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УВВО
ОД
Д
С
развитието
на
Интернет
и
информационните
и
комуникационни технологии (ИКТ), навлизането на компютърните
системи в живота на хората е все по‐широко застъпено. Глобалната
мрежа, разрастващите се мултимедийни възможности и повишената
достъпност, позволяват на много хора да се възползват от
предимствата на съвременните комуникации. Обществото приема
използването на компютрите както в ежедневието и работата, така и
в образованието.
Знанието достига до всеки, който пожелае, без ограничения за
време и място. Това е предпоставка за преминаване на
образованието на един нов етап. Някои от промените, наблюдавани
от Siemens, [Siemens 2005] и Николов [Николов 2009] са:
 Обучението е непрекъснат процес, продължаващ през
целия живот,
 Неформалното
обучение
става
важен
аспект
от
образователния опит. Формалното образование вече не е
по‐голямата част от обучението,
 Технологиите променят мисленето ‐ инструментите, които
се използват го определят и оформят.
 Свързват се учещите индивиди с учещи общности.
Използването на ИКТ в процеса на обучението го прави по‐
гъвкаво в сравнение с традиционното – възниква и се развива т.нар
електронно обучение (ЕО). То изучава промените и разработва
дидактически подходи и методи за разработване на курсове,
адаптирането им към различни нива обучаеми, стиловете им на
учене, за да работят със собствено темпо и на удобно за тях място.
Най‐често медията, чрез която се разпространяват учебните
материалите при електронно обучение, е глобалната мрежа.
Разработват се системи за електронно обучение за улесняване на
обучаемите и обучаващите. В повечето случаи интернет‐базираната
информация е платформено независима. Учебният материал се
актуализира на едно единствено място (в хранилището с учебни
материали), което грантира актуализиране на информацията за
всички обучаеми едновременно.
ЕО по‐евтино (2004г. според Santovec [Santovec 2004] е било с
около 50% по‐евтино) спрямо стандартната форма на обучение,
поради:
 намалените разходи за доставяне на материали,
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намалени (липсващи) транспортни разходи на обучаемите,
позволява на работещите да се усъвършенстват без да се
откъсват от работа.

Електронното обучение предоставя информацията точно на време
и във вид, който се възприема по‐бързо и ефикасно от обучаемите
(според Американското дружество за обчаващи и развитие ‐ ASTD),
но за някои дисциплини присъствените часове са задължителни.
Не трябва да се забравя и другата страна на това обучение, а
именно предварителната усилена работа, която трябва да бъде
положена ‐ първоначалното разработване на електронен курс
изисква повече време и средства от класическия, а при
разработването на интерактивно електронно съдържание усилията
са още по‐големи и понякога изискват допълнителни умения и
работа на цял екип.
Независимо от негативните си страни, предимствата на ЕО са
значителни и то се развива. Усъвършенстват се начините за
представяне на учебния материал. Създават се системи за
подпомагане на обучението и сремежът е тези системи да са
адаптирани към нуждите на потребителите – обучаеми и
преподаватели. Създават са среди за обучение, които подпомагат
учебния процес. Основните им характеристики са:
 възможност за проследяване на учебния процес и работата
на обучаемите,
 разпространяване на учебните материали, ресурси и
дейности за всички обучаеми едновременно тъй като са уеб‐
базирани,
 осигурени средства за общуване между отделните участници
в процеса на учене,
 оценяване и обратна връзка към обучаемите.
Изследванията и разработките през последните години
[Wanga&Shaob 2004] [Kovatcheva&Okamoto, 2008] са насочени към
персонализиране на системите за обучение за подпомагане на
потребителите (обучавани и обучаващи) и осигуряване на среда
за ефективно обучение.
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Актуалност на темата
Усъвършенстването на системите за подпомагане на учебния
процес в насока персонализиране и адаптиране към потребностите
и знанията на обучаемите е актуална област за развитие ‐ към юни
2012 според Google Scholar извлича 1 990 000 за резултатите с
ключови думи adaptive learning systems (адаптивни системи за обучение).
Темата на дисертацията Адаптивни системи за електронно обучение
има място в научните дебати както в теоретичен, така и в практико‐
приложен аспект.
Изключително важна задача е моделирането на връзката между
учебните материали и ресурси, стила на учене, оценяването и
усвояването на новите знания.
Целта на адаптирането на системите за електронно обучение
(независимо от типа адаптация) е да се осигури ефективно обучение
като се предостави възможност за общуване на обучаемите със среда
(система), отговаряща на неговите нужди, поведение и знания.

Обект, предмет, цели и задачи на дисертацията
Обект на изследване на дисертационния труд са системите за
ЕО. Разглеждат се основните им функционалности като среда за
провеждане на учебен процес: предоставяне на учебен материал,
учене, оценяване и общуване между обучаеми, обучаващи и учебно
съдържание и заложени в тях дидактически средства.
Предмет на изследване са адаптивностите на системите за
обучение спрямо обучаемия неговия стил на учене, знания, степен на
усвояемост на новия материал
Целите на настоящото изследване са:
 Да се създаде формален модел на адаптиваност на системи
<L|ETAP> за ЕО спрямо обучаемите като се отчита стила им
на учене, техните знания и степента на усвояемост на новите и
учебното съдържание.
 Да се разработи алгоритъм за приложение на създадения
формален модел като се използват компютърно‐адаптивни
тестове (Computer Adaptive Test ‐ CAT) за оценяване на
обучаемите.
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Основните задачи на дисертацията
Във връзка с изпълнение на формулираните цели, докторантът си
поставя следните основни задачи:














Да се направи аналитичен обзор на областта на електронното
обучение –промени и тенденции в:
стандартите за представяне на учебния материал и за тестове
при оценяване на обучаемите,
системите за управление на курсове;
Да се направи аналитичен обзор на областта на компютърно‐
адаптивното оценяване:
да се проучи теорията за компютърни адаптивни тестове‐CAT,
да се проучи теорията на положителния отговор (Item
Respond Theory ‐ IRT);
Да се създаде формален модел за еднозначно съответсвие
между банката от въпроси за CAT, описани с IRT, и
хранилището с учебно съдържание;
Да се създаде формален модел <L|ETAP> за адаптиране на
системи за ЕО спрямо стила на учене на обучаемите и
знанията им;
Да се проектира, реализира, тества и изследва алгоритъм за
приложение на предложения формален модел в система за
управление и организация на курсове;
Да се създаде прототип на формалния модел <L|ETAP> като
софтуерен модул в системата с отворен код MOODLE 2.0.

Структура на дисертационния труд
Настоящата дисертация е структурирана в четири глави.
В първа глава се прави аналитичен обзор на текущото
състояние на ЕО. Дефинират се основните термини, понятия и
стандарти за ЕО. Разглеждат се подробно характеристиките на ЕО
като се акцентира на гъвкавостта му по отношение: обучаемите –
свободно използване независимо от време и място; учебни
материали, ресурси и дейности – многократно използване,
споделяне и адаптирането им към съответната група обучаеми.
Във втора глава се разглеждат теоретичните модели за отговори
на въпрос и за адаптивно оценяване на тестове. Разглеждат се
компютърано‐адаптивните тестове CAT, които се основават на IRT.,
т.е. възможностите за положителен отговор на въпрос зависят от
знанията на обучаемите. Дефинирана е характеристичната крива на
IRT. Представени са основните параметрични модели – едно‐, дву‐ и
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трипараметричните и влиянието на отделните параметри върху
характеристичната крива.
В трета глава се описва създадения формален модел <L|ETAP>
за адаптиваност на системи за ЕО между обучаемите, оценяването
и учебното съдържание, разработен от докторанта. Въвежда се
основната терминология на модела и се представя алгоритъма за
приложение на създадения формален модел, където се отчита
стила им на учене на обучаемите, техните знания и степента на
усвояемост на новите. Оценяването на постиженията на обучаемите
се постига с помощта на CAT, базирани на IRT.
В четвърта глава е описан прототипа на формалния модел
<L|ETAP> като софтуерен модул в системата за ЕО с отворен код
MOODLE 2.0. Представена е архитектурата на прототипа,
софтуерната му реализация и функционалното му описание.
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ГГллаавваа 11.. А
Аннааллииттииччеенн ооббззоорр
ннаа ееллееккттррооннннооттоо ооббууччееннииее
Въведение в областта
Аналитичен обзор на системи за електронно обучение
Въведение в стандарти за електронно обучение
Аналитичен обзор на адаптивност на СЕО
Обобщения и изводи
В настоящата глава се прави въведение в областта на електронното обучение.
Проектирането и разработването на адаптивни системи за обучение е една от
основните тенденции в компютърните науки през последните пет години.
В първа глава се дефинират основни понятия и се прави аналитичен обзор както
на системите за електрооно обучение така и на моделите за адаптирането им към
обучаемите.

Развитието на информационното общество води до промени във
всички области на обществото ни [Ritterband и колектив 2003].
Внедряването на ИКТ в образованието е основа за развитие на нови
подходи и средства за учене и преподаване [Nikolov 2011] и
изграждане на глобалния кампус [Nikolov 2010] Електронното
обучение предлага практически и рентабилни възможности както за
училищата така и акдемичните институции, които предоставятна
уеб‐базирано образование и управление на учебни материали.

1.1. Въведение в областта
Съществуват множество дефиниции за електронно обучение
(ЕО). По‐долу са представени някои от тях, които представят най‐
характерните му особености – като обучени, като съдържание като
начин на провеждане или среда, която се използва за провеждането
му.
Дефиниция:
ЕО е обучение, при което се използват електронните технологии
за представяне на учебната информация за улесняване
придобиването на знания и развитието на умения
[Nolan 2000]

Дефиниция:
ЕО е съдържание с учебна цел или научни познания предоставени чрез
електронните технологии, където под електронни технологии се има
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предвид всичко – от компютърно‐базирано обучение, до компакт
дисковете (CDs) и web‐базираните приложения.
ASTD

Дефиниция:
ЕО е обучение, което може да се осъществява в реално време
(синхронно): чрез виртуални класни стаи или интернет‐базирани
видео‐ и аудио‐ конференции с презентационни материали и
дискурии в реално време или асинхронно, при което обучаемите и
обучаващите не са едновременно ангажирани и може да се
осъществи в удобно за обучаемия време и място.
[Weigel 2002], [Goodman 2002], [Comeaux 2002], [Bradley 2003],
[Macromedia 2004]

Дефиниция:
ЕО може да се разглежда като обучение, при което в някой етап
от провеждането: за общуване между отделните групи, за
предоставяне на учебните материали или дейности се използва
компютърна среда. В много от случаите ЕО е обучение, при което
може да се използва преносната среда на Интернет/ Интранет. Все
повече ЕО се асоциира с web‐базирани материали, разпространени
чрез Интернет.
Mayor, 2001
Същественото в определенията за ЕО е, че за неговото
провеждане се използва компютърна среда. В настоящия
дисертационен труд се използва следната

Дефиниция 1.1
Електронното обучение е обучение, за чиято подготовка,
провеждане и/или управление се използват ИКТ и Интернет.

ЕО може да бъде осъществено в присъствена, дистанционна или
смесена форма. То е атрибут на глобалното информационно
общество и е отговор на нуждите на съвременния обучаем от гъвкаво
обучение, достъпно по всяко време и от всяко място.
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С развитието на интернет технологиите се развива и ЕО.
Разработват се и се утвърждават системи за ЕО, стандарти и модели
за него. Много университети (California State University, University of
Michigan и University of North Carolina1, University of Maryland2,
Русенски университет3, ) и технологични компании (Microsoft4,
Adobe5, Oracle6, BlackBoard7) създават платформено независими
системи за подпомагане на електронното обучение и разработват
електронни курсове за образователни програми.
Голяма част от технологичните компании са разработили
методология и средства да обучават потенциалните си потребители
именно с електронна форма на обучение. Например CISCO Systems
(компания за разработване на мрежови устройства) е създала
световна мрежа от академии в областта на мрежовото осигуряване.
Материалите за обучението са достъпни за всички академии8, но се
променят само от CISCO Systems и то само на техните сървъри.
Обучаващите се имат достъп до курсовете с потребителско име и
парола. Обучението може да бъде и напълно индивидуално и
дистанционно, но CISCO Systems поддържат квалифицирани
инструктори в академиите си, за да подпомагат обучаващите се.
Аналогична мрежа от академии е създала и компанията
Microsoft9 в областта на информационните технологии (ИТ), където
се използват електронно разработени курсове.
Друга ИТ компания като Oracle е създала ORACLE университет10
за обучение на специалисти, които да работят с нейните продукти.
Отново този университет е базиран на платформа за обучение,
където обучаемите имат достъп учебните материали и дейности за
усъвършенстване.
И в трите посочени случая (Фигура 1.1) компанииите
сертифицират обучаващите се чрез уеб‐базирани симулатори и
тестове, които са част от платформите им за обучение.
Не само организации в обастта на ИКТ разработват курсове за
обучение в различни области като медицина [Chariker, Naaz& Pani
2011], [Biasutti 2011], [Nikolov и колектив 2011].
IMS стандарт ‐ http://www.imsproject.org/
Enterprise Learning Management System ‐ https://elms.umd.edu/
3 e‐Learning Shell ‐ http://ecet.ecs.uni‐ruse.bg/else/
4 SharePoint – система за електронно обучение на Mircrosoft ‐ http://www.sharepointlms.com/
5 Acrobat Connect Pro LMS ‐ http://www.adobe.com/resources/elearning/lms_integration.html
6 Oracle iLearnin ‐ http://ilearning.oracle.com/
7 Blackboard http://www.blackboard.com/
1
2

8

CISCO академия http://cisco.netacad.net/

9

Microsoft IT Academy Program http://itacademy.microsoftelearning.com/
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Фигура 1.1 Запазени знаци на академиите на CISCO, ORACLE, MICROSOFT

Създават се виртуални универистети аналози на класическите
като Мичиганския виртуален университет, Африканския виртуален
университет11 [Carnevale, 2004]. В САЩ са създадени повече то 28
онлайн университета. Изграждат се и хибридни университети към
престижни класически като Ню Йоркси университет12, [Gaide 2004];
университета в Тампере13, Флорида, [Tolvanen&Vihinen 2004],
Масачузетският технологичен институт (MIT)14, съществуват
виртуални университети във Великобритания (Pollock & Cornford,
2000).
В България първите опити за използване на компютрите в
часовете са от 1983 (Сендовската система и програмиране на ЛОГО от
5ти клас). През учебната 1996‐1997 са разработени едни от първите
уеб базирани курсове Телекомуникации и дистанционно обучение15 –
курс за прилагане на информационните технологии в
образованието, разработен и воден от доц. Николова ([Николова
2000]; [Shoikova&Denishev 2002]), Факултет по математика и
информатика на Софийски университет ʺСв. Климент Охридскиʺ
(ФМИ, СУ). Като наследник на този курс през 2005 стартира
магистърска програма по ЕО (Докторантката е координатор на тази
магистърска програма), а от 2010 съществува и ИКТ в обучението ‐
магистърска програма към факултета по педагогика на СУ.
Създаден е и Български виртуален университет16 ‐ 2004 като етап
от Националната програма за създаване на виртуално образователно
пространство, а един от резултатите на Европейския проект
Kaleidoscope17 (проект по шеста рамкова програма с партньори от 75
страни ‐ България е страна‐партньор) е разработено и виртуално
докторантско училище.
ЕО се разпространява все повече и повече, използва
възможностите на World Wide Web и материалите се
разпространяват сред широк кръг обучаващи се потеребители
независимо от време и място ([Frydenberg 2003], [Naps и колектив
Африкански виртуален университет http://www.avu.org/
http://www.scps.nyu.edu/academics/online-offerings.html
13 Онлайн програми на университета в Пампере, http://www.ut.edu/degrees/
11
12

14

http://ocw.mit.edu/
http://www‐it.fmi.uni‐sofia.bg/aboutus/iliana/TDO/TDO97/
16 http://www.bvu‐bg.eu/
17 http://www.noe‐kaleidoscope.org/
15
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2002],
[Khine&Lourdusamy
2003]).
Учебните
ресурси
са
мултимедийни материали (текст, избражения, диаграми, звук и
видео) с интерактивни комуникации между участниците в
обучението като електронна поща, дъски за съобщения, разговори/
дискусии в реално време (chats), аудио и видео конференции (в
зависимост от скоростта на Интернет връзката). Въвеждането на
електронното обучение за получаване на нови и усъвършенстване на
съществуващи знания е възможност, и когато се използва от бизнеса
за бърза квалификация на работници за управление на знанията в
компанията (IsoDynamic, 2001).
ЕО се разглежда от дидактическа, технологична и управленска
гледни точки. [Khan 1997] (Фигура 1.2) представя модел на на ЕО като
съвкупност от различни аспекти, в единно цяло, които си
взаимодействат, а именно: педагогически модел технологично
решение, управленска стратегия, ресурсна поддръжка на данни,
оценяване, функционален дизайн, етични и институционални
аспекти.

