrice faciale propuse în secțiunea următoare. Peste diagrama modelului facial PHI 3D, 
renunțăm la construcția, ochilor, sprâncenelor și gurii propusă de dr. Marquardt, si adoptăm 
ecuațiile propuse în secțiunea 4.2.2. Mișcarea elementelor care descriu emoționalitatea 
agentului virtual se va face după ecuații plane, iar aspectul 3D al frunții, nasului și bărbiei va 
da impresia unui sistem grafic tridimensional. 
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Fig.4.5. Modelul facial al agentului virtual construit după abordarea  

PHI 3D a lui Marquardt 
 

În încheierea acestui paragraf prezentăm modelul cranian al agentului virtual construit cu 
modelul facial PHI 3D (v.Fig.4.5). Pentru definirea figurii faciale a craniului avem nevoie de 
un singur parametru egal cu latura decagonului.  
 

4.2.2. ECUAȚIILE PARAMATRICE FACIALE 
  
În literatura de specialitate sunt prezentate o mulțime de abordări legate de descrierea 
ecuațiilor care definesc conturul sprâncenelor, ochilor, gurii ca elemente importante ale feței 
umane. În figura 4.6 prezentăm modelul parametric facial al AV bazat pe modele parametrice 
faciale, cu mențiunea că peste modelul PHI3D, se suprapun punctele faciale importante 
captate cu kinectul (de către modulul video) reprezentate prin valori numerice, respectiv 
punctele modelului VISBER, reprezentate prin punctele P0-P11 în paranteze rotunde alăturate 
primei categorii de puncte. 
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Fig.4.6. Imaginea facială PHI3D, peste care suprapunem punctele faciale importante captate 

cu kinectul reprezentate prin valori numerice, respectiv punctele modelului VISBER, 
reprezentate prin punctele P0-P11 în paranteze rotunde. 

În continuare vom defini punctele care sunt captate cu kinectul în tabelele de mai jos pentru 
sprâncene respectiv ochi (Tabelele 4.1-4.6). 
 
     Tabel 4.1 Semnificațiile punctelor sprâncenei drepte captate cu kinectul 

Sprânceana dreaptă 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Dreapta sprâncenei drepte 15 P11 
Mijlocul superior al sprâncenei 
drepte 

16 P10 

Stânga sprâncenei drepte 17 P9 
Mijlocul inferior al sprâncenei 
drepte 

18 - 
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    Tabel 4.2 Semnificațiile punctelor sprâncenei stângi captate cu kinectul 
Sprânceana stângă 

Denumirea punctului Rangul în standardul 
kinect 

Rangul în 
standardul VISBER 

Stânga sprâncenei stângi 48 P5 
Mijlocul superior al sprâncenei 
stângi 

49 P6 

Dreapta sprâncenei stângi 50 P7 
Mijlocul inferior al sprâncenei 
stângi 

51 - 

     
    Tabel 4.3 Semnificațiile punctelor irisului drept captate cu kinectul 

Irisul drept 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Punctul interior superior al pupilei 
drepte 

73 - 

Punctul central al pupilei drepte - P4 
Punctul interior inferior al pupilei 
drepte 

74 - 

     
    Tabel 4.4 Semnificațiile punctelor irisului stâng captate cu kinectul 

Irisul stâng 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Punctul interior superior al pupilei 
stângi 

71 - 

Punctul central al pupilei stângi - P8 
Punctul interior inferior al pupilei 
stângi 

72 - 

     
    Tabel 4.5 Semnificațiile punctelor conturului ochiului drept captate cu kinectul 

Conturul ochiului drept 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Colțul exterior al ochiului drept 20 - 
Colțul interior al ochiului drept 23 - 

 
    Tabel 4.6 Semnificațiile punctelor conturului ochiului stâng captate cu kinectul 

Conturul ochiului stâng 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Colțul exterior al ochiului stâng 53 - 
Colțul interior al ochiului stâng 56 - 

 
Pentru definirea conturului gurii avem la dispoziție un contur exterior, respective unul interior 
prezentate în figura 4.7. Semnificația punctelor din standardul kinect respective VISBER, 
pentru cele două contururi ale gurii sunt prezentate în tabelele de mai jos (Tabelele 4.7-4.8). 
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Fig.4.7. Descrierea parametrica a curbelor buzelor împreună cu punctele captate 
 de kinect de pe conturul acestora 

 
    Tabel 4.7 Semnificațiile punctelor conturului exterior al buzei captate cu kinectul 

Conturul exterior al buzei 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Colțul stâng al gurii 88 P0 
Colțul stâng al arcului lui Cupidon 66  
Punctul median al arcului lui 
Cupidon 

7 P2 

Colțul drept al arcului lui Cupidon 33  
Colțul drept al gurii 89 P1 
Punctul median al conturului 
exterior al buzei inferioare 

41 P3 

 
    Tabel 4.8 Semnificațiile punctelor conturului interior al buzei captate cu kinectul 

Conturul interior al buzei 
Denumirea punctului Rangul în standardul 

kinect 
Rangul în 

standardul VISBER 
Colțul stâng al gurii 88 - 
Punctul median al conturului 
interior al buzei superioare 

87 - 

Colțul drept al gurii 89 - 
Punctul median al conturului 
interior al buzei inferioare 

40 - 

 
Pentru o expresie facială neutră se calculează pozițiile tuturor punctelor care sunt prezentate 
în cele patru tabele de mai sus astfel: 
 Sprânceana dreaptă este caracterizată de o linie poligonală descrisă de patru segmente 

de dreaptă prezentate mai jos: 

o 
16

16

1617

1617

yx
yy

yx
yy








,                                                                                      (4.2) 

pentru segmentul format din punctele 15-16 standard kinect; 
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o 
15

15

1517

1517

yx
yy

yx
yy






 ,                                                                                      (4.3) 

pentru segmentul format din punctele 15-17 standard kinect; 

o 
15

15

1518

1518

yx
yy

yx
yy






 ,                                                                                      (4.4) 

pentru segmentul format din punctele 15-18 standard kinect; 

o 
18

18

1817

1817

yx
yy

yx
yy








,                                                                                      (4.5) 

pentru segmentul format din punctele 17-18 standard kinect; 
 Sprânceana stângă descrisă de asemenea de o linie poligonală cu patru segmente de 

dreaptă: 

o 
48

48

4849

4849

yx
yy

yx
yy








,                                                                                      (4.6) 

pentru segmentul format din punctele 48-49 standard kinect; 

o 
50

50

5049

5049

yx
yy

yx
yy








,                                                                                      (4.7) 

pentru segmentul format din punctele 49-50 standard kinect; 

o 
50

50

5051

5051

yx
yy

yx
yy






 ,                                                                                      (4.8) 

pentru segmentul format din punctele 50-51 standard kinect; 

o 
48

48

4851

4851

yx
yy

yx
yy






 ,                                                                                      (4.9) 

pentru segmentul format din punctele 48-51 standard kinect; 
 Centrul irisului drept are valorile 

o  74734 2
1 xxxP                                                                                         (4.10) 

o 84 PP yy                                                                                                      (4.11) 
 Central irisului stâng  

o  72718 2
1 xxxP                                                                                         (4.12) 

o  7473727184 2
1 yyyyyy PP                                                                        (4.13) 

 Raza irisului se calculează cu expresia  

o  727174732
1 yyyyr                                                                        (4.14) 

 Punctului P12 îl vom considera punctual median al segmentului P4P8, calculate astfel: 

o  8412 2
1

PPP xxx                                                                                       (4.15) 

o  8412 2
1

PPP yyy                                                                                                       (4.16) 

 Conturul fiecărui ochi se va realiza cu curbe Besier cvadratice după ecuația de mai jos 
o        1,0,121 2

2
10

2  tBtBttBttB ,                                   (4.17) 
unde B0 este punctul de start al curbei, B1 este punctul de control al curbei iar 
B2 este punctul de final al curbei. 

o Pentru  conturul superior al ochiului drept B0 = 23, B1 =71  , B2 =20; 
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o Pentru  conturul inferior al ochiului drept B0 = 23, B1 =72  , B2 =20; 
o Pentru  conturul superior al ochiului stâng B0 = 53, B1 =73  , B2 =56; 
o Pentru  conturul inferior al ochiului stâng B0 = 23, B1 =74  , B2 =56; 

 Pentru descrierea buzelor considerăm fiecare segment descris punctele 88-66, 33-89, 
89-41, 41-88, pentru conturul exterior, respectiv 88-87, 87-89, 89-40, 40-88 pentru 
conturul interior ca parabole. Ecuația acestor parabole este una la care coeficienții a, b, 
c se determină conform relațiilor de mai jos, unde xsol  este soluția iar (xopt, yopt) 
valoarea de optim a parabolei: 

o 





























2

2

2

)(

)(
2

)(

optsol

opt
optopt

optsol

optopt

optsol

opt

xx
y

xyc

xx
yx

b

xx
y

a

                                                                     (4.18)

 

o Pentru segmentul curbă cubică 66-88 considerăm că punctul de coordonate 66 
este de optim maxim iar 88 este soluție; 

o Pentru segmentul curbă cubică 33-89 considerăm că punctul de coordonate 33 
este de optim maxim iar 89 este soluție; 

o Pentru segmentele curbă cubică 41-88, respectiv curba cubică 41-89, punctul 
41 este de optim minim iar 89 și 88 sunt soluții; 

o Pentru segmentele curbă cubică 87-88, respectiv curba cubică 87-89 punctul 87 
este de optim maxim, iar 89 și 88 sunt soluții; 

o Pentru segmentele curbă cubică 40-88, respectiv curbă cubică 40-89 punctul 40 
este de optim minim, iar 89 și 88 sunt soluții. 

 Pentru arcul lui Cupidon definim următoarele segmente de mai jos: 

o 
66

66

667

667

yx
yy

yx
yy






 ,                                                                                     (4.19) 

pentru segmentul format din punctele 7-66 standard kinect; 

o 
33

33

337

337

yx
yy

yx
yy








,                                                                                     (4.20) 

pentru segmentul format din punctele 7-33 standard kinect; 
 Pentru definirea curbei Besier cvadratice care delimitează conturul inferior al capului 

AV-MPF, utilizăm relația (4.17), la care punctele de control au semnificația de mai 
jos: 

o 8060 , MBMB yyxx                                                                                    (4.21) 
o 0101 , yyxx BMB  ,                                                                                    (4.22) 

unde y0  este un parametru stabilit în urma calculelor statistice    
o 2242 , MBMB yyxx                                                                                    (4.23) 
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Fig.4.8. Calculul poziției ochilor pentru modelul PHI3D 

 
Modelele parametrice faciale care caracterizează AV-MPF sunt descrise de următoarele 
proceduri: 
 Pentru un eșantion de mai multe cadre ale aceleași persoane se determină coordonatele 

cu ajutorul kinectului în cazul celor patru expresii faciale de tip I tratate de modelul 
VISBER-ZZD-S: 

o mmmm CCCC 18171615 ,,,  sunt punctele de coordonate pentru conturul sprâncenei drepte 

prezentate în tabelul 4.1 pentru cadrul al-m-lea din eșantion, Mm ,1 ; 
o mmmm CCCC 51504948 ,,,  sunt punctele de coordonate pentru conturul sprâncenei 

stângi prezentate în tabelul 4.2 pentru cadrul al-m-lea din eșantion, Mm ,1 ; 
o mmmm CCCC 72717473 ,,,  sunt punctele de coordonate pentru irisul drept, respectiv 

irisul stâng prezentate în tabelele 4.3 și 4.4 pentru cadrul al-m-lea din eșantion, 
Mm ,1 ; 

o mmmm CCCC 56532320 ,,,  sunt punctele de coordonate pentru conturul ochiului drept, 
respectiv pentru conturul ochiului stâng prezentate în tabelele 4.5 și 4.6 pentru 
cadrul al-m-lea din eșantion, Mm ,1 ; 
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o ,,,,,, 41893376688
mmmmmm CCCCCC  sunt punctele de coordonate pentru conturul exterior 

al buzei prezentate în tabelul 4.7, pentru cadrul al-m-lea din eșantion, 
Mm ,1 ; 

o ,,,, 40898788
mmmm CCCC  sunt punctele de coordonate pentru conturul interior al buzei 

prezentate în tabelul 4.8, pentru cadrul al-m-lea din eșantion, Mm ,1 ; 
Pentru fiecare din cei M subiecți ai eșantionului calculăm pentru cele patru cazuri valorile 
vectorului emoțiilor cu ajutorul relațiilor (3.1)-(3.6) și aplicând condițiile de (3.10)-(3.22) se 
va afla pentru eșantion unghiurile specifice maxime, medii și minime care intră în 
componența funcțiilor membre ZZD, distanțelor ZZD, respectiv geometriei mobile a AV-
MPF. 
 

A0 A1 A2 A3 A4 A5 
29.11893 33.41851 81.94102 97.52444 77.67216 119.5918 
34.92889 49.55126 82.23428 96.37295 28.4957 92.50599 
33.01809 54.45588 98.5632 109.5541 27.11324 90.86021 
28.02114 36.85969 81.43779 105.3631 89.90408 99.85978 

43.752 36.78251 83.5243 112.158 93.13858 126.763 
27.8263 40.59475 96.85828 103.0558 27.6498 101.784 

33.28012 37.99955 99.3487 113.4907 22.25197 109.8632 
31.86256 49.13657 98.00549 107.5987 21.74883 95.49043 
33.47645 40.58852 81.45892 111.3768 36.23189 120.7865 
29.48104 42.47157 82.2432 105.1495 27.56181 108.7767 
44.79582 52.97516 83.40713 102.3841 19.01588 109.5589 
27.19724 38.1269 86.575 103.5752 42.77691 91.82799 
38.86075 41.62486 100.9459 89.32069 82.04984 124.5327 
33.92303 45.44551 92.09489 95.86556 22.5056 97.6177 

31.0323 49.98506 87.19021 99.73774 42.9589 128.0029 
38.42268 43.85183 83.30103 113.2317 70.96458 90.38914 
41.91523 51.45417 82.79313 91.95596 91.12631 104.0327 
28.92794 47.9148 84.42666 87.85088 31.95991 91.01686 
41.10332 34.53985 82.58146 86.48165 94.09059 115.1488 
43.78622 40.76606 99.01986 100.5507 87.48965 93.45056 

30.1587 31.64736 98.07421 111.5391 92.91717 96.52895 
42.22908 44.70933 86.86316 87.93788 25.32196 124.798 

 
Fig.4.9. Unghirile vectorului emoție pentru starea de emoție neutră 

 al eșantionului cu  subiecți exprimate în grade 
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Tabel 4.9 Unghiurile specifice maxime, medii și minime care intră 
în componența funcțiilor membre  ZZD, distanțelor ZZD 

 Maxim Mediu Minim 
A0 26.781 34.86899 46.248 
A1 31.218 42.94999 55.861 
A2 81.425 88.76763 101.164 
A3 86.463 101.458 113.789 
A4 11.368 52.49752 98.266 
A5 89.413 106.0539 128.461 

 
 Prin determinarea centrilor irișilor și determinarea coordonatelor ochilor OS și OD ca 

intersecția coardelor M5M9 și M2M7 respectiv M5M1 și M3M8 (v. Fig. 4.8). Cunoscând 
distanța dintre medie între iriși și coordonatele ochilor pentru o mască PHI3D, 
deternimăm latura decagonului de aur, pentru desenul conturului capului colorat cu 
verde și al poligoanelor care definesc fruntea și nasul. 