Фигура 1.2 Модел на Khan за електронно обучение [Khan 1997]

При внедряването на ЕО са в сила и осемте аспекта на Khan.
Настоящата работа разглежда свързаността на педагогическите
средства, технологичните решения за тях, управлението на учебния
процес и оценяването на обучаемите с помощта само на системи за
обучение и то такива, които се нагаждат към нуждите на обучемите.
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Класическото (присъствено) и дистанционното обучение с
помощта на софтуерните среди, подпомагащи обучението,
преминават в нов етап – т.нар. слесено обучение (blended learning ‐
[Khine&Lourdusamy 2003]) ‐ частично дистаниционно и частично
присъствено.
Нека първо да разгледаме какво означава ефективно обучение и
какъв е процесът на обучение (фигура 1.3).
Съдържание:
•Точно / Ясно
•Конкретно
•Лесен

Обучаем
Околна
среда

Визуализация:
•Цветове / Шрифт /
Екран
•План / Организация
•Лесен за употреба

Курс

Знания и
умения

Мотивация

Усвоен материал

Оценяване

Начин на представяне:
•Изображения
•Анимации
•Аудио / Видео
•Интерактивност

Комуникация:
•Синхронна
•Асинхронна

Променлива

Променлива

Сертификат

Фигура 11.3 Процес на обучение

Обучението е процес на предаване на информация и разбирането
и усвояването й и оценяване на усвоеното. Главните страни в този
процес са преподавателя и обучаемия. Ролята на преподавателя в
съвременното информационно общество е леко видоизмена – той
може да остане скрит зад кадър (реален или виртуален) и да е само
сътрудник в учебния процес. Общуването между основните играчи
обучаем‐преподавател‐учебни ресурси‐задания се осъществява в
нова електронна среда, различна от класическата класна стая.
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Обучаемият се включва в учебния процес с неговите първоначални
знания и умения, които надгражда при обучение и за завършване на
съответния етап от обучение е нужно да покаже до какво ниво е
достигнал. Оценяването може да се реализира по различни начини
като електронно портфолио, 360 градусово оценяване, задания,
групова работа, разрешаване на проблеми, работата по проекти и
тестове.

1.2. Аналитичен обзор на системи за електронно обучение
1.2.1. Общи понятия и дефиниции
Системите за ЕО подпомагат учебния процес, както беше
споменато по‐горе. Те са ориентирани към предоставяне като на
учебния материал, комуникацията между участниците в учебния
процес и разнообразни средства за оценяване, така и към
организация и управление или към цялостно администриране на
учебния процес. Тези системи са познати под различни имена в
зависмост от предназначенеито им: Системи за управление на
курсове (Course Management Systems), Системи за управление на
обучението (Learning Management Systems ‐ LMSs), Системи за
подпомагане на курсовете (Course Supportive Sysems), Системи за
управление на съдържанието (Learning Content Manager). В
настоящата работа се разглежда по‐общото понятие системи за
електронно обучение или само системи, под което се разбира

Дефиниция 1.2
Система за електронно обучение (СЕО) – интерактивна
електронна среда, която предоставя пакет от инструменти, осигурява
посредничество при обучение, и изпълнява функцията на учебно
хранилище, което се използва за съхранение, управление и
поддръжка на учебното съдържание, а често и за разработката на
учебно съдържание.

Основните обект обучаващ, обучаем, учебно съдържание и учебен
процес си взаимодействат в СЕО (Фигура 1.4). В повечето случаи
достъпът до СЕО е потребителско име и парола. Всеки потребител
има определено ниво на достъп.
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Обучаващ

Учебно
съдържание

Учебен
процес

Обучаем

Фигура 1.4 Основна елементи в за СЕО

В настоящия дисертационен труд ще се използват като
синоними термините:
 обучаем = изпитван = тестван, обучаващ = преподавател.
Когато се говори и за двете групи се използва термина
потребител на СЕО.
 хранилища = банки. Най‐често се използват в контекст на:
хранилища с учебни материали и банки с въпроси.
Системите позволяват на преподавателите да структурират
курсовете по часове или теми, да предоставят както учебното
съдържание, така и различните дейности към учебния материал:
групови, индивидуални, за самоподготовка и изпитване. Обучаемите
от своя страна могат да публикуват готовите си задания, на които да
получат персонален отговор от съответния преподавател.
Интерактивната електронна среда на СЕО дава възможност на
обучаемите и обучаващите да се проследява както линейността на
учебния процес Фигура 1.5 така и нелинеен подбор на отделните
елементи на системата – например Фигура 1.6 преглеждане на
заданията по теми. Възможността за нелинеен достъп до различни
средства на СЕО предоставят на потребителите на средата да
управляват достъпа си и да адаптират системата към потребностите
си [Omar и колектив 2011]. СЕО са платформено независими и
създават виртуалната среда за потребителите.
Функционалности на СЕО предоставят възможност за реализация
на различни педагогически и дидактически подходи за обучене.
Някои от основните функционалности на СЕО са:
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управление на потребителите, ролите,
създаване, управление и поддържане на курсове;
разписание на курс;
съобщения за потребителите;
представяне на оценките ;
проследяване действията на потребителите в системата.

Фигура 1.5 Линеен изглед на процеса на обучение в MOODLE

Фигура 1.6 Изглед по задания с отбелязване на седмица в MOODLE

Развитието на ЕО води до създаване на специални софтуерни
среди, които да подпомагат учебния процес. При проектирането и
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разработването им е необходимо да са залегнали тези основни
аспекти на ЕО, за да се осигури подходяща среда на обуващите и
обучаемите, лесна за изпозване, която да гарантира образователната
ефективност и да ангажира потребителите както е дефинирано в 4E
модел на Collis& Moonen (Environment (среда), Easy of Use (лесно за
изпозване), Educational Effectiveness (образователната ефективност),
Engagement (ангажираност на потербителите) [Collis&Moonen 2001]).
1.2.2. Дефиниране аспектите на гъвкавост на СЕО
Същността на ЕО е да е гъвкаво спрямо нуждите на
потребителите (обучаеми и преподаватели) ‐ независими от място и
време за публикуване (от обучаващия) и за усвояване (от обучаемия)
на учебния материал. Поради тази причина комуникацията
обучаващ‐обучаеми и обучаем‐обучаем придобива особена важност.
Характеристиките на гъвкавост за учебен процес са дефинирани от
Collis и Moonen [Collis&Moonen 2001] и са обособени в 5 категории:
време; съдържание; входни изисквания; педагогически подходи и
учебни материали; провеждане на курс. В таблица 1.1 са представени
храктеристиките на гъвкавост спрямо Collis&Moonen и са добавени
характеристики на гъвкавост, доразработени в настоящата работа, в
посока адаптиране на системите спрямо обучаемие (в сиво).
Обособена е нова категория – Оценяване на обучаемите, тъй като
този процес заема съществено място при разработените СЕО за
подпомагане на обучаващите и в последствие за точността на
оценката от напредъка на обучаемите.
В дисертационния труд са направени допълнения на
характеристиките за гъвкавост е направено, защото през последните
11 години развитието на ЕО е в посока адаптиране към обучаемите.
Докторантката използва и термина очовечаване на СЕО тъй като
сремежът в световен мащаб е да се подпомогнат обучаемите в
работата със средите за обучение и те да наподобяват поведението на
хората‐‐обучаващи.
Таблица 1.1 Аспекти на гъвкавостта

Категория
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гъвкавост според
[Collis&Moonen 2001]
[Nikolova&Collis 1998]

Евгения Ковачева, София, 2012

Характеристики,
доразвити в
настоящата работа в
посока адаптивност

1 Глава ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Време

 Дата, от която започва  Време за престой на
обучаем в системата
курса
 Време за участик в
курса

 Време за работа с
учебните материали

 Темпо на обучаемия
по време на курса

 Време за работа със
заданията

 Време за оценяване на
напредъка
Съдържание

 Теми в курса
 Последователност на
темите в курса
 Количество учебни
дейности в курса
 Ниво на трудност на
съдържанието

 Проследяване на
темите, през които
обучаемият е минал, в
процеса на учене
 Адаптиране тип на
учебното съдържание
в съответсвиет с типа
на учене на всеки
обучаем

Оценяване на
обучаемите

 Оценяване,
съответстващо на
съдържанието

Входни
изисквания

 Входно ниво за
 Оценяване на
записване в курса –
обучаемия в
необходими
контролни точки за
предварителни знания
преход от една учебна
тема към друга

и проветка в
контролни
точки

Педагогически  Език за общуване в
подходи и
курса
учебни
 Учебни материали
материали
 Педагогически модел
на курса
Провеждане
на курса

 Време и място за
консултации
 Видове консултации
 Място за обучение и
провеждане на курса
 Начин на провеждане
на курса
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 Оценяване на
обучаемия с
адаптирани към него
въпроси

 Възможност за
различни
педагогически
подходи при
провеждането на един
курс
 Линейността на
представяне на темите
се променя в
зависимост от
обучаемия
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При създаване на курс за обучение, той може се разбие на
самостоятелно‐завършени учебни обекти ‐модули, които могат да
бъдат изучавани самостоятелно. Разработването на модули се базира
на педагогически методи и на технологични стандартите (секция 1.3)
за ЕО [Clyde 2004]. Проследяването на напредъка на обучаемия като
се осъществява като след някои теми се провежда междинно
оценяване.
Дефиниция 1.3
Контролни точки ‐ темите от курса за обучение, след които в
СЕО се провежда междинно оценяване на обучаемите за
проследяване на напредъка им.
Аспектите на гъвкавост са изключително важни при адаптиране
към отделния обучаем. Предизвикателство пред проектиращите и
разработващите СЕО е да се създат адаптивни системи, които да се
нагаждат към нуждите на потребителите. Разработки в тази област
са представени в секция 1.4.
1.2.3. Сравнителен анализ на системи за ЕО
Някои от СЕО са изброени по‐долу. Част от тях са разработени
през последните пет години, а други са станали основа за други или
вече не се използват:
ARCADE18 (Architecture for Reusable Courseware Authoring and
DElivery)‐ разработка на ФМИ при СУ;
ARIADNE19 ‐ мащабна, амбициозна и основана на съвременни
концепции и технологии – Фондация ARIADNE е член на Global
Learning Objects Brokering Exchange (GLOBE) Alliance;
ElSe20 ‐ разработка на Русенски университет;
GRANADA LearnWise21 – разработен от първия издател на
образователен софтуер във Великобритания;
ILIAS22 ‐ система с отворен код, сертифицирана от NATO за
сигурност
JoomlaLMS23 ‐ система с отворен код, разширение на една от най‐
широко разпространените системи за управление на
съдържание Joomla
http://sci-gems.math.bas.bg/jspui/handle/10525/345
http://www.ariadne-eu.org/
20 http://ecet.ecs.uni-ruse.bg/else/
21 http://www.elphin.com/article.php?aid=5
18
19

22

https://www.ilias.de

23

http://guru.ijoomla.com
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MOODLE24 ‐ система с отворен код. Тя е една от системите, широко
използвана от университетите по света. MOODLE 2.0 е версията,
към която е разработен прототип на модела, създаден в
настоящия дисертационен труд.
Moodlerooms joule25 ‐ базирана на MOODLE, търговска система
MS Class Server26 – разработка на MicroSoft;
PeU27 – разработка на Пловдивския университет;
SAKAI и Sakai Community
Фондазия SAKAI

28

‐ система с отворен код, разработено от

TeleTop29 ‐ мощна система, характерна с гъвкавостта си по отношение
на педагогическия модел и с богатството си от функции, както и
със систематичния подход при внедряването й. Разработка на
университета Твенте, Енсхеде, Холандия;
The Blackboard Academic Suite30 ‐ разработка на софтуерната
компания BlcakBoard
TopClass и WebCT31 ‐ разработка на WBT systems предлагат
разнообразие от функции, стабилност и надеждност.
Заложеният в тях педагогически модел е от тип “виртуална
класна стая”;
Кратко сравнение на основни характеристики на системи като
The Blackboard Academic Suite (Release 8.0), JoomlaLMS, Moodle, Sakai
Community и Moodlerooms joule представя съвременното състояние
на СЕО без да се отчита цената им, а само тяхната функционалност
(таблица 1.2). Подборът на системите е основан на някои техни
особености:
 The Blackboard Academic Suite (Release 8.0) ‐ предлага система
за антиплагиеризъм и налагане на различни условия за
обучаемите при работа в един курс;
 JoomlaLMS – предоставя електронното портфолио;
 Moodle – базисната инсталация на системата може да бъде
развита с множество допълнителни модули, отговарящи на
нуждите на потребителите;

http://moodle.org/
http://www.moodlerooms.com/lms-solutions/joule/
26 http://www.getthesis.com/pdf/Class%20Server%20Notification.pdf
27 http://www.fmi-plovdiv.org/index.jsp?id=519&ln=1
28 http://www.sakaiproject.org/
29 http://doc.utwente.nl/29029/
30 http://neiu.blackboard.com/
24
25

31

http://www.wbtsystems.com
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Sakai Community ‐ предоставя разнообразни възможности за
обмен на файлове;
Moodlerooms joule – предоставя множество възможности за
търсене в системата.
Таблица 1.2 Сравнителен анализ на системи за ЕО
The
Blackboard
Academic
Suite

Joomla LMS

MOODLE

Sakai
Community

Moodlerooms
joule

Календар

Комуникация

Поддържат различни средства за комуникация между отделните участници в
системата. Набляга се на дискусионни форуми, където е включен речник за
проверка на грешките на английски език. Важно е, че на обучаемите може да
им бъде разрешено или забранено да създават нови теми. Участниците в
курсовете могат да получават съобщения при нов запис във форума.Възможно
е проследяването на отговорите.