 Determinarea pozițiilor gurii și a sprâncenelor, care definesc cele patru grupe 
principale de emoții de tip I ale lui Perrot se realizează cu același eșantion de persoane, 
care afișează cele patru tipuri de emoții în concordanță cu relațiile (3.10)-(3.22).  

Astfel se obține descrierea statistică prin medii și relații fuzzy a expresiilor parametrice faciale 
ale AV-MPF, care trebuie să satisfacă relațiile fuzzy ale MAVAS și MAVRT, respectiv 
constrângerile din paragraful 4.4.3. 
 

4.3. MOTORUL DE GENERARE AUTOMATĂ A 
EMOȚIILOR AV-MPF 

  
Motorul de generare automată a emoțiilor are două componente: 
 Modulul agent virtual acțiune student (MAVAS) – are ca scop calcularea emoției de 

ieșire pentru AV-MPF, pentru cazul când studentul este cel care pune întrebări 
platformei. Acest modul lucrează conjugat cu modulul MAP component al AECVE. 

 Modulul agent virtual rezultat la test (MAVRT) – are ca scop evaluarea emoției de 
ieșire pentru AV-MPF, în cazul când studentul este supus la un test despre lecția 
actuală sau cunoștințele recapitulative. Pentru cazul întrebărilor din lecția curentă 
MAVART lucrează conjugat cu modulul MRPT al AECVE, iar în cazul cunoștințelor 
recapitulative operează împreună cu modulul MRRT, component al AECVE. 

Motorul de generare automată a emoțiilor, are ca și componente de intrare: 
 vectorul de emoții captate de la kinect  INAINAINAINAINAINAIN xxxxxxe 543210 ,,,,,  
 vectorul emoției estimate de la AECVE  ESAESAESAESAESAESAES xxxxxxe 543210 ,,,,,  

deci în total douăsprezece intrări, iar ieșirea este formată dintr-un vector emoțional format din 
șase dimensiuni  OUTAOUTAOUTAOUTAOUTAOUTAOUT xxxxxxe 543210 ,,,,, (v. Fig. 4.10). Pentru 
calculul emoțiilor de ieșire se utilizează două procesoare fuzzy MAVAS respectiv MAVRT, 
bazat pe modelul Mamdani și metoda calculului centrului de greutate. Regulile de inferență 
pentru cele două procesoare fuzzy sunt bazate pe conversia din comunicarea de tip intra-
cognitiv în comunicare inter-cognitiv tratate parțial în acest capitol respectiv în capitolul 5. În 
continuare tratăm regulile de inferență fuzzy pentru cele două procesoare componente ale 
motorului de generare automată a emoțiilor AV-MPF. 
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Fig.4.10. Schema bloc de control a animației agentului virtual prin intermediul modulelor 

MAVAS și MAVRT completată cu vectorii de intrare eIN respectiv eES și vectorul de ieșire eOUT. 
  
Variabilele xA0IN, xA1IN, xA2IN, xA3IN , xA4IN, xA5IN  reprezintă valorile numerice ale unghiurilor 
A0IN, A1IN, A2IN, A3IN, A4IN, A5IN; xA0ES, xA1ES, xA2ES, xA3ES, xA4ES, xA5ES  reprezintă valorile 
numerice ale unghiurilor A0ES, A1ES, A2ES, A3ES, A4ES, A5ES; xA0OUT, xA1OUT, xA2OUT, xA3OUT, 
xA4OUT, xA5OUT  reprezintă valorile numerice ale unghiurilor A0OUT, A1OUT, A2OUT, A3OUT, A4OUT, 
A5OUT. Unde A0IN  este componenta A0 a expresiei faciale de intrare captată de la kinect; A1IN  
este componenta A1 a expresiei faciale de intrare captată de la kinect; A2IN  este componenta 
A2 a expresiei faciale de intrare captată de la kinect; A3IN este componenta A3 a expresiei 
faciale de intrare captată de la kinect; A4IN  este componenta A4 a expresiei faciale de intrare 
captată de la kinect; A5IN este componenta A5 a expresiei faciale de intrare captată de la kinect.  
A0ES este componenta A0 a expresiei faciale de intrare captată de la AECVE; A1ES este 
componenta A1 a expresiei faciale de intrare captată de la AECVE; A2ES este componenta A2 a 
expresiei faciale de intrare captată de la AECVE; A3ES  este componenta A3 a expresiei faciale 
de intrare captată de la AECVE; A0OUT  este componenta A0 a expresiei faciale de ieșire; 
A1OUT  este componenta A1 a expresiei faciale de ieșire;  A2OUT  este componenta A2 a 
expresiei faciale de ieșire;  A3OUT este componenta A3 a expresiei faciale de ieșire. 
 

4.3.1. MODULUL AGENT VIRTUAL ACȚIUNE STUDENT(MAVAS) 
 

Prin validarea statistică a modului de acțiune a studentului (v. cap. 5) se încercă deducerea pe 
baza arhitecturii AECVE a emoțiilor de tip active respective inactive pe care le poate percepe 
agentul virtual. Emoțiile de tip I conform teoriei lui Perrot  sunt percepute de kinect, acestea 
sunt corelate cu emoțiile de tip III calculate de AECVE iar rezultatul este pe baza validității 
ipotezei H1 emoția agentului virtual. Pentru modul de acțiune student pentru un AECVE 
emoțiile active pentru un student sunt supărarea respectiv bucuria, iar emoțiile inactive 
plictiseala respectiv frustrarea. Asocierea între emoțiile de tip I (prelucrate de kinect și 
modulul de recunoaștere emoțională) și III (prelucrate de AECVE) și tipul lor activ/inactiv 
sunt prezentate în tabelul 4.10 de mai jos: 
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Tabel 4.10 Tabel de asociere emoții tip I/III cu emoții active/inactive 
Emoție tip 

III 
Emoție tip 

I 
Emoție Activă Emoție 

Inactivă 
Bucurie Bucurie Da - 

Supărare Supărare Da - 
Frustrare Supărare - Da 
Plictiseală Plictiseală - Da 

 
Construcția regulilor inferențelor fuzzy se bazează pe considerația ipotezei H1 conform căreia 
emoția de tip I este percepută ca activă de către un factor uman va determina reacția 
emoțională a acestuia astfel a treia linie din tabelul de mai sus se va rescrie ca o emoție activă 
percepută de factorul uman conform senzațiilor și percepțiilor sale. Se execută această 
modificare pentru a păstra fidelitatea intra-comunicării student-profesor,  astfel tabelul  4.11 
devine:                         
                        Tabel 4.11 Tabel de asociere emoții tip I cu emoții active/inactive 

Emoție tip 
III 

Emoție tip 
I 

Emoție Activă Emoție 
Inactivă 

Bucurie Bucurie Da - 
Supărare Supărare Da - 
Frustrare Supărare Da - 
Plictiseală Plictiseală - Da 

 
Pentru calculul emoției agentului virtual se vor asocia două emoții ca intrări în MAVAS. 
Acestea sunt emoția captată de la kinect respectiv emoția estimată de la AECVE, dar 
codificate ca un vector de șase dimensiuni unghiulare asemenea lui VISBER. MAVAS va fi 
un procesor fuzzy cu douăsprezece intrări respectiv șase ieșiri. Conform ipotezei H1 respectiv 
a tabelului de mai sus definim următoarele reguli din tabelele de mai jos: 
În tabelul 4.12.de mai jos se prezintă combinația de emoții estimate respectiv captate, pentru 
care emoția de ieșire al motorului de calcul a emoțiilor AV-MPF este speranță. Acest caz 
tratează o bună prestație a studentului în cazul întrebărilor puse platformei de predare. 
 
Tabel 4.12 Tabelul relațiilor1-4 MAVAS 
  VAR. LINGV.  PRED.  Comentariu 
 
 
 
Reg.1 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Bucurie AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Speranță  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.2 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Bucurie AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Supărare Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Speranță  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.3 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Supărare AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 
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THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Speranță  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
 
Reg.4 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Supărare AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Supărare Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Speranță  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
În tabelul 4.13 de mai jos se prezintă cazurile în care emoțiile estimate respectiv cele captate 
au ca rezultat starea de îngrijorare a AV-MPF, în cazul când studentul nu are o prestație prea 
bună în timpul evaluării sale din cunoștințele prezente respectiv recapitulative. 
 
Tabel 4.13 Tabelul relațiilor 5-8 MAVAS 
  VAR. LINGV.  PRED.  Comentariu 
 
 
 
Reg.5 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Plictiseală AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.6 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Plictiseală  
 
AND 

Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Supărare Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
 
Reg.7 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Bucurie  
 
AND 

Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Plictiseală Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.8 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Supărare  
 
AND 

Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Plictiseală Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
Pentru cazul când emoția estimată respectiv cea captată sunt ambele inactive, atunci emoția de 
ieșire a AV-MPF este supărarea, prezentată în relația 9. 
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Tabel 4.14 Tabelul relației 9  MAVAS 
  VAR. LINGV.  PRED.  Comentariu 
 
 
Reg.9 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Plictiseală  
 
AND 

Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Plictiseală Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Supărare  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
Prima relație fuzzy pentru modulul  MAVAS, transpusă conform modelului cu șase unghiuri 
plane VISBER-ZZD-S relația devine conform tabelului 4.15 de mai jos: 
 

4.3.2. MODULUL AGENT VIRTUAL REZULTAT TEST(MAVRT) 
 

Prin validarea statistică a MAVRT (v. cap. 5) se încercă prin același demers ca la MAVAS să 
se construiască regulile de inferență respectând fidelitatea intra-comunicării student profesor, 
arhitectura AECVE, respectiv ipoteza statistică H1. Pentru asocierea emoțiilor de tip I-III cu 
emoții active-inactive construim tabelul de mai jos în care exemplificăm cazul întrebărilor pe 
care profesorul le pune despre lecția curentă sau noțiuni deja predate în lecțiile precedente. 
Pentru că în cazul noțiunilor predare deja anterior nu apar în arhitectura AECVE emoții 
inactive vom lua în calcul pentru MAVRT doar cazul lecției curente, care îl vom extinde și la 
cunoștințele precedente (v. Tabelul 4.24).  
 
    Tabel 4.24 asocierea emoții tip I/III cu emoții active/inactive 

 Emoție tip 
III 

Emoție tip I Emoție Activă Emoție 
Inactivă 

Întrebări ale 
profesorului 
despre lecția 
actuală 

Bucurie Bucurie Da - 
Speranță Bucurie Da - 

Deznădejde Mâhnire - Da 
Destindere Bucurie Da - 
Anxietate Temere Da - 

Deznădejde Mâhnire - Da 
 
Singurul caz când apar emoții inactive conform tabelului de mai sus sunt pentru întrebări din 
lecția curentă. Legat de noțiunile din lecțiile trecute observăm că sistemul are doar emoții 
active. În acest caz ieșirea din procesorul fuzzy va prezenta o tautologie. Pentru sistemul 
nostru vom adopta doar relațiile legate de întrebările din lecția actuală, pe care le vom 
generaliza la noțiunile din lecțiile precedente. În acest caz modul de codificare tip VISBER al 
mâhniri, va deveni sinonim cu deznădejdea. Prin această simplificare vom permite o separare 
clară între emoțiile active și cele inactive. Acum vom defini din tabelului de mai sus definim 
următoarele reguli pentru emoțiile de intrare cea captată de kinect și cea estimată de AECVE 
în tabelele de mai jos. 
În tabelul 4.25 de mai jos sunt prezentate valorile emoțiilor captate respectiv estimate, care au 
ca rezultat pentru emoția de bucurie a AV-MPF, în timpul investigării cunoștințelor actuale 
sau recapitulative ale studentului de către platforma de predare.  
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Tabel 4.25 Tabelul relațiilor 1-4  MAVRT 
  VAR. LINGV.  PRED.  Comentariu 
 
 
 
Reg.1 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Bucurie AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Bucurie  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.2 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Bucurie AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Anxietate Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Bucurie  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.3 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Anxietate AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Bucurie  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
 
Reg.4 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Anxietate AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Bucurie  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
În tabelul 4.26 de mai jos se prezintă toate variantele de emoții care sunt captate respectiv 
estimate și generează emoția de temere a AV-MPF, în cazul testării studentului. 
 
Tabel 4.26 Tabelul relațiilor 5-8  MAVRT 
  VAR. LINGV.  PRED.  Comentariu 
 
 
 
Reg.5 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Deznădejde AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Bucurie Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.6 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Deznădejde AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Anxietate Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
 
Reg.7 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Bucurie AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Deznădejde Emoția estimată de AECVE 
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THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 
Reg.8 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Anxietate AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Deznădejde Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Temere  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
În cazul unei prestații a studentului caracterizată de emoții estimate respectiv captate de tip 
inactiv, emoția AV-MPF va fi cea de supărare, prezentată în tabelul 4.27 de mai jos.  
 
Tabel 4.27 Tabelul relației 9  MAVRT 
  VAR. LINGV.  PRED.  Comentariu 
 
 
Reg.9 
 
 
 
 

IF 
 
 

Emoția Captată 
 

 
 
IS 

Deznădejde AND Emoția captată de la kinect 

Emoția Estimată  Deznădejde Emoția estimată de AECVE 

THEN 
 
 

Emoția Agentului Virtual IS Supărare  Emoția Agentului Virtual, care 
controlează animația capului de 
profesor virtual 

 
 

4.3.3. CONSTRÂNGERI DE OPTIMIZAREA A FUNCȚIONĂRII MOTORULUI 
DE GENERARE AUTOMATĂ A EMOȚIILOR AV-MPF 

 
Pentru definirea expresiilor faciale ale AV-MPF, afișate pe interfața grafică a platformei de 
predare definim constrângerile după condițiile definite în tabelul modelului VISBER-ZZD-S, 
pentru expresiile faciale emoționale de tip I astfel din relațiile (38)-(41): 
 Dacă este satisfăcută relația: 

o 
MIN

A
LOWMIN

A
MEDIUMMIN

A
MEDIUMMIN

A
MEDIUM dddd 4320   atunci expresia facială a 

AV-MPF de tip I este MÂHNIRE                                                             (4.203) 
o 

MIN
A
MEDIUMMIN

A
MEDIUMMIN

A
MEDIUMMIN

A
HIGH dddd 3210  atunci expresia facială a 

AV-MPF  de tip I este BUCURIE                                                             (4.204)             
 Dacă este satisfăcută relația: 

o 
MIN

A
LOWMIN

A
LOWMIN

A
MEDIUMMIN

A
MEDIUM dddd 4310   atunci expresia facială a AV-

MPF de tip I este SUPĂRARE                                                                  (4.205) 
 Dacă este satisfăcută relația: 

o 
MIN

A
LOWMIN

A
LOWMIN

A
MEDIUMMIN

A
MEDIUM dddd 4310   atunci expresia facială a AV-

MPF de tip I este TEMERE                                                                      (4.206) 
 ALTFEL expresia facială a AV-MPF de tip I este NORMALĂ                          (4.207) 

 
Pentru ieșirile de modulele MAVAS respectiv MAVART, se verifică cele patru condiții 
prezentate mai sus, iar dacă una dintre ele este satisfăcută sistemul de predare o va afișa în 
momentul investigării cunoștințelor studentului sau interogărilor acestuia, exceptând 
mâhnirea. Expresiile faciale parametrice ale AV-MPF sunt expuse în figurile 4.11-4.15. 
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Fig. 4.11. Expresia faciala de tip I MÂHNIRE 

 a AV-MPF 

 
Fig.4.12. Expresia faciala de tip I BUCURIE (FERICIRE/ SPERANȚĂ) 

 a AV-MPF 
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Fig.4.13. Expresia faciala de tip I SUPĂRARE 

 a AV-MPF 

 
Fig.4.14. Expresia faciala de tip I TEMERE 

 a AV-MPF 
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Fig.4.15. Expresia faciala de tip NORMALĂ a AV-MPF 

 
Pentru implementarea AV-MPF constrângerile trebuie să fie în concordanță cu cele nouă 
relații fuzzy ale MAVAS și MAVRT, de aceea condiția de verificare a MÂHNIRII se va 
exclude. Ieșirile din modulele MAVAS/MAVRT vor verifica condițiile de constrângere pentru 
BUCURIE, TEMERE, SUPĂRARE, dacă nici una dintre ele nu este selectată atuncea 
avatarul AV-MPF va afișa expresia facială NORMALĂ. 
 