19

Обучаващите могат да предоставят на обучаемте управлението на
дискусионните групи, т.е. те да са модератори. Записите в дискусиите могат да
се коментират от останалите участници в дискусията.
участниците в дискусиите
създадат
дискусионни
могат да бъдат оценявани и
тези оценки да бъдат
форуми на
записани в профила на
различни
обучаемите.
нива в
системата –
на група,
ниво курс,
сайт
Подаване на онлайн лични съобщения към друг участник от курса.
участниците в курсовете
участниците в курсовете
могат да си оставят бележки
могат да си оставят бележки
към курса, към
към курса, към
съдържанието, да си създават
съдържанието, да си
онлайн бележници.
създават онлайн бележници.
Системите предоставят средства за създаване на wiki, както и за разговори в
реално време. При някои системи тези разговори могат да се запишат.
обучаемите
обучаемите сами могат да си
сами могат да
създават отделни стаи за
си създават
разговори.
отделни стаи
за разговори.
симулацията на бяла дъска (за Moodle –допълнителен модул) е застъпена
като възможност за публикуване главно на изображения, презентации,
графики, математически символи и споделяне на екран.
основно средство ‐при създаване на активност към обучаемите, тогава в
календара автоматично се записва крайния срок за изпълнение на поставената
задача. В повечето системи обучаемите имат възможност да виждат списък с
всичките си задания за различните курсове, които посещават, с крайните им
срокове.
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The
Blackboard
Academic
Suite

Joomla LMS

MOODLE

Sakai
Community

Moodlerooms
joule

Учебни дейности

Индивидуална работа
Обучаемите могат да публикуват файлове и да общуват с останалите обучаеми
или обучаващите
Групова работа
системите предоставят възможност за организацията на групи. Обучаващите
могат да създават групи и да асоциират обучаемите към тях. Обучаемите сами
могат да се записват в групи. Всяка група може да има собствени файлове и
форум
определя се броя на
определя се
обучаемите в група, но
броя на
членовете на групата са
обучаемите в
асоциират по случаен начин
група, но
членовете на
групата са
асоциират по
случаен
начин
Създаване на общности
обучаемите
обучаемите
обучаемите
обучаемите
създават
създават
създават
създават
клубове по
клубове по
клубове по
клубове по
интереси
интереси
интереси
интереси
възможност
за съвместна
работа по
проекти

обучаемите
могат да
създадат
курсове

Портфолио на обучаемите

оценяване

Обучаемите могат да създадат
лична страница за всеки курс
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Обучаемите могат да създадат
лична страница за всеки курс

Тестове
въпроси с няколко възможни отговора един или много верни
съвпад, кратък отговор, есе
възможности за създаване банка на курс, и обща за системата
изчислителни изчислителни изчислителни
Управление на тестовете
възможност за създаване на тест за самооценка
възможност за ограничаване на теста по време, или брой опити
поддържа защита на тестовете
системата предоставя автоматично оценяване на тестовете
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The
Blackboard
Academic
Suite
подаване на
въпросите по
случаен
начин

Sakai
Community

Moodlerooms
joule

Joomla LMS

MOODLE

подаване на
въпросите по
случаен
начин

подаване на
въпросите по
случаен
начин

подаване на
въпросите по
случаен
начин

поддържа
редактор за
математическ
и изрази

поддържа
редактор за
математическ
и изрази

поддържа
редактор за
математическ
и изрази

проследяв
ане на
учебни ресурси
обучаемит
е

Дневник с оценки
автоматично попълване на оценките след всяко задание и изчисляване на
успеха за всеки обучаем
Обучаващите могат да проследят работата на обучаемите, престоят им в
системие, дейностите, които са предприели и т.н.

Обучаващите могат да споделят учебните ресурси с колегите си, да създават
собствено хранилище с ресурси или да го предоставят за всички обучаващи в
системата
подържат
стандарт за
ЕО

подържат
стандарт за
ЕО

подържат
стандарт за
ЕО

В съвременните СЕО са заложени базови функционалности,
които могат да се използват при адаптирането на средите към
обучаемите, но в настоящия момент не е реализирано цялостно
решение за персонализиране. В секция 1.4 се прави аналитичен
обзор на съществуващите модели за адаптиране на СЕО към
обучаемите.

Дефиниция 1.4
Хранилище с учебни материали – структурирани учебни
материали, определени и класифицирани по теми, стил на учене и
осигуряващи бърз достъп до тах

Дефиниция 1.5
Банка с въпроси ‐ колекция от въпроси, но внимателно
калибрирани въпроси.. Тя е съставена от координирани въпроси,
които са разработени, определени и квалифицирани по теми и
осигуряват работещи определения на стойностите.
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1.3. Въведение в стандарти за електронно обучение
В секция 1.2 беше споменат терминът стандарт за СЕО.
[Fallon&Brown 2002] Съществуват различни определения за
стандарти. По‐долу се представят някои от тях.

Дефиниция
Под стандарт се разбира документирани съглашения,
съдържащи технически спецификации или други ясни и точни
критерии, предназначени да задават правила, указания или
дефиниции на различни характеристики, както и да гарантират че
материали, продукти, процеси или услуги напълно отговарят на
своето предназначение
ISO (International Standard Organization)

Дефиниция
Стандартите за ЕО или спецификациите трябва да гарантират
съвместимост между различни технологични продукти или техни
компоненти, възможност за свободен обмен и многократно
използване на учебни материали, както и да гарантират равен
достъп до учебните програми и ресурси.
[Николов и колектив 2003]

Деиниция
Стандартите са рамка от спецификации, която:
 е одобрена от организиции по стандартизиране ‐ de jure
стандарт
 е призната от индустрията ‐ de facto стандарт
 принадлежи към системата на отворени стандарти
Beckemeyer et al. 2003

Различават се следните видове стандарти (спецификации):
 Стандарти за учебно съдържание
 как да се описва и създава
 как да се пакетира и използва
 как да се проследява процеса на обучение
 Стандарти за обучаемите
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каква информация да се съхранява за обучаемите
как да се описват знанията и уменията
как да се гарантира защита на личните данни
Стандарти за взаимодействие
как да си взаимодействат отделните подсистеми
как да се взаимодейства с други външни системи
Стандарти за оценяване (главно за тестове)
каква информация да се съхрани за тестовете
как да се опише банката с въпроси
как да се представят въпросите и верния отговор
как се съхранят оценките

С разработване на стандартите се улеснява споделянето на
ресурсите и многократното им използване. При разработване на
съвременните СЕО е заложено те да са съвместими с някой от
съществуващите стандарти. Както се видя от сравнението в таблица
1.2 от петте СЕО за две (Joomla LMS и MOODLE) няма данни дали
поддържат някои от стандартите.
От една страна това води до стимулиране на промените в
ситемата за оценяване и работа в образованието и фирмите, а от
друга ‐ мотивира индивидуалния потребител – да усъвършенства
познанията и уменията си, използвайки необходимите му
материали [Lin 2011].
Дефиниция 1.6
Стандартите за ЕО множество от правила и принципи, които
показват как се трансформират и описват ресурси и са рамка,
подпомагаща създателите на електронни курсове като налага
уеднаквяване начина на представяне на използваните материалите и
средствата за оценяване, с което се подпомага многократното им
използване и споделянето им.
С въвеждане на термина стандарт за ЕО е необходимо да е въведе
и учебен обект, тъй като той е неделима част от стандарта за ЕО.
Дефиниця 1.7
Учебен обект (Learning Object) е структурирано и многократно
използваемо учебно съдържание, създадено за постигане на
конкретна учебна цел. Дигиталният (цифровият) учебен обект (УО) е
електронен ресурс с образователен потенциал, който може да бъде
съхраняван, категоризиран, индексиран и използван многократно.
Стандартизирането на представянето и организирането на
курсове се основава на гъвкавостта на електронното обучение.
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Създаването на стандарти е процес следствие на практически опит,
който унифицира описането на учебното съдържание, обучаемия,
взаимодействието в СЕО и оценяването за по‐лесно съхранение в
база от данни и изграждане на СЕО. Осигурява консисттентност,
съвместимост и ефективност на изграждането на учебни курсове.
Описанието на хранилищата с учебните обекти се осъществява с
метаданни [Conlan&Wade 2004]. Следвайки Berners‐Lee, 1997;
Ahronheim,1998; [eLearning Consortium, MASIE Center 2003] ги
определяме като

Дефиниция 1.8
Метаданни са машинно разбираема информация за
компютърно‐базирани ресурси с добре дефинирана семантика и
структура. Те са общи елементи, методи за електронно управление,
правила за идентифициране на компоненти и средсва за създаване,
прехвърляне и сортиране.
Аксиомите за метаданните са:
 Метаданните са данни ‐ В информационния свят част от
информацията представлява информация за информацията.
Метаданните могат да бъдат разглеждани и като ресурси.
 Метаданните могат да описват метаданни. – Метаданните
за един документ могат да са в самия документ или в отделен
документ или могат да се прехвърлят в съпътстващ документа.
 Структурата на метаданните се представя с метаданни, които
са многожество от независими данни.
Стандарти за ЕО са организирани в няколко основни категории:
 Метаданни (metadata) ‐ съдържание, описано с метаданни е
сърцето на електронното обучение.
 Пакетиране на съдържание (content packaging) – осигурява
прехвърлянето на курсове от една СЕО към друга.
 Профили на обучаемите (learner profiles) ‐ предоставят
възможността за обмен на инфомация за обучаемите между
различните компоненти на ситемата.
 Рамка за тестове – осигурява прехвърляне на тестове както
между различни компоненти на средата, така и между
различни СЕО.
П РОЦЕС НА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Създаването на стандартите е цикличен и итерационнен сложен
процес, които минава през четири фази, показани на Фигура 1.7.
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Формиране на изискванията за създаване на стандарт ‐
проучване на потребителските нужди.
Създаване на спецификация – описване на очакванията и
детайлите.
Създаване на прототипи и тестване.
Утвърждаване на стандарт от одобряващи по ISO
организации. Стандартът е приет когато се докаже, че са
валидни и имат широко приложение.

Внедряванията и концептуалните модели описват начините, по
които да се прилагат спецификациите и стандартите.
Междинни нива IMS
AICC, ARIADNE
Dublin CORE

Формиране на
изисквания.
Научноизследователс
ка концепция

Създаване на
спецификации

ADL

Създаване на
прототипи
и
тестване

AICC, IEEE
IMS, ADL

Утвърждаване от
стандартизиращи
организции

Одобрен
стандарт по
ISO

Потребителски
нужди

Чернови на
технически
спецификации

Внедряване
Концептуални модели
Изисквания

Акредитиране
на стандарти

Източник: IMS Global Consortium

Фигура 1.7 Създаване на стандарт, (източник ECCL, 2000)

О РГАНИЗАЦИИ , МОДЕЛИ ,

СПЕЦИФИКАЦИИ И СТАНДАРТИ

Някои от големите организации, разработчици на стандарти по
азбучен ред са:
ADLNet ‐ Advanced Distributed Learning Network ‐ изследва и разработва
спецификации за насърчаване внедряването на електронното
обучение. Най‐широко разпространената разработка на ADL e
ADL Shareable Content Object Reference Model (SCORM). SCORM
спецификацията комбинира най‐доброто от IEEE, AICC, и IMS
спецификации в един консолидиран документ. SCORM е един
от най‐често изпозваните модели. Той описва начините, по
които си взаимодействат отделните УО и способства за
преносимостта на тези обекти от едни LMS към други.
AICC ‐ Aviation Industry CBT Committee‐ международна организация,
която разработва насоки за авиационната индустрия.
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Спецификацията AICC е фокусирана към УО, използвани в
системите за управление на курсове.
ARIADNE - Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for
Europe ‐разработва средства и методологии за внедряването на ЕО в
Европа.
CanCore ‐ Canadian Core Fields & Vocabulary ‐ е приложен модел за
въвеждане и записване на създаденото и интерпретация и
опростяване на елементите на IEEE LOM и е напълно
съвместимо с IMS & LOM.
CEN/ ISSS ‐ Centre for European Normalisation/ Information Society
Standardisation
System‐
организация,
акредитирана
да
стандартизира. Узаконява, модифицира и разпространява
спецификациите.
CLEO ‐ Customized Learning Experiences Online‐ затворена организция,
събираща и създаваща изисквания и първи спецификации.
DCMI - Dublin Core Meta-data Initiative - организация, разработваща стандарти с
метаданни, подпомагащи широкия спектър от задачи и бизнес модели.
EdNA - Education Network Australia - организация, подпомагаща и спомагаща
за развитието на Интернет-базираното обучение в Австралия.
IEEE LTSC - Institute of Electrical and Electronics Engineers, Learning Technology
Standards Committee ‐ международна организция, която разработва
технологични стандарти и предоставя практически съвети за
образователни технологии.
IMS Global Learning Consortium ‐ консорциум, разработващ и спомагащ
за одобряването на технологични спецификации за онайн разпределено
обучение. Консорциумът разработва отворена спецификация за
локализиране и използване на учебно съдържание, отчитайки
прогреса на обучаемия.
ISO

‐ International Organisation of Standards / International
Electrotechnical Committee, Joint Technical Committee / Sub‐
Committee ISO / IEC JTC1 SC36 ‐ организция, разработваща
стандарти за обучение, образование и квалификация.

PROMETEUS ‐ PROmoting Multimedia access to Education and Training in
EUropean Society ‐ отворен консорциум, коментиращ
спецификациите и стандартите.
SingCORE ‐ Application Profile сингарпурски ресурсен спецификатор и
идентификатор за обучение. SingCORE спецификациите
определят елементите на метаданните, които могат да бъдат
използвани за описване на УО. По този начин спецификацията
отчита прогреса и използваните ресурси по‐ефективно чрез
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осигуряване на структурата на дефинираните елементи и ги
картотекира.
UK Curriculum online ‐ Curriculum Online е правителствена инициатива
за трансформиране на преподаването и ученето в училищата чрез
усъвършенстване достъпа до информационните и комуникационни
технологии (ИКТ) и мултимедийните ресурси на учениците.
WC3 ‐ World Wide Web Consortium – отворен консорциум, създаващ
спецификации
с
отворен
код.
Играе
важна
роля
в
разпространението и тестването на стандартите. Разработва стандарт
XML (eXtensible Mark‐up Language). Платформено независимите
метаданни са основа за комуникация между Web‐базирани
приложения. Много от спецификациите по‐горе са на базата на
XML.
Съществуват и други стандарти за структуриране на електронно
съдържание. Тук са споменати едни най‐важните.
Необходимо е в този труд да се споменат и някои спецификации,
стандарти и системи за оценяване при ЕО тъй като оценяването е
тема на изследването.
С ПЕЦИФИКАЦИИ

И СТАНДАРТИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Съществуват интернет‐базирани системите за оценяване, в които
са внедрени основни модели за банките от въпроси. Някои от
средствата и технологиите и системите за оценяване при ЕО са
изброени по‐долу:
FREMA ‐ eLearning Framework Reference Model for Assessment ‐ един от
основните стандарти за оценяване при ЕО – този модел е
ориентиран към обслужване на нуждите на общността, която го
използва. Изградена е онтология, последвана от концептуална
карта за описване връзките между отделните елементи на
базата. Концептуалната карта е един модел на е‐оценяване.
IMS QTI – Question and Interoperability Test ‐ спецификация, която
описва начина на представяне на въпросите и тестовете като
цяло, както и резултатите от изпълнението им. Моделът от
данни се описва абастрактното (UML‐ Unified Modeling
Language) за да се улесни изграждането на широк спектър от
елементи. IMS QTI подпомага взаимодействието между
различни системи с помощта на индустриалния стандарт
eXtensible Markup Language (XML).
Spaid‐ Storage and Packaging of Assessment Item Data‐ спецификация,
основана на QTI за администриране на банка от въпроси.
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TOIA – Technologies for Online Interoperable Assessment‐ съвременна
онлайн технология за управление на тестове и съвместима със
спецификации за оценяване на съдържание.