4.4. ALGORITMUL GENERAL DE MANAGEMENT AL 
SPAV-MPF 

 
Pentru funcționarea generală a platformei SPAV-MPF se va defini algoritmul de mai jos în 
format pseudo-cod în tabelul 4.37 
 
Tabel 4.37 Algoritmul general de management al SPAV-MPF 
Identifică lecția 
Identifică obiectivul lecției 
Apelează rutina PredareaClasicăATeoriei 
Identificarea tipului de predare conform regulilor MEPP (3.220)-(3.223) 
Dacă AV-MPF decide să predea 3x5MORP de tip 1 atuncea apelează rutinele 
                                                 PredareaClasicăAExemplelorȘiExperimentelor 
                                                 PredareaClasicăAExercițiilor 
Dacă AV-MPF decide să predea 3x5MORP de tip 2 atuncea apelează rutinele 
                                                 PredareaInteractivăAExemplelorȘiExperimentelor 
                                                 PredareaClasicăAExercițiilor 
Dacă AV-MPF decide să predea 3x5MORP de tip 3 atuncea apelează rutinele 
                                                 PredareaClasicăAExemplelorȘiExperimentelor 
                                                 PredareaInteractivăAExercițiilor 
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Dacă AV-MPF decide să predea 3x5MORP de tip 4 atuncea apelează rutinele 
                                                 PredareaInteractivăAExemplelorȘiExperimentelor 
                                                 PredareaInteractivăAExercițiilor 
Primul pas de acces în aplicație identifică lecția respectiv obiectivele acesteia, iar apoi pentru 
fiecare dintre obiective va parcurge matricea 3x5MORP corespunzătoare. Începutul predării 
este realizat cu predarea clasică a teoriei prin apelul rutinei PredareaClasicăATeoriei (v. 
Tabelul 4.38). Apoi se continua cu identificarea din regulile MEPP (3.220)-(3.223) a tipului 
de predare dorit 1,2,3,4. Pentru predarea de tip 1 (exemple/ experimente predarea clasică, 
exerciții predarea clasică) se apelează rutinele PredareaClasicăAExemplelorȘiExperimentelor 
și PredareaClasicăAExercițiilor (v. Tabelele 4.39 și 4.40). Pentru predarea de tip 2 
(exemple/exerciții a predarea de tip interactiv respectiv exercițiilor predarea de tip clasic) 
SPAV-MPF apelează următoarele rutine PredareaInteractivăAExemplelorȘiExperimentelor 
(v. Tabelul 4.41) și PredareaClasicăAExercițiilor. În cazul predării de tip 3, în care 
exemple/experimente predarea de tip clasic respectiv exercițiilor predarea de tip interactiv 
SPAV-MPF apelează rutinele PredareaClasicăAExemplelorȘiExperimentelor și  
PredareaInteractivăAExercițiilor (v. Tabelul 4.42). Pentru opțiunea de predare de tip 4, pentru 
care caracteristice sunt  exemple/experimente predarea de tip interactiv și exerciții predarea de 
tip interactiv, platforma SPAV-MPF va apela rutinele 
PredareaInteractivăAExemplelorȘiExperimentelor PredareaInteractivăAExercițiilor. 
 
Tabel 4.38 rutina PredareaClasicăATeoriei 
Pentru următoarele ORI: ORI-Concept-Teorie, ORI-Proprietăți-Teorie, ORI-Proces-
Teorie, 
 ORI-Proceduri-Teorie se vor efectua operațiile 
Prezentare conținut ORI urmat acțiuni student dacă 3x5MORP are pregătite: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MAP, MAVAS 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Pentru ORI ORI-Concluzii-Teorie se vor efectua operațiile: 
Prezentare conținut ORI urmat Testul Prospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRPT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.202)-(4.205) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12 
 
Tabel 4.39 rutina PredareaClasicăAExemplelorȘiExperimentelor 
Pentru următoarele ORI: ORI-Concept-Exemple/Experimente, ORI-Proprietăți-
Exemple/ Experimente, ORI-Proces-Exemple/Experimente, ORI-Proceduri-
Exemple/Experimente, 
 se vor efectua operațiile: 
Prezentare conținut ORI urmat acțiuni student dacă 3x5MORP are pregătite: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MAP, MAVAS 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Pentru ORI ORI-Concluzii-Exemple/Experimente se vor efectua operațiile: 
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Prezentare conținut ORI urmat Testul Prospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRPT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
 
Tabel 4.40 rutina PredareaClasicăAExercițiilor 
Pentru următoarele ORI: ORI-Concept-Exerciții, ORI-Proprietăți-Exerciții, ORI-
Proces-Exerciții, ORI-Proceduri-Exerciții, se vor efectua operațiile 
Prezentare conținut ORI urmat acțiuni student dacă 3x5MORP are pregătite: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MAP, MAVAS 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Pentru ORI ORI-Concluzii-Exerciții se vor efectua operațiile: 
Prezentare conținut ORI urmat Testul Prospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRPT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
 
Tabel 4.41 rutina PredareaInteractivăAExemplelorȘiExperimentelor 
Pentru fiecare ORI dintre ORI-Concept-Exemple/Experimente, ORI-Proprietăți-
Exemple/Experimente, ORI-Proces-Exemple/Experimente, ORI-Proceduri-
Exemple/Experimente, ORI-Concluzii-Exemple/ Experimente se realizează prezentarea 
conținutului ORI urmat de:  
Dacă 3x5MORP are pregătită Acțiune Student: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MAP, MAVAS 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Test Prospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRPT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Dacă 3x5MORP are pregătit Test Retrospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRRT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
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Tabel 4.42 rutina PredareaInteractivăAExercițiilor 
Pentru fiecare ORI dintre ORI-Concept-Exerciții, ORI-Proprietăți-Exerciții, ORI-
Proces-Exerciții, ORI-Proceduri-Exerciții, ORI-Concluzii-Exerciții se realizează 
prezentarea conținutului ORI urmat de:  
Dacă 3x5MORP are pregătită Acțiune Student: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MAP, MAVAS 
 aplică constrângerile (4.202)-(4.205) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Test Prospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRPT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
Dacă 3x5MORP are pregătit Test Retrospectiv: 
 captare răspuns la test de pe bordul corespunzător al MIG  
 captare expresie facială cu kinectul,  
 apelare MRRT, MAVRT 
 aplică constrângerile (4.203)-(4.207) și identifică expresia facială din figurile 4.10-

4.12. 
 

4.5. CONCLUZII 
În acest capitol am prezentat arhitectura AV-MPF bazată pe două componente grafica 
avatarului respectiv motorul de generare automată a inferențelor. Pentru funcționarea 
sistemului s-a prezentat de asemenea algoritmul general de funcționare al SPAV-MPF. Ca 
noutate în acest capitol se poate aminti: 
 amendarea metodei VISBER pentru a construi constrângeri de optimizare pentru 

motorul de generare automată a emoțiilor avatarului-profesor; 
 cele două module specializate MAVAS și MAVRT ale motorului de generare 

automată a emoțiilor avatarului-profesor, care asigură creșterea motivației de învățare 
respectiv implicarea emoțională a studentului în procesul de predare; 

 algoritmul general de management al SPAV-MPF asigură apelul tuturor celor cinci 
module independente  MAP, MRPT, MRRT (componente ale AECVE) respectiv 
MAVAS, MAVRT (componente ale AV-MPF) să lucreze în mod conjugat în cele 
cinci rutine specifice tabelelor 4.38-4.42 realizând managementul stărilor emoționale 
ale studentului. 



 

 

 

5.    EXPERIMENTE 

 
5.4 DESCRIEREA LECȚIEI ÎNCADRATĂ ÎN 

MATRICEA 3x5MORP 
 
În actuala secțiune prezentăm utilizarea interfeței grafice a platformei SPAV-MPF în procesul 
de instruire. În figura 5.6 este prezentată interfața grafică cu utilizatorul care este împărțită în 
patru cadrane. În cadranul din stânga sus este prezentat interfața grafică a avatarului AV-
MPF. Acesta are ca scop afișarea expresiilor faciale ale profesorului, rezultate  din motorul de 
generare automată a emoțiilor rezultate din blocurile MAVAS, MAVRT și regulile 
constrângere din secțiunea 5.3.3.  În cadranul din dreapta jos este prezentată imaginea captată 
cu kinectul, după care se evaluează emoția estimată după modelul VISBER-ZZD-S, care ajută 
la calculul ulterior al emoției AV-MPF. În cadranul din dreapta sus este prezentat panoul cu 
elementele ORI componente ale unui obiectiv 3x5MORP, iar în panelul din dreapta jos sunt 
panourile de evaluare ale studentului respectiv panoul cu resursele de utilizare. 
 

Fig5.6. Panoul general de resurse al SPAV-MPF 
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Fig.5.7. Panoul de resurse accesarea elementelor 3x5MORP 

 
Fig5.8. Panoul de accesare a testelor actuale ale lecției de zi 
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Fig5.9. Accesarea panoului de culegere a răspunsurilor studentului la testele recapitulative 

 

 
Fig.5.10. Panoul de accesare a întrebărilor pe care studentul le poate pune platformei 
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Fig.5.11. Utilizarea  platformei SPAV-MPF în studierea mașinii cc  

cu obiect de predare de tip 3 
 
Panoul de resurse are două componente de utilizare. Componenta superioară are text-boxuri 
pentru utilizator și parolă, butoane de pornit oprit și selecția lecțiilor respectiv a obiectivului 
lecției (v. Fig. 5.7). Componenta inferioară a panoului de resurse conține matricea de butoane 
3x5MORP, prezentată în secțiunea precedentă. Panourile de evaluare ale platformei SPAV-
MPF sunt în număr de trei și respectă arhitectura AECVE. În secțiunea 4.3.1 agentul 
emoțional AECVE are trei tipuri de intrări: 
 Acțiunile de interogare ale studentului către platformă  
 Testele din cunoștințele actuale  
 Testele din cunoștințele recapitulative  

Analog avem trei panouri de evaluare pentru cele trei regimuri de funcționare ale AECVE(v. 
figurile 5.8, 5.9, 5.10). În figura 5.8 modul de evaluare a cunoștințelor actuale ale studentului, 
cere ca platforma se apeleze blocurile MRRT și MAVRT. Pentru evaluarea cunoștințelor 
recapitulative ale studentului este necesar ca platforma SPAV-MPF să apeleze blocurile 
MRRT respectiv MAVRT (v. Fig. 5.9). Pentru implementarea interogărilor pe care studentul 
le poate lansa platformei se apelează de către platformă modulele MAP și MAVAS (v. Fig. 
5.10). Pentru utilizarea platformei în figura 5.11 se prezintă modul de utilizare a kinectului 
respectiv a unui sistem de calcul pentru aprofundarea cunoștințelor despre mașina de cc. 
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5.5 REZULTETELE EXPERIMENTALE ALE 
PREDĂRII LECȚIEI DE TIP 3x5MORP 

 
Pentru actualul paragraf prezentăm mai întâi modele de histograme cu dispersie, medie 
respectiv mică care aproximează distribuțiile uniformă, gaussiană și Dirac pentru abilitățile 
calculate cu metoda PROX utilizând relațiile (3.204)-(3.201) (v. Fig. 5.12). Am efectuat cu 
platforma SPAV-MPF, două experimente. Primul nu afișa avatarul AV-MPF și funcționa mai 
mult ca un SPI, iar al doilea utilizează avatarul AV-MPF în procesul de predare evaluare și 
demonstrează că dialogul și politețea acestuia îmbunătățesc numărul de expresii faciale active, 
captate cu kinectul, respectiv numărul abilităților pozitive estimate.  

 
Fig. 5.12. Graficul din stânga reprezintă o distribuție aproximativ uniformă,  

figura centrală reprezintă o distribuție Gauss, iar cea din  
dreapta aproximativ o distribuție Dirac. 

Pentru cazul distribuției normale, aceasta s-a aproximat cu o distribuție Gauss în care clopotul 
are eșantioanele centrale aproximativ egale iar cele laterale au dimensiuni neglijabile în raport 
cu primele, imaginea aproximează bine un dreptunghi. Pentru distribuția gaussiană respectă 
bine forma de clopot Gauss, iar în cazul distribuției Dirac, este utilizată tot un clopot Gauss, în 
care pe centrul clopotului există o mare concentrare de eșantioane de mare valoare iar cele 
laterale sunt neglijabile ca mărime în report cu primele.  

 
Fig. 5.13. Lecția despre mașina de cc organizată ca un obiect 3x5MORP tip 3 

 
În exemplul utilizat testele finale pentru teorie și exemple au distribuția abilităților de tip 
uniform. De asemenea și testele interactive pentru exerciții aplicative pentru concept și 
proprietăți sunt tot distribuții uniforme ale abilităților calculate prin metoda PROX.  Iar testele 
despre exerciții aplicative ale proceselor au trei tipuri de colecții de întrebări pe care studentul 
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le pune platformei de tip Dirac, Gauss și uniformă. Pentru ORI proceduri și concluzii ale 
dimensiunii exerciții s-au utilizat teste cu distribuții Gauss. Pentru studiul impactului predării 
cu  AV-MPF asupra studenților s-au efectuat două experimente. În primul experiment s-a 
utilizat predarea fără avatar AV-MPF, sistemul funcționând ca un SPI, iar în al doilea 
experiment s-a utilizat avatarul. S-au urmărit tipurile de emoții activ pozitive/negative în 
antiteză cu emoțiile negative captate respectiv abilitățile estimate ale studentului în funcție de 
fiecare test.  
 

 
 

Fig. 5.14. Ponderile emoțiilor active/inactive pentru predarea fără avatar AV-MPF 

 
Fig.5.15. Ponderile  abilităților estimate pentru predarea fără avatar AV-MPF 
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Fig. 5.16. Expresia facială captată activ pozitivă (bucurie), vedere dinspre consola 

SPAV-MPF, predare si evaluare fără AV-MPF în urma evaluării ORI proces Exerciții ORP 
tip Dirac 

 

 
Fig.5.17. Expresia facială captată activ pozitiva (bucurie), vedere frontala 

SPAV-MPF, predare si evaluare fără AV-MPF în urma evaluării ORI proces Exerciții ORP 
tip Dirac 
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Fig
. Fig.5.18. Expresia facială captată inactivă  (frustrare), vedere dinspre consola 

SPAV-MPF, predare si evaluare fără AV-MPF în urma evaluării ORI proces Exerciții ORP 
tip Dirac 

 

 
Fig5.19. Expresia facială captată inactiv (supărare), vedere laterala 

SPAV-MPF, predare si evaluare fără AV-MPF în urma evaluării ORI proces Exerciții ORP 
tip Dirac 

 
Pentru predarea fără avatar s-a efectuat pe un grup de 12 studenți predarea lecției cu mașina 
de cc, urmărindu-se modelele de teste cu distribuțiile descrise la începutul paragrafului (v.Fig. 
5.13). Din graficul ponderilor emoțiilor observăm că predomină emoțiile inactive, iar din 
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graficul ponderilor abilităților observăm că predominante sunt abilitățile negative. Cele două 
concluzii au ca și cauze: 
  predarea fără un sistem de îndrumare eficient al studentului, care să-l îndrume și să 

urmărească sporirea eficienței în predare.   
 Cele patru teste de început au o distribuție uniformă, ceea ce determină plictiseala 

utilizatorului, pentru ca în urma evaluării ORI proces Exerciții ORP tip Dirac 
majoritatea studenților să rateze testul, schimbându-și stare emoțională din plictiseală 
în cea de frustrare (v. Fig. 5.14-5.19).  