1.4. Аналитичен обзор на адаптивност на СЕО
Какво означава създаване на адаптирано електронно
обучение за различен тип обучаеми? [Khan 2001]
Множество идеи за адаптирано обучение са създадени от
навлизането на компютърно в обучението. От пълен контрол на
учебния поток [Tennyson, 1980, 1981], [Kalaydjiev&Angelova 2002] до
концепцията за адаптивно управление, която предоставя богата
информация и диагностични материали, за да се подмогат
обучаемите да вземат ефективни решения за собственото си
обучение [Bell & Kozlowski 2000]. Например, да се включи
преподавателя като ключов фактор в адаптивния процес [Van
Rosmalen и колектив 2006] или да се изгради смесена система,
основана на интелигентни агенти [Wasson 1997] Всички те са
основани на предположението за персонализирано, адаптирано
обучение в контекста на всеки обучаван, за да стимулират процеса
му на учене и да го стимулират да се включва в този процес [He и
колектив 2002], [Fredericksen и колектив 2000], [Burgos&Ruiz‐Mezcua
2003]). Тези подходи предполагат, че мотивирането и ефективността
от обучението се дължат на персонализирането му [Towle&Halm
2005]. Създадени са цялостни стратегии и сценарии за
персонализиране на СЕО ([Dolog&Henze 2003], [Essalmi и колектив
2010] и [Barrios 2007]).
Необходимо е да се отбележе, че адаптивността не означава да се
даде пълен контрол на обучаемите върху учебния процес и
съдържание създадат свой собствен [Snow 1980] тъй като те не знаят
кое е най‐добро за тях и могат да и да имат съществени пропуски.

Дефиниция
Адаптивно електорнно обучение е метод за създаване на
образователен опит за обучаемите и преподавателите, основан на
периодично конфигуриране на множество от елементи по
специфичен начин, подпомагащ по‐доброто усвояване.
[Burgos и колектив 2006]
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В съвременните теории за адаптивно обучение ([Mödritscher и
колектив2004]; [Park&Lee 2003] има четири аспекта:
 макро‐адаптивно (macro‐adaptive) – Oбучение, при което се
избират няколко компонента, които определят водещата
линия за процеса на електронно обучение, базирана на
профила на обучаемия;
 взаимодействие
на
нагаждане
(aptitude‐treatment
interaction) ‐ Обучение, при което се предлагат различни
типове обучение и/ или медия, отговарящи на обучаемите;
 микро‐адаптивно (micro‐adaptive) ‐ Обучение, при което се
наблюдава поведението на обучаемите при изпълнение на
специфични образователни задачи и след това се адаптира
самото обучение към обучаемите, основавайки се на
количествен анализ;
 конструктивистично
сътрудничество
(constructivist‐
collaborative) ‐ Обучение, фокурано към естествения начин на
учене, при което обучаемите споделят опита и знанията
помежду си.
Моделът, който се разработва в настоящата работа изпозва
главно първите три аспекта [Boytcheva&Kovatcheva 2005]. Oтчитa
поведението на един обучаем, неговите/ нейните знания, стил на
учене и учебната програма, която се следва.
Адаптивността на ЕО води и до адаптивност на СЕО.
Дефиниция
Адаптивната СЕО включва цялостен и систематичен процес на
планиране, дизайн, разработване, оценяване и адаптиране на
учебния материал към нуждите на обучаемия.
[Khan 2001]
В секции 1.2 и 1.3 бяха анализирани характеристиките на
гъвкавост на ЕО. В допълнение, Dagger и колектив [Dagger и
колектив 2005] са идентифицирали основните изисквания за
персонализиране на ЕО с цел подобряване на образователната
ефективност:
 Всички елементи, използвани за персонализация на ЕО трябва
да бъдат идентифицирани, структурирани и моделирани;
 Разработената среда трябва да бъде технически прозрачна и
независима по отношение на стандартите;
 СЕО трябва да бъде гъвкава и да позволява развитие, за да
бъде стабилна, лесна за поддръжка и разширяема.
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Като обобщение на разгледаните определения, аспекти и
изисквания за адаптивности на ЕО и на СЕО в настоящата докторска
разработка ще се използват следните дефиниции:

Дефиниция 1.9
Адаптивно обучението е методология, при който периодично
се идентифицират знанията, стил на учене и след това се
конфигурира специфично за нуждите обучаемия множество от
учебни ресурси, дейности и оценяване, което подпомага по‐доброто
усвояване на новите знания.

Дефиниция 1.10
Адаптивност на СЕО е нагаждане на СЕО към обучаемия с
внедряване на метод за адаптивно обучение.
1.4.1. Типове адаптации
Настоящият дисертационен труд има за цел да представи модел
за адаптиране по отношение дейности, свързани с оценяване на
обучаемите и средата им на обучение. Съществуват адаптации в
четири области, където те могат да се прояват: средата,
методологията, ролите и дейностите. По‐долу в тази секция се
представят по‐голяма част от адаптациите в СЕО.
В литературата са описани три основни типа адаптации за СЕО,
[Souryal и колектвит 2006], [Leya и колектив 2010]:
 адаптиране на потребителския интерфейс;
 адаптиране на процеса на обучение;
 адаптиране на учебното съдържание.
Brusilovsky и к [Brusilovsky&Paylo 2003] описват допълнителни
адаптации като: интерактивни, подпомагащи разрешаването на
проблеми; адаптации, филтриращи информация и адаптации
на групи. Burgos [Burgos и колектив 2006] включва също
допълнителни адаптации: адаптивно оценяване и промени в
движение (т.е. адаптация при динамично променящи се състояния).
Към тези адаптивности може да се добавят и заложени в уеб‐
базираните търсачки, библиотеките и други хранилищата с
материали, а именно адаптации по заявка и адаптации по
поведение. Тези типове адаптивност не се използват широко в СЕО.
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Всички те използват различни подходи към учебния процес и
спомагат за хармонизиране дейностите на обучаемите, за да може те
да получат най‐добри възможности за учене [Butz и колектив 2003].
Необходим е широк спектър от строги правила за зависимости межу
потребителите, методите и учебните обекти, за да се опишат осемте
типа адаптации и техните комбинации [Karampiperis&Sampson 2004,
2006]. Следва по‐подробно описание на отделните типове адаптации:
 адаптиране на потребителския интерфейс (Interface‐
based) – елементите на интерфейса имат възможностите да
променят положението и изгледа си (цвят, размер, сянка,
текстура, шрифт, големина) [Ahmad иколектив 2004]. Тази
адаптивност е тясно свързано със създаването на подходящ
интерфес за хората със специални нужди – например за
далтонисти или за хора с намален слух [Chin 2001];
 адаптиране на процеса на обучение (learning flow‐based) –
дава възможност пътят на обучение да бъде различен – да се
мине през различни етапи и теми в зависимост от знанията и
уменията на обучяемия;
 адаптиране на учебното съдържание (content‐based) –
ресурсите и дейностите динамично променят съдържанието
си както е при адаптивни интернет‐базирани системи за
обучение, използващи интелигентни агенти за адаптиране на
представянето ([Brusilovsky&Miller 2001]; [De Bra и колектив
2004].
 При адаптивност по съдържание в разработения от
докторанта модел се разбира и подаване на подходящ учебен
материал спрямо стила на учене на всеки един;
 интерактивни адаптации ‐ подпомагат разрешаването на
проблеми (interactive problem solving support) – води
потребителите стъпка по стъпка към вземане на правилно
решение за дадена проблемна ситуация;
 адаптации с филтриране на
информация (adaptive
information filtering) – предоставя само подходяща
информация, като я категоризира за потребителя [Baeza‐
Yates& Ribeiro‐Nieto 1999];
 адаптации на групи (adaptive grouping) – позволява
създаването на групи и поддържа сътрудничеството по
специфични задачи;
 адаптивно оценяване (adaptive evaluation) – модел за
оценяване на обучаемите. Учебното съдържание, което им се
предоставя, се променя в зависимост от представянето на
обучаемия и ръководството на преподавателя.
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При разработения модел е възможно да се смени типа на
подаваните материали и да се насочи към друг стил на учене, а
също така след оценяване обучаемият е насочен към тази част
от материала, в която има съществени пропуски и това е
идентифицирано при тестването;
адаптация в движение (changes on‐the‐fly) – възможността да
модифицира/адаптира курса в движение от преподавателя или
автора по време на самия курс [Van Rosmalen&Boticario 2005] и
преобразуването на курса в някой от по‐горе споменатите
типове [Merceron&Yacef 2003];
адаптации по заявка – използва описанието в профила,
както потребителят е задал областите си на интерест. При
използване на търсачка/ библиотека/ хранилище с оторизиран
достъп на потребителя му се предлага първо информация,
свързана областтите му на интерес;
адаптации по поведение ‐ отчита ключовите думи, по които
се търси и поведението на потребителя (какво избира) при
следващо търсене му се предлага информация в
препочитаната от потребителя област.

Многообразието от адаптивности дава възможност обучаемите и
обучаващите да работят в среда, която ги обгрижва и мисли за тях и
реагира адекватно на нуждите им.
1.4.2. Обзор на модели и алгоритми за адаптации
За успешно персоанализиране на СЕО е необходимо
разработчиците на курсове да разполагат със средства за създаване
на ефективно ЕО, основани на информационнни модели за
педагогически подходи, учебни дейности и съдържание, лични
и образователни ресурси. Тази рамка се описва чрез метаданни
(Дефиниция 1.6) [Dagger и колектив 2005], [Barchino и колектив 2006].
Стандартите за ЕО (дефинирани в 1.6), са основа за изграждане на
адаптивност. Bures и Jelinek използват комуникационен стандарт
[Bures&Jelinek 2005] за моделиране на адаптивност, основана на
топологията на адаптивната хипермедия и нейното описание.
Мост между съществуващите модели за интернет‐базирано
обучение прави разпределената архитектура на Brusilovsky
[Brusilovsky 2004], т.нар. дърво на познанието, базирано на
интелигенти агенти и отговаря на изискванията на съвременните
системи за електронно обучение.
В литературата [Chen, Lee &Chen 2005], [Chen, Liu & Chang 2006] е
предложен модел за персонализиране на СЕО като се прилага
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теорията на положителен отговор (Item Respond Theory – разгледана
в глава 2). Този модел предоставя на обучаемите учебните
материали, които по трудност отговарят на знанията на обучаемите,
за да може те да следват собствен път на обучение.
Еволюционният път на системите за електронно обучение е
кратък. През последните 30 години ИКТ навлизат в образованието и
показват амбицията за съвместяване на традиционно и ЕО като се
говори за виртуален обучаващ (tutor), който подпомага обучаемите и
ги води по най‐подходящия за тях път през учебния материал и ги
насочва спрямо техните възможности и надгражда знанията им.
Тези системи се наричат интелигентни системи с виртуален
преподавател (Intelligent Tutoring System‐ITS). Съществуват
различни определения за такива интелигентни адаптивни системи,
например следвайки [Samuelis 2007]:
Дефиниция
Интелигентните системи са компютърен софтуер, който се
опитва да имитира методите и диалога с живия преподавател, да
проектира взаимодействие в реално време и да реагира на нуждите
на всеки обучаем

Дефиниция
Интелигентните системи са образователен софтуер, който е
изграден от елементи от изкуствения интелект

Дефиниция
Интелигентните системи са компютърни системи за обучение,
които се опитват да се адаптират към нуждите на обучаващите се.
Всички тези определения говорят за очовечаване на процеса на
електронно обучение. В настоящата работа се отъждествяват
интелигентни и адаптивни СЕО. Разработеният формален
адаптивен модел включва в себе си интелигентен виртуален
обучаващ.
Интелигентните системи за обучение използват математически
модели и алгоритми за адаптиране на СЕО към обучаемите на
процеса на учене [Lombardi 2007]; [Suraweera и колектив2005]
[Williams 2001]. Някои от най‐често изпозваните модели и алгоритми
са (изброени са по азбучен ред, а не по сходсво или честота на
срещане):
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Външно представяне на данни (External Representation)
[Salgueiro и колектив 2005]
Извличането на знания от данни (Data Mining) [Attia
иколектив 2004], [Romero&Ventura 2006, 2007], [Romeroa и
колектив de Bra 2009];
Интелигентни агенти (Agents Based) [Vogt&Rogalla 2009],
[Gulz&Haake 2006], [Nkambou 2006], [Schwitter&Islam 2003];
Концептуални карти (Concept Maps) [Martins и колектив 2006]
Марковски модели (Markov Models) Ueno M.& Okamoto T.
(2006)
Мрежи на Бейс (Bayesian Networks) [Butz и колектив 2004],
[Kaburlasos и колектив 2008]
Невронни мрежи (Neural Networks)
Нелинейни динамични системи (Non‐Linear Dynamical
Systems) [Contreras и колектив 2006]
Онтологии (Ontology Based) [Day и колектив 2005], [Zeng и
колектив 2009], [Lu и колектив 2004], [Oguejiofor и колектив
2004], [Passier 2004]
Пораждащи граматики (Generative Grammars) [Huang и
колектив 2007]
Пътеводител (Path Guidance) [Hong и колектив 2007]
Семантични мрежи от висок клас (Higher‐Order Semantic
Spaces)
Системи за управление, базирани на размита логика (Fuzzy
Control Systems)

За разработване на модела в настоящия дисертационен труд бе
необходимо да се направи проучване за възможните адаптации при
СЕО и да се подбере(ат) най‐подходящите според докторанта, които
да осигурят ефективност при реализацията на модала. Затова тук ще
бъдат представени специфични особености на някои от модели и
алгоритми.
Използва се външно представяне на данни (ER) за авторско
пространство [Williams 2001] във визуална форма, която дава
подходяща рамка за редуциране на конгнитивните усилия в процеса
на извличане на информация и улеснява разрешаването на
проблеми.
Концептуалните карти са средство за структурирано
представяне и организация на познанието [Martins и колектив 2006].
Те могат да бъдат интегрирани в хибридни интелигентни системи,
които използват невронни мрежи или експерт на знанието.
Единствено само‐обучаващи се системи могат да усъвършенстват
представянето на студентите, като се отчита стила им на ученене.
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Много широко разпростаранени са интелигентните системи,
които използват онтологии. Приложението им е в широк диапазон.
Модел на адаптивност с онтологии се използват за:
 техниката въпрос‐отговор [Day и колектив 2005];
 представяне на знанието – по сложност и времеемкост
[Oguejiofor и колектив 2004];
 симулиране на процедурно знание (Lu et al. 2004) – този
метод разделя процедурно познанието на две части – процес
на управление и представяне на дейностите. Това подпомага
обучаемия да конструиране стратегията за обучение.
Специфична част от процеса на обучение (независимо дали е
традиционното присъствено или е ЕО) е получената обратна
вързка/коментар/ реакция (feedback) като резултат от поведението
на обучаемите. Правят се опити отговора на СЕО да бъде моделиран
по различни начин с цел да е най‐адекватен и подходящо подбран за
знанията на обучаемия. Модели за обратна връзка са:
 генериране на ответни реакции с онтологии за
конструиране на системи за обучение [Passier 2004] с
дефинирана област и задачи за знанието;
 4К модела [Hansen 2006] (comprehensible (достъпен), qualitative
(качествен), quantitative (количествен), corrective (коригиращ))
цели да даде коментр на обучамия по достъпен начин, койкто
коректно да отрази количествените и качествени измерения на
знанията и поведението на обучаемия.
 S‐преподавател [Hospers и колектив 2003] – виртуален
говорещ преподавател проектиран да води и използва
ситуации в учебна среда – използват се технологии за
автоматично разпознаване на говор.
СЕО с интелигентни агенти са добре познати. Агентите могат да
играят различна роля:
 Пораждащи агенти [Schwitter&Islam 2003] ‐ генерират усет
към ключовите модели (на областта, на обучаемия и за
проектиране);
 Интелигентни агенти – гъвкаво общуване между
обучаваните и системата [Nkambou 2006] – интеграция на
два адаптивни емоциални агента в много‐агентна система.
Първият компонент позволява на преподавателя да представи
емоциите си в отговор на действията на обучаемите, а вторият
улавя поведението на обучаемите по време на учебния процес
и ефикасно адаптира планирането на съдържанието, учебните
стратегии и диалога с преподавателя.
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Новостите в интерактивните системи през последните 5‐6 години
е използването на извличане на знания от данни [Romero&Ventura
2007] с генериране на итеративен цикъл от хипотези, тестване и
усъвършенстване (Фигура 1.8)
проектиране,
планиране
изграждане и
поддръжка

Академична
институция
обучаващ
да покаже какво
е научено

Образователна система
традиционно обучение и ЕО
СЕО, адаптивни и
интелигентни СЕО
обучаемите
използват и
взаимодесйстват с
информацията от
курса,
административните
данни и т.н.

Извличане на данни
клъстери, класификации,
асоцииации

използване,
взаимодействие
участие и
общуване

обучаем
препоръки

Фигура 1.8 Цикъл на прилагането на излизането на знания от данни
[Romero&Ventura, 2006]

Съществуват различните подходи за адаптиране на системите
[Millard и колектив 2006], защото технологиите не предлагат едно
единствено решения, а и целите, които се поставят са различни.
Спрямо Brusilovsky, Kobsa и Vassileva [Brusilovsky и колектив 1998]
изследванията и развитието на адаптивни интелигентни среди могат
да се групират в четири насоки:
 оценяване колко, до каква степен и как адаптивните системи
подпомагат образователния процес;
 проучване нуждите на обучаемите, които да осигурят
персонализация на системите;
 проучване на системните характеристики, които подпомагат
адаптациите;
 изследване на различни методи и техники за адаптации за
постигане на различни приближения.
От разгледаните възможности подходи и методи за адаптивни
системи са идентифицирани пет основни характеристики за
обучаемите: цели; знания в конкретна областта на познанието;
квалификация ‐ колко лесно ще възприеме материала; опит с
образователаната система; лични предпочитания.
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Основни изводи към глава 1
Основната цел на настоящия дисертационен труд е да се създаде
модел за адаптивно управление на СЕО и бъде разработен
алгоритъм за прилагането му. Тъй като обект на изследването са
СЕО разработеният модел трябва да се съобразява както с
особеностите на СЕО и с наличието на стандарти за ЕО, така и със
съществуващите типове, модели и агоритми за адаптации на СЕО.
В първа глава беше направено въведение в областта на ЕО, СЕО и
бяха предстаени различните типове адаптации и модели.
Целта на изгражда на СЕО е да подпомогнат процеса на
обучение. Необходимо е много доброто познаване на особеностите
на традиционното и ЕО. Съществуват множество дефиниции както
за ЕО, така и за СЕО. Направен бе аналитичен обзор на предметната
област и е уточнено какво се точно се разбира в настоящата работа с
дефиниции за ЕО (1.1), СЕО (1.2), хранилище с учебни материали
(1.4), банка с въпроси (1.5) стандарти за ЕО (1.6), учебни обекти
(1.7), метаданни (1.8), адаптивно обучение (1.9) и адаптивност на
СЕО (1.8). Въведено е и понятие, което ще бъде необходимо при
изграждане на модела ‐ контролна точка (1.3).
Една от най‐съществените характеристики на ЕО е гъвкавостта му.
В настоящата работа се разшири и уточни това понятие като се
специфицират основните му категории и се добавят нови елементи
(секция 1.2.2), например: критерия Входни изисквания се разшири с
Входни изисквания и проветка в контролни точки и се добави
характеристика Оценяване на обучаемия в контролни точки за преход
от една учебна тема към друга.
Разгледаните към момента съществуващи методи и алгоритми не
могат директно да се приложат за решаване на поставената задача
по няколко причини:
 В съвременните СЕО са заложени базови функционалности,
които могат да се използват при адаптирането на средите към
обучаемите, но в настоящия момент не е реализирано
цялостно решение за персонализиране виж секция 1.2.3.
 При съществуващите модели за адаптиране на СЕО се
разглежда еднозначно процеса на адаптиране към обучаемия
виж секция 1.4.2
Следователно е необходимо да бъде създаден нов модел и
аглоритъм за прилагането му, който изгражда цялостен подход за
свързаността на педагогическите средства, технологичните решения
за тях, управлението на учебния процес и оценяването на
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обучаемите с помощта само на системи за обучение и то такива,
които се нагаждат към нуждите на обучемите
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ГГллаавваа 22.. А
Аддааппттииввеенн м
мооддеелл ззаа ттеессттооввее
Основни понятия в теорията за положителен отговор на въпрос
Въведение в теорията на компютърно адаптивните тестове
Обобщения и изводи
В настоящата глава се прави въведение в областта на теорията за положителен
отговор на въпрос (Item Respond Theory ‐ IRT) и на компютърно‐адаптивните
тестове (Computerized Adaptive Testing ‐ САТ), основани.
Представят се характеристичните криви от теорията за положителен отговор на
въпрос и разгличните функционални модели за апроксимирането й.
Представят се предимствата и недостатъците на CAT и се прави сравнителен
анализ на традиционната теория за тестове и CAT.
Разглежда се възможността за използването на CAT в СЕО като начин за
адаптиране на системите към знанията на обучаемия.
Прави се заключението защо именно те се използват в изследванията на
настоящия дисертационен труд. САТ са базирани на теорията на положителния
отговор, те също използват скритите умствени заложби на обучаемите

С навлизането на ИКТ в обучението се използват нова генерация
тестове [Frederiksen и колектив 1993], [Syang&Dale 1993]‐ CAT,
основани на ITR, при които се отчита моментното състояние и
знания на обучаемия и динамично му се генерира тест. Един от
начините за идентифициране знанията на обучаемите е с
използването на теорията на положителния отговор както беше
въведена в увода Item Response Theory (IRT) [Chen, Lee &Chen 2005],
[Chen, Liu & Chang 2006]. При тази теория се прави вероятностна
оценка какъв отговор ще даде обучаемия в зависимост от неговите
знания, но изисква повече предположения в сравнение с
класическите теории. IRT е интуитивна и оценката на положителен
отговор се дава с

Дефиниция 2.1
Оценка на положителен отговор зависи от скритите (латентни)
заложби на обучаемия и се описва с характеристична крива на
въпрос (Фигура 2.1), която показва зависимостта между знанията на
обучаемия  и вероятността да отговори правилно на въпроса.
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Фигура 2.1 Функция на отговорите

Освен за подпомагане на оценяването в СЕО, IRT се изпозва и за:
Анализиране отклоенията при отговор (Item bias analysis) – IRT
дава информация за еквивалентността между групи с еднакъв
наклон на характеристичната крива;
Отъждестванане на тестове – С помощта на IRT се предвиждат
отговорите от тест при познаване нивото на знание на
обучемия. IRT дава теоретична обосновка за отъждествяването;
Приспособяване на тестове за оценяване на знания – IRT дава
оценка за реалните знания на обучаемия като не се ограничава с
броя въпроси – т.е при различни въпроси и брой въпроси в
тестовете, обучаемите получават оценка за реалните си знания.

Дефиниция 2.2
Нагаждащи се тестове ‐ предлагат на изпитваните въпроси,
които са най‐подходящи за тях като ниво на сложност.

При тези тестове могат да се дават по‐сложни въпроси от
класическите тестове, за да се направи пълна картина на знанията на
изпитваните. При тези тестове се гарантира сигурността им
[Syang&Dale, 1993] – много малка е вероятността да има двама
изпитвани с абсолютно еднакви въпроси като множество и
последователност.
Такъв тип тестове се използват за изпитите TOEFL32 и SAT.

32 http://www.mytoeflsuccess.com/toefl-test/faq/cat.htm,
http://www.ets.org/research/policy_research_reports/rr-10-11
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2.1. Основни понятия в теорията за положител отговор
Всеки един индивид се характеризира със своите заложби,
способности, компетентности (знамния, умения и отношение).
Според теорията за положителен отговор точно от тези заложби и
способности зависи вероятността изпитвания да отговори правилно
на даден въпрос. Зависимостта между вероятността за верен отговор
и умствените способности се описва с характеристична крива, която
ще бъде разгледана в следващата секция.
Съществена роля в теорията на положителния отговор играят
сложността и прецизността на въпросите (тези термини ще бъдат
разгледани в секция 2.1.1). Това са основни характеристики на
въпросите и за класическите тестове при подбора на въпроса. При
IRT връзката между знанията на изпитвания и сложността на въпрос
може да се даде със следния пример: Ако обучаемия има средно
ниво на знания, то вероятността да отговори правилно на лесен
въпрос е голяма (клони към 1), а ако въпросът е по‐труден от
познанията на изпитвания, то вероятностата е малка (клони към 0).
2.1.1. Характеристична крива на въпрос
Нека да означим с  индивидуалните знания (в настоящата
работа като синоними се използват знания = умствени способности =
възможности), а с P  вероятността за коректен отговор, тогава
кривата на вероятностната функция P  като функция на
способността  описва S‐образна крива, както бе показано на
фигура 2.1. По абсцисната ос се отчитат знанията на обучаемия, а по
ординатата – вероятността за коректен отговор на въпрос. Както
беше представена в Дефиниця 2.1 кривата, която показва
зависимостта между вероятността за правилен отговор и знанията на
обучаемите, се нарича характеристична крива за въпрос.
Стойностите по абсцисата са в интервал [‐3, 3]. В действителност
знанията са [0; +∞], но за по‐лесно описание с математически апарат
се е наложило да се опише в затворения интервал [‐3, 3]. По
ординатата кривата може да заема стойности в затворен интервал
[0, 1] както се очаква да е вероятността за случване на дадено събитие.
Тя е оснoвен, изграждащ елемент в теорията на положителния
отговор. Всички IRT конструкции зависят от нея. Както бе споменато
по‐горе въпросите имат две важни характеристики сложност и
прецизност – тези две особености ясно се представят с
характеристичната крива – при формалното описание на
характеристичната крива сложността и прецизността на въпросите
се представят със съответни парапметри:
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Дефиниция 2.3
Сложност/трудност на въпрос ‐ Сложността на въпрос в IRT
показва колко труден е един въпроси и дефинира разположението
на функцията по скалата на знанието (абсцисата) – индекс по място
Този параметър индексира въпроса по сложност. Нека този
параметър да го означим с b .

Колкото повече хора с различни знания отговарят правилно на
един въпрос, толкова той е по‐лесен и обратно, колкото по‐малко
хора могат да отговорят на един въпрос, толкова той е по‐труден.

Дефиниция 2.4
Прецизност на въпрос ‐ Прецизността отчита колко добре един
въпрос може да разграничи нивата на изпитваните по отношение на
техните компетентности. Означаваме този параметър с a .
Параметрите за сложност и прецизност съществено рефлектират
върху стъпката на характеристичната крива в нейната средна част и
разграничават въпросите, докато в двата края на интервала точността
на преценката за типа на въпроса намалява. Тези две свойства
описват общата форма на характеристичната крива.
Нека да разгледаме понятието сложността като индекс по
място. На Фигура 2.2 прецизността на трите характеристични криви
е една и съща, но те отчитат въпроси с различна сложност. Лявата
крива ( b  1 ) представя най‐лесния от три въпроса, защото
вероятността за коректен отговор е висока при него за ниво на
компетентности в ляво по абсцисата. Централната крива описва
въпрос със средна сложност, а най‐дясната ‐ най‐трудния от трите
въпроса. Вероятността за коректен отговор е ниска за повече от
нивата на знание и се увеличава чак когато способностите са в
дясната част на абсцисната ос.
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Фигура 2.2 Три характеристични криви на въпроси
с една и съща прецизност, но с различни трудности – индекс по място

Концепцията за прецизност на въпрос е илюстрирана на
Фигура 2.3, където са изобразени три характеристични криви,
отговарящи на въпроси с еднакви сложности, но с различие по
отношение на прецизността. Горната крива ( a  2 ) е с високо ниво на
точност ‐ по средата е много стръмна и вероятностите се променят
значително с увеличаване на умствените способности. Само за малък
интервал вляво от средата вероятността за коректност е по‐малка от
0.5 и за малък интервал от дясно е по‐голяма от 0.5. Средната крива
( a  1 ) представя въпрос с умерено ниво на прецизност. Наклонът на
тази крива е значително по‐малък от предходната и вероятността за
коректност съответства на съществено повече нива на способности на
изпитваните. Третата крива представя въпрос с ниска прецизност.
Кривата е с много слаб наклон и вероятността за положителен
отговор се променя малко за целия интервал на компетентностите.
Дори за ниски възможности, вероятността за коректен отговор е
голяма и не нараства съществено с увеличаване на способностите.