 

 
 

Fig.5.20. Ponderile emoțiilor active/inactive pentru predarea cu avatar AV-MPF 

 
 

Fig.5.21. Ponderile  abilităților estimate pentru predarea cu avatar AV-MPF 
Pentru cazul celui de-al doilea experiment (efectuat tot pe 12 studenți), în care se utilizează 
avatar AV-MPF cu expresii faciale și discurs politicos, are un efect benefic asupra reducerii 
stărilor emoționale de tip inactive ale studentului în timpul primelor patru evaluări cu 
distribuție uniform reducând numărul de studenți plictisiți și mărind numărul de studenți 
active negative, care se mobilizează în final să finalizeze ultimele două teste cu distribuții 
gaussiene, cu abilități pozitive. Din cele două grafice se observă creșterea motivației 
studenților prin ponderea mare a emoțiilor negative, respective rezultate mai bune la finalul 
ultimelor trei teste interactive cu exerciții aplicative (v. Fig. 5.20-5.21). În continuare 
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prezentăm în imagini filmul celui de-al doilea experiment explicate sub fiecare fotografie (v. 
Fig. 5.22-5.26). 

 
Fig. 5.22. AV-MPF este bucuros pentru trecerea testului final de teorie 

de studentul în cauză. Expresiile faciale captate și estimate fiind cea de bucurie 
 

 
Fig.5.23. AV-MPF este bucuros pentru trecerea testului final de exemple. 

Expresiile faciale captată și estimată fiind cea de bucurie 
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Fig.5.24. Plictiseală a unui student în timpul primelor testări cu aplicații numerice.  

 

 
Fig.5.25. Starea de euforie a acestui student îl determină să rateze testul 

din secțiunea procese a aplicațiilor numerice 
 a 3x5MORP și avatarul AV-MPF devine îngrijorat 
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Fig.5.26. Starea de emoționalitate activ negativă determină o bună prestație în secțiunea 

procese a aplicațiilor numerice a 3x5MORP pentru acest student iar avatarul devine fericit. 
 

5.6 CONCLUZII 
 
La sfârșitul acestui capitol putem concluziona în urma experimentelor realizate șii descrise în 
paragrafele 5.1, 5.3 și 5.4 că platforma SPAV-MPF: 
 Paragraful 5.1 are ca punct de plecare studierea raporturilor umane de tip intra-

cognitiv dintre un profesor și student, caracterizate de comportamentele celor doi 
subiecți modelate prin joc de roluri, precum și studiul emoțional al expresiilor faciale 
care implică chestionare respectiv senzorul kinect ca instrument de captare a emoției 
studentului; 

 Validarea emoției de tip III prin realizarea experimentelor din paragraful 5.3 asupra 
corelației dintre teoria răspunsului la item și expresia facială de tip III a studentului. 
Astfel sistemul poate decide în mod univoc asupra distincției dintre supărarea și 
frustrarea studentului în timpul predării. 

 Experimentul din secțiunea 5.3 precum și discuțiile din paragraful 5.4 demonstrează 
importanța modelelor parametrice faciale ale agentului virtual, controlate de modulele 
de animație MAVAS respectiv MAVRT. Animația controlată de motorul de generare 
automată a emoțiilor format din cele două module amintite mai sus nu este completat 
de formulele de politețe din discursul educațional al agentului virtual 

 Importanța distribuției abilității de învățare (tip uniform, Gauss sau Dirac) este direct 
legată de tipul de emoție al studentului precum și calea de predare aleasă de platforma 
SPAV-MPF, acest lucru este demonstrat de experimentele descrise în paragrafele 5.3 
respectiv 5.4. 



 

 

6. CONCLUZII FINALE, CONTRIBUȚII 
PROPRI, VALORIFICAREA 
REZULTATELOR ȘI NOI DIRECȚII DE 
CERCETARE 

6.1 CONCLUZII FINALE 
 
În această lucrare în urma tuturor cercetărilor de tip teoretic respectiv experimental se pot 
enumera următoarele concluzii: 
 Unificarea dintre modulul domeniu respectiv modulul pedagogic într-o componenta 

unică numită Modul Educațional Pedagogic de Predare (MEPP) au permis 
promovarea unui nou tip de obiect de predare reutilizabil de formă matricială 
3x5MORP, care este orientat către dezvoltarea competențelor studentului din punct de 
vedere teoretic, practic prin utilizarea exemplelor de aplicație a teoriei (respectiv de 
extinderea experimentelor de distanță în viitor), precum și a aplicațiilor cu caracter 
numeric, dând posibilitate studentului să fie implicat în activitatea de proiectare a 
conceptului descris de matrice. 

 Un nou model de agent emoțional AECVE, care utilizează modelarea de tip fuzzy 
pentru a construi relații de asociere între cunoștințele studentului măsurate prin teoria 
răspunsului la item respectiv emoția acestuia explicitată prin modelul VISBER-ZZD-
Simplificat. Descreșterea complexității relațiilor fuzzy care descriu comportamentul 
AECVE prin testare de doar patru variabile din vectorul emoțional hexa-dimensional 
(v. cap 3 și cap. 4).  

 Definirea unui nou tip de emoție pentru domeniul inteligenței artificiale prin utilizarea 
vectorului emoțional hexa-dimensional. 

 Integrarea studierii relațiilor intra-cognitive prin jocuri de rol cu succes în relația inter-
cognitivă student-platformă SPAV-MPF. Comportamentul inter-cognitiv al platformei 
SPAV-MPF are la bază componentele MS (modelat de AECVE), respectiv AV-MPF 
împreună cu tipul de discurs educațional respectiv formulele de politețe integrate în 
MEPP. Toate aceste module organizate într-un proces secvențial care parcurge o 
matrice de tip 3x5MORP asigură conexiunea organică dintre ele respectiv deciziile pe 
care SPAV-MPF le ia în procesul de predare corelate cu tipul de discurs și expresiile 
faciale ale AV adaptate la emoționalitatea studentului. 

 
6.2 CONTRIBUȚII PROPRII 

 
Principalele contribuții aduse prin această lucrare sunt următoarele: 
 Definirea unui nou tip de agent emoțional AECVE. 
 Definirea unui nou tip de obiect de predare reutilizabil 3x5MORP, adaptabil la 

cerințele teoretice, practico-experimentale respectiv aplicativ-numerice ale 
studentului. 

 Interconectarea mai multor matrice 3x5MORP prin strategii de predare de tip 
interactiv sau clasic într-un sistem tabelar care alcătuiesc MEPP. 

 Îmbunătățirea modelului VIEBER de analiză emoțional-facială prin utilizarea 
funcțiilor membre de tip ZZD. 
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 Integrarea interacțiunilor intra-cognitive și inter-cognitive în procesul educațional 
SPE/SPI. 