Фигура 2.3 Три характеристични криви на въпроси
с една и съща трудност, но с различни прецизности
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Един специален случай заслужава внимание – когато даден
въпрос има перфектна прецизност, т.е. насочен е към хора с точно
определени способности и характеристичната крива се превръща в
стъпаловидна със стъпка единица (Фигура 2.4). В ляво от
вертикалната права при   1.5 , вероятността за коректен отговор е
нула – от дясно на тази права – вероятността е единица. Така
въпросът разделя изпитваните с ниво на знаниятас до 1.5 и над това
ниво. Този тип въпроси са най‐добрия подход за прецизно
оценяване и селектиране на изпитваните.

Фигура 2.4 Въпрос с перфектна прецизност при   1.5

2.1.2. Модел на характеристичната крива
В тази секция ще бъдат разгледани някои математически модели,
които описват характеристичната крива на въпрос. Те представят
вероятността за положителен отговор като функция на умствените
способности. Моделите на описание на характеристичните криви
(или S‐криви) са параметрични модели, с които се описват класове
характеристични криви по съответен параметър.
Има два класа IRT модели – дихотомни (dichotomous) – само за
една категория въпроси – с 2 отговора ‐ да/не и полихотомни
(polychotomous) модели, пораждащи вероятностите за повече
отговори за един въпрос, такива като скалата на Likert33.
Л О Г И С Т ИЧ Н А

ФУНКЦИЯ

При IRT стандартния математически модел за характеристична
крива на въпрос (Фигура 2.1) е логистична функция. Тя определя
фамилия от криви, които имат общия графичен вид на
характеристичната крива на въпрос, дефинирана в 2.1. Логистичната
функция е получена през 1844г [Baker 2001]. За първи път е

33

http://en.wikipedia.org/wiki/Likert_scale

44

Евгения Ковачева, София, 2012

2 Глава АДАПТИВЕН МОДЕЛ ЗА ТЕСТОВЕ

използвана като характеристична крива в края на 50‐те години на
миналия век. Дву‐параметричния модел е функцията 2.1 на нивото
на знание  .
1
1
P  

(2.1)
L
1 e
1  e  a ( b )
e ‐ Неперовата константа 2.718,
където:
 b ‐ параметър за сложност,
 a ‐ параметър за прецизност,
 L  a   b  ‐ логистичното отклонение,
  ‐ ниво на умствените способности.

Параметърът за сложност b , се определя като точка от скалата на
способностите, в която вероятността за коректен отговор на въпрос е
0.5. Теоретичните граници на стойността на този параметър са
   b   , но обикновенно стойността е между  3  b  3 ,
аналогично както бе отбелязано по‐горе за интервала на знание.
Математическият апарат, който се използва за описанието на
характеристичната крива дава свободата за съответсвие между
различни интервали и в случая се използва симетричен.
Наклонът на S кривата се променя като функция на нивото на
способности и достига максимум когато знанията на обучаемия са
равни на сложността на въпроса. Параметърът на прецизност
представя наклона на кривата, а е пропорционален на наклона на
характеристичната крива когато   b В действителност наклонът
при   b е a 4 . Теоретично    a   , но на практика се изпозва
 2.8  a  2.8 , както при останалите параметри.
E Д Н О П А РА М Е Т Р И Ч Е Н

ЛОГИСТИЧЕН МОДЕЛ НА

RASCH

Този модел е публикувана за първи път от датския математик
Georg Rasch през 1960г. Rasch прави приближения от гледна точка на
теория на вероятностите. В този модел параметърът на
прецизност от двупараметричния логистически модел е фиксиран
a  1 за всички въпроси, а параметърът на сложност може да се
мени. Затова този модел често се нарича еднопараметричен модел и
се задава с функация 2.2:
1
2.2)
P  
1  e  b 
където:
 b е параметър за сложност,
  е нивото на знания.
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Трябва да се отбележе, че параметърът на прецизност е
използван в това уравнение, но е единица a  1 и затова не се
записва.
ТРИПАРАМЕТРИЧЕН

МОДЕЛ

Факт е, че при тестване изпитваните могат да налучкат верния
отговор. По този начин вероятността за правилен отговор включва и
още една компонента, която отговаря на налучкването. Нито един от
предходните два модела на характеристичната крива на въпрос не
взема под внимание този случаен параметър. През 1968г. Birnbaum
модифицира двупараметричния логистичен модел като вкючва
параметър, който отчита налучкването, към вероятността за
правилен отговор. Уравнението за трипараметричния параметричен
модел е 2.3, но този модел вече не е логистичен:
1
(2.3)
P   c  1  c 
1  e  a  b 
където:
 b е параметър за сложност,
 a е параметър за прецизност,
 c е параметър на налучкването,
  е нивото на знание.
Параметърът на налучкване c е верояността да се отговори
точно с налучкване. Важно е да се отбележи, че c не е функция на
способностите (2.4). Неговата стойност за различните нива на
умствени способности е една и съща. Параметърът c теоретично е
0  c  1 , но в частност стойността над 0.35 не се взема под внимание,
следователно 0  c  0.35 .
Допълнителен ефект от използването на параметъра на
налучкване c е, че определянето за параметъра на сложност се
променя. При другите два модела b е точката от скалата на
умствените способности, в която вероятността за коректен отговор е
0.5, но с въвеждането на c най‐ниската точка на храктеристичната
крива е вече c , а не нула. Резултатът е, че параметъра за сложност на
въпрос е променен и отговаря на онази точка от скалата на
способностите, където:
1 c
P   c  1  c  0.5 
(2.4)
2
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Фигура 2.5 Промяна на характеристичната крива с отчитане
вероятността от правилно налучкване и параметризирането й с c

Тази вероятност е на половината разстояние от стойността на c
до 1. Оттук получаваме, че параметър c определя долната граница
на вероятността за коректен отговор. Следователно параметърът за
сложност определя онази точка от скалата на способностите, която е
на половината разстояние от долната граница до 1.
Праметърът на прецизност a може да се интерпретира като
пропорционален на наклона на характеристичната крива в точка
  b . Следователно за трипараметричния модел наклонът на
характеристичната крива на въпрос при   b е a 1  c  4 . Докато
тези промени в определянето на параметърите b и a са
пренебрежимо малки, те са важни за интерпретирането и
анализирането на резултатите от тест.
Поради важността от отчитане на налучкването, в научното
изследване, представено в дисертационния труд и в прототипа на
адаптивната СЕО е използван трипараметричния модел.
2.1.3. Храктеристична крива на тест
IRT е основана на индивидуалните въпроси на един тест и затова
разглеждаме въпросите поединично. В тази секция се обръща
внимание на всички въпроси в един тест – като цяло. Когато се
оценява тест с дихотомно оценяване, коректния отговор се означава с
е 1, а неточния с 0. Резултатът от изпита се получава като се събират
отговорите на въпросите за целия тест и се получава цяло
неотрицателно число от 0 до N , където N е броят на въпросите в
теста. Хипотетично, един изпитван може да се тества много пъти и
да получава различни оценки, но тези оценки варират около една
средна стойност, която се нарича истинска стойност (теория на
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вероятностите и статистика). В IRT, следвайки Lawley [Syang&Dale
1993] се използва формулата 2.5

TS j   Pi  j 
N

2.5

i 1

където:
 TS j ‐ истинската стойност за изпитващ с ниво на способности

j,


Pi ‐ вероятността от характеристичната крива за i ‐ ти въпрос

Характеристичната крива на теста е отношение между истинската
стойност и способностите на изпитваните. За произволно ниво на
способности може да бъде намерена съответната истинска стойност
от характеристичната крива на теста (Фигура 2.6).

Фигура 2.6 Характеристична крива на тест

Когато едно‐ или дву‐параметрични модели се използват за тест с
N въпроса, лявата част на кривата клони към нула, когато знанията
клонят към ‐3, а десният край на кривата клони към стойността на
теста, когато способностите клонят към +3.
Когато се използва трипараметричния модел за тест с N въпроса,
лявата част на кривата клони към сумата от параметрите на
налучкване на отговорите. Това води до факта, че с този модел,
изпитвани с много малки способности могат да имат оценка на
изпита точно тази сума от параметри на налучкване, докато горната
дясна част на кривата остава да клони към оценката на целия тест –
това е в сила и за трите модела на характеристичната крива.
Основната роля на характеристичната крива на един тест, в
термините на IRT, е да превръща трансформираната оценка на
умствените способности в истинската оценка. Това е важно за
практически ситуации, където не може да бъде интерпретирана
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способността
на
потребителя.
Чрез
трансформиране
на
способностите в истински стойности, изпитвания получава оценка,
която отговаря на оценката на въпросите в теста и този отговор може
да се интерпретира.
Общатата форма на характеристичната крива на тест е
монотонно нарастваща функция. В някои случаи е твърде гладка и S‐
формата и е много близка до тази на характеристичната крива на
въпрос. В други случаи нараства бавно, след това има плато и след
това нараства гладко. Формата на характеристичната крива на
тест зависи от няколко фактора като брой въпроси, моделът за
описание на характеристичните криви на въпросите, и стойностите
на параметрите на въпросите. Поради тази причина няма по‐точна
формула за 2.5 за характеристичната крива на тест. Единственият
начин за получаване на характерирстична крива на тест е да се
направи оценка на вероятността за коректен отговор на всяко ниво
на способности за всеки един въпрос, използвайки даден
характеристичен модел на крива.
Стойностите на параметрите на въпросите в един тест са
неизвестни. Една от задачите, които трябва да се решат при
анализиране на тест с IRT е да се оценят параметрите. Получаването
на оценка за параметите на въпрос дава информация за точността на
резултатите на обучаемия. Оценяването на параметрите не е
тема на настоящия дисертационен труд и няма да бъде
разгледан.
П РЕДИМСТВА НА IRT ПРЕД КЛАСИЧЕСКТИТЕ

ТЕОРИИ НА ТЕСТОВЕТЕ

Параметрите a , b и c , използвани в моделите, описващи
характеристичната крива са инварианти. За различни примери, се
получават едни и същи параметри. Възможно е да се построи
характеристична крива само от малка нейна част [Hulin и колектив
1983].
При класическите теории за тестовете няма инварианти
[Haladyna 1994] ‐ в сила парадоксът на Лорд ‐ един въпрос може да бъде
едновременно по‐сложен или по‐лесен отколкото друг. Това не може да
се случи при IRT, заради инвариантността [Linden&Glas 2000].
Проблемът при оценяване на параметрите a , b и c е трудоемък
процес и това е недостатък на IRT.
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2.2. Въведение в теорията на CAT
Внедряването на компютърните системи за оценяване се използва
в различни направления: от създаване на електронно портфорлио,
съвместно оценяване и т.н. до компютърни тестове. В повечето
случаи това са стандартни класически тестове, създават се и адптивни
тестови процедури. С помощта на CAT по‐точно се оценяват
автоматично знанията на учащите и се откриват пропуските, които
те са направили в процесаа на обучение – темите, които са
пропуснали и т.н. С развитието на ИКТ адаптирането на тестовете
към отговорите на обучаемите е факт.
Дефиниция
CAT са компютърни тестови процедури, при които избраните
въпроси съответстват на нивото на знания на изпитваните, които те
показват по време на провеждането на теста.
[Reckase и колектив 1988]
Повечето CAT процедури са създадени като автономни системи,
които действат с посредничеството на тестовете. Те администрират
автоматично въпросите за един изпитен тест [Syang&Dale 1993] като
подбира подходящата трудност за съответния изпитван, съобразена
с неговите знания. Този начин на тестване контрастира на
стандартните
компютърни
тестове,
където
въпросите
са
предварително фиксирани в началото на теста или се задават по
случаен начин. CAT тестовете се адаптират към изпитвания.
Дефиниция
Когато за оценяването на нивото на знания на обучаем се
използва IRT модела се казва, че е CAT базирана (основани) на IRT.
Този тип оценяване много по‐точно описва успеваемостта на
обучаемите и може да открие пропуските в знанията.
CAT процесът обикновено преминава през две главни стъпки
[Weiss 1983]. Първо – подбор на начален въпрос за оценяване на
способностите на изпитвания [Wainer 2000] със средно ниво на
трудност (по скалата от ‐3 до 3 е точка 0 на Фигура 2.7 най‐близо до
нулата е въпрос 6). Второ ‐ изпитваните се оценяват спрямо
отговорите им, а оттам и оценката на способностите им за даден
въпрос и преминаване към следващия като нивото на успеваемостта
на обучаемия се обновява с всеки въпрос [Latu&Chapman 2002].
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Фигура 2.7 Първоначално избиране на въпрос – със средно ниво на знания (въпрос 6)

Ако изпитваният отговори грешно на поставен въпрос, то
следващият е по‐лесен (на Фигура 2.8 се избира въпрос №4), и в
противен случай ‐ при верен отговор – следващият въпрос е по‐
труден (на Фигура 2.9 – е избран въпрос №5) от текущия. Като
резултат, различните студенти получават различно множество от
изпитни въпроси, основани на техните отговори.

Фигура 2.8 При грешен отговор – по‐лесен въпрос ‐ № 4 ‐ с редуциране ‐1
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Фигура 2.9 При коректен отговор – по‐сложен въпрос ‐ № 5 с усложнение +0.5

Възможността на CAT да изгради тест, които да се нагажда към
нивото на способностите на обучаемия, поражда интерес от
различни образователни центрове по света. В САЩ съществуват
тестови агенции [Latu&Chapman 2002], които са избрали да
използват CAT, вместо традиционните хартиени тестове. Например
стандартизирани CAT се използват в САЩ за оценяване на
завършващите средно образование GRE (Graduate Record
Examination) и изпита по математика и език GMAT (Graduate
Management Admission Test)34; в Холандия се използват тестове от
Националния институт за изследване на образованието (National
Institute for Educational Measurement) ‐ за определянето на раличните
нива на обучаемите по математика и да се оцени успеваемостта в
специфични математически курсове [Eggen 2007]. Успеваемостта на
учениците в областта на математиката с САТ се отчита и в Австралия
(Afrassa, Keeves, 1999), в Южна Африка, (Roux, 1999). CAT тестове се
използва и в езиковото обучение (Dunkel, 1999).
При САТ се разглеждат се използват въпроси с много възможни
отговори и само един верен. Предизвикателството при тези въпроси
е да се увеличи ефективността на адаптивните тестове при избора на
оценяващ алгоритъм чрез разширяване на методите от едномерен
тип въпроси (с един отговор) за измерване коректността на въпроси с
много отговори (т.нар многомерни, [Segall 2000]).
Информацията, която се получава от въпросите с корелационни
отговори може да бъде моделирана с многоразмерната IRT. За САТ
тази информация може да бъде използвана по два начина: първо за
избора на следващ въпрос ‐ възможност за избор на по‐подходящ

34

http://en.wikipedia.org/wiki/Graduate_Record_Examinations
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въпрос и второ за по‐точно оценяване нивото на знания на
изпитвания. За реализиране на тези възможности са необходими
обощения на едномерните адаптивни тестове [Segall 2000]. Ползата
от многомерното обобщение е увеличаване на ефективността на
измерване, което води до по‐голяма прецизност и редуциране
дължината на теста.
2.2.1. Потенциални възможности ‐ преимущества на CAT
Компютърните
тестове
увеличават
гъвкавостта
при
администриране на тестове [Tennyson 1980]:
 тестовете се задават при поискване и оценките са мигновено
известни;
 елиминира се факторът грешка при проверка;
 тестовете са индивидуални и изпитваните и всеки работи със
собствено темпо, не зависи от останалите;
 самият изпитван може да си прецени времето за тестовете;
 сигурността на тестването може да се увеличи, тъй като при
САТ не са известни предварително въпросите, които ще се
паднат на конкретния изпитван, а въпросите се подбират от
банка с въпроси на момента;
 предлагат различни възможности за форматиране на
въпросите ‐ те могат да се приспособят към изпитвания – така
че на него да му е най‐удобно;
 значително по‐малко време е необходимо за администриране
на CAT, отколкото при фиксираните тестове;
 CAT предоставят по‐точно оценяване в зависимост от
различните способности на изпитваните в сравнение с
традиционните тестове;
ЕФЕКТИВНОСТ

Н А Т Е С Т ОВ Е Т Е

Може би най‐същественото преимущество на CAT е по‐голямата
ефективност в сравнение с традиционните тестове. CAT избягват
най‐тежките задачи, свързани с традиционните методи, а именно
осигуряването на сигурност за индивидуална работа на изпитванети
и в последствие оценяването им.
ОПТИМИЗАЦИЯ

НА ДЪЛЖИНАТА НА ТЕСТА

Друго преимущество на въпросите в един тест при CAT е, че те са
нагодени към изпитвания, резултатът е уникален тест за всеки
изпитан. Това също предполага, че дължината на теста може да бъде
оптимизирана съобразно индивидуалната хатактеристика на
изпитвания.
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СИГУРНОСТ

НА ТЕСТА

Малцина изследователи спорят и по въпроса за увеличаване на
сигурността на тестовете с използването на CAT. Например Wainer
[Wainer 2000] смята, че тестовете са на “по‐сигурно място в
компютъра, отколкото в сейф”. Опонентите Wise and Kingsbury
[Wise&Kingsbury 2000] привеждат примери за множество
електроники, които могат да бъдат използвани за открадване на
тестовете – такива като миниатюрни камери, видео трансмитери,
микро‐видео записващи устройства.
2.2.2. Ограничения на CAT ‐ недостатъци на CAT тестовете
Освен посочените положителни страни, CAT си има и
недостатъци и ограничения:
 като всеки един тест CAT не са приложими за всички теми и
умения ‐ не е възможно да се използват за всички типове
знания и умения;
 хардуерни
ограничения
могат
да
ограничат
администрирането на тестовете;
 при създаването на CAT е необходима прецизна калибрация
на въпросите ‐ параметрите на въпросите, подготвени за
класическите тестове могат да не са подходящи за CAT;
 ако изпитваните са с ограничени компютърни умения – CAT
ще ги затруднят;
 процедурата по провеждане на теста е различна – това може
да е затруднение за някои от изпитваните ‐ необходимо е
първоначално запознаване с изпитването;
 всеки един от изпитваните трябва да реши различно
множество от въпроси, което може би не е коректно от една
страна;
 на изпитваните не се позволява да се връщат назад и да
променят отговорите.
СЪЗДАВАНЕ

НА БАНКА С ВЪПРОСИ

Основен недостатък на САТ е първоначалното натрупване на
въпроси и създаване на банка с въпроси. Те трябва да са прецизно
описани като въпроси и да са калибрирани, т.е. за всеки един въпрос
трябва да са дефинирани трудността и прецизността им.
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Основни изводи към глава 2
В тази глава бяха разгледани две теории: IRT и САТ базирана на
IRT. IRT е създадена средата миналия век и в настоящето все има по‐
широко приложение.
В настоящата глава се обосновава защо именно САТ базирани на
IRT се използват за изграждането на адаптивния модел, разработван
в настоящата работа между учебно съдържание – обучаем –
оценяване, а именно:
Независимо от затрудненията при създаване на банката с въпроси
и идентифицираните ограничения на САТ за работата на
настоящото изследване, че с САТ основани на IRT моделът за
взаимодействие на учебно съдържания и обучаем е най‐подходящ и
увеличвава ефикасността от изпитването: открива пропуските на
обучаемия и представя точно нивото му на знания в момента
на изпитването. Именно тези два показателя са основни при
изграждане на конструктивистичен модел, цел на настоящата
работа.
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ГГллаавваа 33.. <<LL||EETTA
APP>> ‐‐ ф
фооррм
мааллеенн м
мооддеелл ннаа
ааддааппттиивваанноосстт ннаа ссииссттеем
мии ззаа ЕЕО
О
Основни понятия на модела <L|ETAP>
Архитектура на адаптивната система
Алгоритъм за приложение на формален модел <L|ETAP>
В настоящата глава се представят реализациите на основните цели на
дисертационното изследване: формален модел на адаптиваност на системи
<L|ETAP> за ЕО спрямо обучаемите като се отчита стила им на учене, техните
знания и степента на усвояемост на новите и учебното съдържание и алгоритъм
за приложението му. Моделът за адаптивно взаимодействие между резултатите от
процеса на оценяване на знанията на обучаемия и учебното съдържание,
осигурява по‐пълно познаване на учебния материал. Този модел може да се
използва както за първоначално определяне нивото на знания на обучаемия, така
и за отчитане нанапредъка в процеса на обучението.

Гъвкавостта на ЕО спрямо място и време налага по‐широкото му
използване. С все по‐бързото развитие на технологиите за ЕО и
тенденциите за учене през целия живот се налага усъвършенстване и
на системите, които се използват за организиране на учебните
материали и администриране процеса на обучение. В днешно време
все повече и повече нараства интереса към адаптивните
интелигентни СЕО: адаптиране на съдържанието, учебния процес и
оценяването. Оценяването на знанията е съществен модул от СЕО,
подпомага обучаемите да определят нивото на знанията си и да
могат да се самооценяват в процеса на учене.
Процесът на обучение е комплексен. Ефективността на
обучението зависи от начина на индивида да учи – да възприема
познанието и опитността. При използването на СЕО обучаемите са
във фокус. Системите трябва да са гъвкави и да отговарят на нуждите
на им. ИКТ подпомага новите педагогически подходи за обучение,
т.е. в СЕО са заложени възможности за общуване между обучаеми и
обучаващи, за групова работа, за работа по проекти и проблемно‐
ориентирано обучение и т.н. Очовечаването на СЕО изисква да бъдае
заложено при разработването им комбиниране на множество
модели и алгоритми, с които да се наподобява човешкото поведение
и най‐вече адекватния отговор при различни ситуации.
В настоящото изследване се изгражда формален модел тъй като
той представя общата схема на взаимовръзките в СЕО. Някои от
елементите (като стил на учене) имат повече от един начина за
представяне и се предоставя възможност на използващия метода да
подбере най‐подходящото за неговата реализация.
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3.1. Основни понятия на модела <L|ETAP>
Представеният конструктивистичен модел включва формално
описание на стила на учене, знанията на обучаемите, предметната
област, взаимодействието на обучаемите със системата и с
интелигентния виртуален преподавател.
Интелигентната система се адаптира към стила на учене на
обучаемия и го насочва към подходящите учебни материали, както и
отговаря на действията му в системата. Виртуалният преподавател
(системен интелигентен агент) взема решения за всеки обучаем и
събира всички данни за него.
Моделът е множество от пет елемента за идентифициране на
обучаемия ‐ <L | E T A P >, където:
 L – стил на учене (Learning style);
 E – вектор с оценките (an Evaluation vector), където са събрани
всички оценки от заданията в процеса на обучение;
 T – времето, през което обучаемият е активен в системата
(Time);
 A – взаимодействието на обучаемия със системата – типа на
дейностите (Action types);
 P – контролни точки по време на учебния процес (control
Points).
ДЕЙСТВИЕ

НА МОДЕЛА

След като обучаемия влезе в адаптивната СЕО за първи се
определя неговия тип на учене чрез тестове от изследователи в
областта както са дефинирани в секция 3.2.2. Обучаемият преминава
тест за ориентация на системата за и входното му ниво. Прави се
оценка дали ще са необходими допълнителни учебни материали
или ще може обучаемия да прескочи някои теми от учебния план.
Предоставят му(й) учебни материали е по учебния план, който
трябва да се следва за съответния курс като страна на обучаемия
По време на процеса на обучение се
 проследява какви взаимодействие обучаемият е имал със
системата: достъп до учебния материал, участие в учебните
дейности (Т, А);
 оценява успеваемостта на обучаемия в контролните точки
(Дефиниция 1.3) на съотвения курс (T, A, P).
Автоматичното оценяване на знанията на обучаемите с помощта
на системи за обучение се извършва с САТ, които откриват
пропуските в познанията на обучаемите. Ако обучаемият има
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пропуски в контролните точки, системата го връща към съответния
материала (фигура 3.1) като може да предостави на обучаемия и
учебни материали за друг тип стил на учене, идентифициран в
процеса на учене.
Критерии за
преминаване
CAT

Критерии за
преминаване

Учебно
съдържание

CAT
Учебно
съдържание
Критерии за
преминаване
CAT
Учебно
съдържание

Фигура 3.1 Преминаване през контролни точки и връщане към пропуснатия материал

Ако обучаемият премине успешно тестовете, той може да
продължи към следващата стъпка от обучението или получава
сертификат за прключен курс.
ЕТАПИ

Н А А Д А П ТИ В Н О В З А И М О Д Е Й С Т В И Е Ч

Базирайки се на изискването за гарантиране на ефективност при
ЕО, се създава модел за оценяване, който осигурява познаването на
всички теми от учебния материал. Той следва процеса на обучение
(Фигура 3.1), но разширявайки стъпката оценяване в няколко насоки:
от една страна изпитните тестове да се адаптират към всеки един от
обучаемите и второ да се отчете точно кои области от учебния
материал не са ефективно усвоени от обучаемия. Когато са известни
пропуските в образованието на съответния обучаем, не му се
позволява да продължи към следващото ниво, а бива връщан към
местата в учебния материал, където не покрива критериите
(фигура 3.2).
В термините на настоящата работа оценяването се дефинира
N мерен вектор на състоянието на обучаемия, където N е броят на
темите от материала. На всеки един елемент от вектора съответства
оценката за усвоения учебния материал. Когато всички елементи
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удовлетворяват критериите за преминаване, на обучаемия му се
позволява да премине на следващо ниво в обучението. В противен
случай – при М елемента, които не покриват критериите, системата
връща обучаемия към тези М части от учебния материал.
Следващо
ниво

да
Всички ел.
от вектора
ли покриват
критериите

N-мерен оценяващ вектор

не
M<N
М-неуспешни

CAT

Оценяване
Съдържание
N-теами

Фигура 3.2 Адаптивно взаимодействие тест – учебен материал

Дефиниция 3.1
Критерии за преминаване се дефинират като ниво на знания на
обучаемия.
Моделът използва CAT за оценяването, с което се осигурява
точност и прецизност при определяне степента на наученото.
Процесът на изпитване с CAT отговорът на всеки следващ въпрос
зависи само от предходния, както е описано в секция 2.2.
Адаптивната система помни състоянието на всеки един обучаем с
помощта на интелигентни агенти35.
Дефиниция 3.2
За целите на настоящата работа под интелигентен агент се
разбира специална софтуерна компонента, която разполага с
автономност и осигурява оперативно съвместим интерфейс на
произволна система и се държи като човек, работейки за някой
клиент в осъщестяването на своя дневен ред.
35

http://bg.wikipedia.org/wiki/Интелигентен_агент и http://bg.wikipedia.org/wiki/Софтуерен_агент
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Съществен момент в изграждането на адаптивната система,
подпомагаща обучението е дефиниране връзката между
хранилището с учебните материали и хранилището с въпроси.
Възможността за идентифициране на пропуските за всеки обучаем е
съществен момент и тя е гарантирана отново с интелигентни
агенти и метаданни като се проследява нивото на познанието. В
секция 3.2.6 е представена съответствието учебен материал –
въпроси.

Накратко, моделът за адаптивно взаимодействие между тестове и
учебен материал се отнася за адаптивни среди за обучение, което
минава през следните основни етапи:
1. Създаване на курс i в средата за обучение, отговарящ на
стандарти за ЕО (кой точно стандарт ще бъде използван
зависи от проектиращите системата в прототипа на
настоящето изследване се използват стандартите на
MOODLE 2.0 тъй като прототипът е реализиран като модул
в тази СЕО);
a. Подготовка на учебни материали
покриващи N i – учебни теми;

към

курс

i,

b. Подготовка на въпросите за тестове.
2. Оценяване с адаптивни компютърни тестове, базирани на
теорията за положителния отговор;
3. Получаване на N i ‐мерен вектор на състоянието с оценките
по съответните теми;
4. Проверка за удовлетворяване на критериите за усвояване на
учебния материал за всички елементи от N i ‐мерен вектор на
състоянията ;
5. Връщане на обучаемия към учебния материал/или минаване
към по‐горно ниво (сертифициране).
Когато един обучаем премине през етапи 2‐5 моделът гарантира,
че той (тя) няма да имат пропуски по темите на курс i и може да
продължи на по‐горно ниво.
За пълното изясняване на модела е необходимо да се разгледа
архитектурата на системата и няколко основни обекти, описани в
него. Подробно за основните модели и алгоритми, използвани в
системата е описано в раздела 3.2 Архитектура на адаптивната
система.
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3.2. Архитектура на адаптивната система
В глава 1 бяха разгледани съществуващи модели на CEO, в които
се използват различните математически апарати за по‐добро
адаптиране към обучаемия. Архитектурите на тези системи са
различни, но имат някои общи модули като: административни,
потребителски, област на познанието.
Интелигентната система с виртуален преподавател, обслужваща
<L|ETAP> модела се състои от пет модула: административен
(Admin), експерт (виртуален преподавател) (Expert), области от
познанието (Domain), профил на обучаемия (Learner), оценяване и
отговор от експерта/ преподавателя (Assessment/Feedback), стил на
учене (Learning Style) и потребителски интерфейс (User Interface) На
фигура 3.3 е показана архитектурата на СЕО за <L|ETAP> и
взаимодействието на отделните модули.
Административен
модул

Модул област
на познанието
Модул експерт

Модул обучаем

Модул
оценяване

Модул обратна
връзка

Модул потребителски
интерфейс
Фигура 3.3 Схема на архитектурата на адаптивна СЕО, прилагаща <L|ETAP>

Архитектурата на СЕО показва взаимна връзка между почти
всички модули:
 Обучаемият е в двустранна връзка с експерта, областта на
познанието, интерфейса, оценяването и едностранно към
обратната връзка и получава данни отеобратната връзка;
 Експертът се свръзва двупосочно с областта на познанието,
оценяването и доставя данни на обратната връзка;
 Модулът обратна връзка получвава данни ги препредава;
 Модулът получава данни и ги визуализира;
 Модулът администратор наблюдава всички без да се намесва в
системата – той осигурява работата на СЕО.
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Развитието на идеята за архитектурата на модела може да се
проследи в [Boytcheva&Kovatcheva 2005], [Kovatcheva&Nikolov 2008],
[Kovatcheva,
Nikolov,
Okamoto
2010],
[Kovatcheva
2012].
Архитектурата на СЕО от 2012 обръща внимание на
взаимосвързаността на всички в системата и единността между
модулите представянето на данните и може да се опреличи на сфера,
както е показано на Фигура 3.5.
Оценяване и
обратна връзка