 
 

6.3 VALORIFICAREA REZULTATELOR CERCETĂRII 
 

Rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale în vederea elaborării tezei de doctorat au 
fost valorificate prin publicarea ca prim autor a trei articole la conferințe indexate ISI, un 
articol indexat BDI respectiv un articol publicat în revista International Journal of Computer 
Science Research and Application indexată DOAJ. Contribuții ale cercetărilor apar de 
asemenea în alte articole la care sunt co-autor. Două sunt conferințe indexate ISI, două 
conferințe indexate BDI și un jurnal BDI. Lista tuturor publicaților este: 
Articole la conferințe ISI 

1. Moga, H., Antonya, Cs., „Emotion prediction student module based on CVS-
Emotional Agent for ATS platform”, IEEE 3rd International Conference on Cognitive 
Infocommunications (CogInfoCom), 2012, pp. 453-458 

2. Moga, H., Sandu, F., Constantinescu, I., Danciu, G.M., Boboc, R.G., “Fuzzy Logic 
Approach of an Extended Control-Value Emotional Agent”, 11Th RoEduNet IEEE 
Conference, 2013, pp. 71-78 

3. Moga, H., Sandu, F., Stanca, A.C., Machidon, O.M., Constantinescu, I., “Computing 
of Educational Paths based on the Euclidean Distance Ability-to-Learning Object”, 
11Th RoEduNet IEEE Conference, 2013, pp. 187-194 

4. Boboc, R.G., Moga, H., Talabă, D., Pană, G.,”Fuzzy Logic Approach for a 
Locomotion Interface Control”, 11Th RoEduNet IEEE Conference, 2013, pp. 201-205 

5. Boboc, R.G., Toma, M.I., Moga, H., Panfir, A.N., Talabă, D., ”An Omnidirectional 
System for Navigation in Virtual Enviroment”, IFIP AICT 394, Technical Innovation 
for the Internet of Things, 2013, pp. 193-199. 
 

Articole la conferințe BDI 
1. Moga, H., Antonya, Cs., Sandu, F., Cocorada, S., “Using Game Theory for Modeling 

the Student-Professor Interaction”, 13Th International Conference on Optimization of 
Electrical and Electronic Equipment (OPTIM), 2012, pp. 1286-1294 

2. Sandu, F., Moga, H., Talabă,P., Stanca, A.C., “Online Educational Platform for 
Experiment-Based Training and Updating of SCADA Operators”, International 
Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), 2012,  

3. Banu, S.M., Danciu, G.M., Boboc, R.G., Moga,H., Bălan, C., “A Novel Approach for 
Face Expressions Recognition”, 10th Jubilee International Symposium on Intelligent 
Systems and Informatics (SISY), 2012, pp. 537-541 

 
Jurnal BDI 

1. Boboc, R.G.,  Moga, H., Talabă, D., ”Teleoperated Mobile Robot Applications”, 
Bulletin of the  Transilvania University of Braşov,  Vol. 5 (54) No.1 - 2012  

 
Jurnal DOAJ 

1. Moga, H., Sandu, F., Stanca, A.C., Machidon, O.M., ”Control Type Identification in 
Student-Teacher Interaction”, International Journal of Computer Science Research 
and Application, Vol. 02, Issue. 03, pp. 23-29, 2012 

 
În cadrul elaborării acestei teze autorul a participat la următoarele conferințe: 
 13Th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic 

Equipment (OPTIM), , Brașov, Romania, 24-26 Mai 2012 
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 IEEE 3rd International Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 
Kosice, Slovacia, 2-5 Decembrie 2012 

 11Th RoEduNet IEEE Conference, Sinaia, Romania,17-19 Ianuarie 2013 
 

6.4 RECOMANDĂRI PRIVIND DIRECȚII DE 
       CERCETARE VIITOARE 

 
Viitoarele direcții de cercetare ale platformei SPAV-MPF se vor focaliza asupra: 
 Integrării agentului AECVE în modelului de personalitate OCEAN (acesta este un 

model fuzzy compatibil cu AECVE), fapt care va permite ca platforma SPAV-MPF 
să-și mărească capacitatea de analiză a modulului student prin includerea în activitatea 
de predare a personalității studentului utilizator. 

 Dotarea sistemului SPAV-MPF cu facilității audio de predare încadrate în modelul 
3x5MORP ale MEPP și dotarea discursului educațional și cu o componentă vocală pe 
lângă cea vizuală existentă. 

 Extinderea modelelor parametrice faciale ale SPAV-MPF de la cele patru expresii de 
bază expresii faciale spre fonemi și sincronizarea lor cu limbajul educațional 
component al MEPP. 
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Rezumat: Lucrarea de față este o cercetare în domeniul sistemelor de învățare asistată de 
calculator. Prin sistem de învățare asistată de calculator înțelegem un proces software care 
ajută un utilizator al calculatorului în însușirea eficientă a unor cunoștințe dintr-un anume 
domeniu. În literatura de specialitate a sistemelor de învățare asistate de calculator,  s-a 
constatat că învățarea este mai eficace dacă pe ecranul calculatorului este prezentă o figură 
umană și determină: creșterea motivației la învățare; implicarea emoțional activă a studentului 
pentru susținerea motivației de a învăța.Motivația acestei cercetări este studierea limitelor 
sistemelor de predare inteligente în determinarea studenților să asimileze o anume lecție, 
respectiv propunerea unei alternative de sistem de predare emoțional dotat cu un avatar-
profesor. În Capitolul 1 – Introducere, cuprinde o trecere în revistă a principalelor teme 
abordate în lucrare, definește principalele concepte din lucrare, obiectivele pe care lucrarea și 
le propune să le atingă, prezentarea generală a capitolelor lucrării. În capitolul 2 – Sisteme de 
predare bazate pe agenți virtuali.Stadiul actual cuprinde o trecere în revistă a problematicilor 
rezolvate şi nerezolvate din domeniul tematicii sistemelor de predate inteligente în 
corespondenţă cu literatura de specialitate existentă la nivel mondial. În capitolul 3  -
Componentele unui sistem de predare inteligent, conţine subcapitolele care definesc 
principalele componente ale unui SPI, care se vor adapta și arhitecturii noastre În capitolul 4 – 
Agent virtual bazat pe modele parametrice faciale, cuprinde definirea celor două componente 
importante ale  graficii-avatarului, respectiv a motorului de generare automată a emoțiilor 
avatarului. În Capitolul 5 – Aplicații experimentele ale SPAV-MPF, va cuprinde experimentul 
cu conversia comunicației intra-inter cognitivă, respectiv testarea platformei de învățare. 
Capitolul 6 – Concluzii finale, contribuții proprii, valorificarea rezultatelor, și noi direcții de 
cercetare, va cuprinde concluziile finale, contribuții personale, respectiv viitoare căi de 
cercetare în domeniulplatformelor de predare inteligente de predare. 
 
Abstract: The present work is a research on the field in intelligent tutoring system. The 
intelligent tutoring system we understand a software process that helps a computer user to 
acquire effective knowledge of a particular field. In the literature of intelligent tutoring 
system, it was found that learning is more effective if it on the computer screen it is present a 
human figure and determines: the motivation to learn increase; active emotional involvement 
to support a student in the motivation to learn. The motivation of this research is the study of 
the intelligent tutoring system limits in the determination of students to assimilate a particular 
lesson or the alternative proposing teaching emotional system equipped with an avatar-
teacher. Chapter 1-Introduction contains an overview of the main themes founded in the work 
paper, defining the main concepts of work, objectives and work plans to achieve them, getting 
an overview of the chapters.  Chapter 2-Teaching Systems based on virtual agents. The 
current state includes a review of the resolved issue  and unresolved in the themes of smart in 
correspondence with the taught literature at the global level. Chapter 3-Components of an 
intelligent tutoring system, contains subsections that define the main components of a this 
one, which will adapt also in our architecture. Chapter 4-Virtual Agent based on facial 
parametric models, including the definition of the two important components of the graphics 
— avatars, or motor automatic generation avatar emotions. Chapter 5-Applications of SPAV-
MPF experiments, will include the experiment with converting intra-inter communication in 
cognitive testing or intelligent tutoring system  testing. Chapter 6-the final Conclusions, own 
contributions, the results, and new research directions, will feature the final conclusions, 
personal contributions, namely the future paths of research in the field of teaching platforms, 
intelligent for teaching. 
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