Администратор

Области от
познанието

Експерт /
преподавател

Потребителск
и интерфейс

Стил на
учене

Профил на
обучаемия

Фигура 3.4: <L|ETAP> модел на интелигентна система

3.2.1. Профил на обучаемия
Профилът на обучаемия е основен модул, при който е в сила
моделът <L|ETAP>, тъй като в него се пази цялата информация за
обучаемия: стила му на учене (L), времето (T), което обучаемия
прекарва в система и неговите дейстия (A) в нея, през кои теми е
минал обучаемия.
N‐мереният вектор на състоянието описан на фигура 3.2 в
действителност е вектора с оценките (E), който се отчита на всяка
контролна точка по време на процеса на обучение (P).
Обучаемият може да избира различни пътища през областта на
познание, за да получи съответно знание – виртуалният обучващ
задава примерни пътища, но обучаемият избира, по кой да тръгне.
Той може да прескочи една или друга тема, ако може да докаже, че
има познание по нея – т.е. премина съответната контролна точка. В
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някои случаи е необходимо да бъде осигурено ниво на владеене на
даден материал, преди да се изучи нов ‐ това е описано в секция 3.2.6
метаданните за съответната тема.
Всеки един курс се състои от самостоятелно обособени модули и
всеки модул разглежда N на брой теми. В аспектите на гъвкавост,
(таблица 1.1.секция 1.2.2) бе описано, че е необходимо оценяване
преди и след всеки модул и един финален тест върху целия курс.
ОЦЕНКА

ВЪРХУ МОДУЛ

Нека да разгледаме случая за тест след модул i . Този модул
съдържа mi теми. Когато изпитваните приключат теста не се връща
една оценка за целия тест, а се получава mi ‐мерен вектор, чийто
елементи са оценките по mi ‐те теми от учебния материал.
ОЦЕНКА

ВЪРХУ ЦЯЛ КУРС

Нека да разгледаме случая за финален тест за курс. Той съдържа
n модула и всеки модул има m1 , m2 ,  , mn теми, т.е броят на всички
теми в дадения курс е



n
i 1

mi . В този случай се получава n ‐мерен

вектор, чийто елемент i е mi ‐мерен вектор, както е описано в
предходния случай. Така получения вектор от вектори напълно
описва нивото, до което е достигнал съотвения обучаем.
В модула Профил на обучаемия се записват оценките от модул
оценяване. В този модул се съхраняват индивидуалните
характеристики на обучаемия и информация за учебните обекти
асоциирани с обучаемия, за да се спомогне за увеличаване
ефективността на учене и усвояване на предметната област, за да
покрие целите на курса. Потребителският модел съхранява списък
от факти, описващи историята на потребителя и всяко негово
действие в системата: какво е правил и с каква продължителност.
Като краен резултат след оценяване системата отчита:
 знае – обучаемият знае термина – в ситуация когато е въведен
правилен отговор
 не знае – обучаемият не знае термина – в ситуация, когато е
въведен грешен отговор
 самооценка ‐ „не зная” – в случаите когато обучаемият е
отбелязал „не зная” за съответния учебен обект, ако такъв
отговор съществува
 знае грешно – знанията на обучаемия се считат за
неправилни (евентуално се нуждаят от коригиране) – в
случаите когато е въведена частично вярна (непълна)
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информация за някой учебен обект (този тип може да се
определи само, ако се работи с избор на повече от един верен
отговор).
Допълнителната информация за всеки обучаем, освен описаните
в началото на тази секция са:
 уникален индекс, под който пази цялата история на
потербителя в базата от данни на системата;
 потребителско име – идентифициране на потребителя в
системата;
 име на потребителя – реална идентификация;
 курсове/теми, където е записа – да може да се знае през кои
курсове е минал и кои му остават;
 финални оценки от курсове;
 допълнителна информация, която може да е нужна на
учебната институция, която сертифицира като:
o резултати от тестовете (начален, по време на
обучението, краен);
o брояч колко пъти обучаемият е минал през
тестовете;
o идентификатор на концептуалните грешки на
потребителя.
В секция 3.2.5 се описва подробно, но тук е важно да се отбележи,
че всички обекти в системата са описани с метаданни, чрез които е
възможно да се осъществи комуникация. Стуктурираността на
метаданните се осъществява с онтологии за различните обекти. В
следващата секция се представят различни типове стилове на учене –
при изборът на един или друг тип и съответната онтология.
Най‐същественият момент при работата на една интелигентна
система е описанието на всички метаданни за всички обекти, за да
може виртуалния обучаем да взема правилни решения.
3.2.2. Стил на учене
Под влияние на няколко фактора (“Околна среда”, окръжаваща
обучаемия; Способности; Мотивация и първоначални знания и
умения [Fullan 2001]) обучаемия усвоява новия материал и
следващата стъпка е оценяване на наученото. Успеваемостта зависи и
от стила на учене [Klasnja‐Milicevic и колектив 2011] и трябва да се
има като фактор в процеса на учене – да се предоставят, подходящи
материали за съответния тип учене. Съществуват различни
класификации на стилове на учене и технолоигични решения на

64

Евгения Ковачева, София, 2012

3 Глава МОДЕЛ <L|ETAP>

автоматично определяне на стила на учене [Özpolat&Akar 2009].
Някои от стиловете на учене са :
Системата мемлетик (Memletic Learning Style) разграничава седем
типа на учене.
 Визуален‐пространствен
–
препочита
да
използва
изображения и има пространствено възприемане на света;
 Слухов‐аудио‐музикален – предпочита да използва звуци и
музика;
 Вербален‐лингвистичен – предпочита да използва думи
писмено и говоримо;
 Физичен‐кинетичен – предпочита да използва тялото си –
осланя се на сетивата си;
 Логичен‐математически – предпочита логическите причинно‐
следствени връзки;
 Социален‐общителен – предпочита учене в група с други хора;
 Самостоятелен‐затворен – предпочита да работи сам и
самообучение;
Моделът на David Kolb [Smith 2008] разграничава чретири типа:
 Общителен (Converger);
 Затворен (Diverger);
 Наподобяващ (Assimilator);
 Приспособяващ (Accommodator).
Моделът на Honey and Mumford [Honey&Mumford 2000] прави
разделение на активисти, рефлектори, теоретици и
прагматици.
За алгоритъма на приложение на <L|ETAP> и прототипа на
предложения модел се използва именно модела на Honey &
Mumford за стила на учене.
3.2.3. Потребителски интерфейс
Модул ‐ Потребителски интерфейс ‐ осъществява връзката
между потребител – компютър. Този модул има две нива:
 интерфейс на обучаемия – интерфейсът подпомага
обучаемия във взаимодействието му със системата без да
утежнява процеса на обучение. Необходимо е обучаемия да
може да променя интерфейса – да го персонализира, за да си
осигури комфорт в процеса на учене. Няма да бъде застъпена
теоретична обосновка на персонализиране на интерфейса и
това не е предмет на настоящата работа. Примерен
интерефейс е показан в Приложение 1, където е разгледан
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протип на предложения модел, базиран на системата с
отворен код MOODLE – v 2.0;
интерфейс на обучаващия – системата е изградена да
работи с виртуален обучаващ, но ако се използва и реален
преподавател той трябва да има възможност да взема уастие в
процеса на обучение, да може, да се включи без да бъде
затруднен.
3.2.4. Области от познанието

Модулът области от познанието е ориентиран да поддъжа
хранилище с учебни материали. Този модул подпомага превеждането
обучаемия през учебния процес. За да може да се реализира това е
необходимо хранилището на учебни ресурси да бъде структурирано
и логически подредено, за да може да отговаря на условията за
стандартизация на системите за обучение както е отблязано в глава
първа.
За работата на настоящия модел се използват Методът за
разработка на гъвкави модули за обучение на Николова (Николова,
2000) и Моделът за адрегация на курс на Altenhofen
[Altenhofen&Schaper 2002] (Фигура 3.5) които представя методология
и средство за структуриране на учебните материали, които да могат
лесно да се използват многократно и да се адаптират за съответните
обучаеми.
При този модела на Altenhofen съдържанието е съвкупност от
четири различни структурни нива, където всяко по‐горно ниво може
да съдържа примери от по‐долните нива. По ред нивата от долу
нагоре са (фигура 3.5): познавателна единица; учебна единица; теми;
курс.
Курс

тема
Учебна единица

Познавателна единица
Фигура 3.5 Модел на агрегация на курс
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На базата на тези два метода е изграден моделът, който води до
лесно и бързо създаване на курсове съобразени с темата и
обучаемата група.
СЪЗДАВАНЕ

Н А К УР С

Най‐ниското ниво от зрънца е формирано от познавателни
единици, които са най‐малките неделими единици в един курс.
Всяка една познавателна единица може да съдържа материали,
които илюстрират, обясняват, прилагат или тестват някой аспект от
тематичната област, което ги отнася към учебното съдържание.
Няколко логически свързани познавателни единици се свързват в
една учебна единица, която е тематично кохерентна. Учебната
единица се разглежда като много малка (в термините на “размер”) и
затова се групира в по‐голяма структурна единица, наречена тема
Подкурсовете също могат да се използват за изграждането на
произволно задълбочени стурктури, използващи и други
подкурсове. Най‐високото стуктурно ниво‐курса съдържа теми,
учебни и познавателни единици (фигура 3.6). За да се изгради
максимално многократно използване, се допуска, че всички
структурни елементи са самосъдържащи се и (идеално) свободни от
контекст. Това означава, че най‐високото ниво от елементи в
действителност не ги съдържа, а само прави връзка към по‐долните
нива.
Курс

Външни
материали

Урок

Учебни
материали

Учебни обекти

Фигура 3.6 Електронен курс, базирана на учебни обекти (LO)

Моделът на съдържанието (фигура 4.6) се състои от четири
различни стурктурни нива, където всяко по‐горно ниво може да

67

Евгения Ковачева, София, 2012

3 Глава МОДЕЛ <L|ETAP>

съдържа елементи от всички по‐долни нива. Нивата отдолу нагоре
са: Учебен обект (LO); Учебни материали; Урок, курс
В глава 1 бе показно, че аспектите на гъвкавост са изключително
важни, като говорим за адаптиране на учебния материал към
отделния обучаем. Когато се създава един курс на обучение е добре
той да се разбива на теми (самостоятелни завършени части от курса
и могат да бъдат изучавани поотделно). Препоръчва се един урок да
включва: увод, предварителен тест (за определяне нивото на
обучаемия), резюме, основни секции, финален тест (за определяне
напредъка на обучаемия), заключение и литература.
Една от основните характеристики за гъвкавост на електронното
обучение е веднъж разработените материали за един курс да бъдат
използвани многократно. Главният фокус за използването на
информационните и комуникационни технологии в обучението е
материалите да могат да бъдат представени в Интернет и оттам
широко разпоространени по света. Асемблирането на отделните
компоненти [Campbell 2000] е основа за потенциално повторно
използване на учебните материлите. Те сами по себе си са отделни
зрънца (фигура 3.5), които са елементи от ресурсна банка и които
позволяват да се създадат “подбрани‐и‐смесени” курсове.
При разработването на курсове е необходимо да се изследва
постоянството на съдържанието на курсовете. Например, статично
съдържание – такова като исторически събития, граматични правила
и статистически формули – не изискват обновяване. Съдържание,
което има потенциална възможност за промяна във времето – като
закони, политики и т.н. ‐ се определя като динамично съдържание.
Това е едно от нещата, което трябва да се идентифицира –
динамичната част и най‐подходящото време за обновяването й.
Обучаемите биха загубили мотивацията си за учене, ако намерят
при неактуализиране на съдържанието. Когато отделните елементи
на курса са зрънца от една банка, възможността за обновяването им
изисква минимално време.
В съответствие с възможността за повторно използване на
материалите са разработени различни модели, базирани на
наличието на банки от материали‐зрънца, които да бъдат
прегрупирвани в съответствие с потенциалните обучаеми и темите,
по които ще бъдат обучавани.
Една от основните задачи при изграждане на електронен курс
[Boycheva, Kovatcheva, 2005] е да се осигури методология и средство
за структуриране на учебните обекти, така че да се осигури
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едновременно многократното им използванео и адаптирането им
към обучаемия.
Използването на този метод води до лесно и бързо създаване на
курсове съобразени с темата и обучаемата група. Когато се постави
задача за създаване на един електронен курс първо се прави анализ
на предметната област и на обучаемите, за да може курсът да
отговаря на тяхното ниво.
ТИП

НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

Отделните единици от познания (учебните обекти, учебните
материали) трябва да бъдат категоризирани, спрямо избрана
онтология, дефинирана от Altenhofen & Schaper (2002). Тази
отнология се състои от четири основни типа, които имат своите
подразделения и я изграждат (фигура 3.7).
 Насочващо познание (Orientation knowledge) – помага на
обучаемия да намери път през темите по специфчен начин
без да минава през началото на всяка една – знае какво (know
what);
 Познание на действието (Action knowledge) – помага на
обучаемия да научи тематично свързани методи, техники или
стратегии – умения, знае как (know how);

Фигура 3.7 Онтология на Altenhofen & Schaper (2002)
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Пояснително познание (Explanation knowledge) – дава на
обучаемия аргументи как да обясни защо нещо е точно така –
знае защо (know why);
Препращащо познание (Reference knowledge) – научава
обучаемия къде да намери допълнителна информация за
дадена тема – знае къде (know where).

Използването на онтология за описание на учебните обекти
улеснява структурирането на информацията и поднасянето й по‐
подходящ начин в различни ситуации.
При създаване на електронен курс се отчитат потенциалните
потребители по отношение на тяхното ниво, стил на учене и анализ
на предметната област и анализ на обучаемите, за да може курсът да
отговаря на тяхното ниво. Онтологията не зависи от избраната
проблемна област, а само от „знае какво”, „знае как”, „знае защо” и
„знае къде”.
За по‐нататъшните разглеждания моделът за изграждане на
съдържание ще бъде представен в три нива: Хранилище с учебни
обекти, Междинни нива и Нов курс, както е показано на фигура
3.8. Междинните нива обхващат: двата етапа Учебни материали и
Урок. При създаването на нов курс се има предвид, че може да се
използват и външни материали както бе описано на фигура 3.6.

Нов курс

Хранилище с
учебни обекти

Фигура 3.8 Слой учебно съдържание

Опростеното представяне на модела за изграждане на електронно
съдържание не променя същността на по‐нататъшното изграждене
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на модела за взаимодействие между учебното съдържание и
оценяването.
Така създадения слой учебно съдържание позволява на
потребителя да минава през учебния просец с помощта на
Планиращ агент, основано на учебния план, диалога с виртуалния
преподавател и първоначалните му познания в областта
[Russell&Norvig 1995].
Дефиниция
Планиращ агент – агент, който съчетава логически изводи и
търсене.
3.2.5. Оценяване и обратна връзка
Модулите Оценяване и Обратна връзка е пряко свързан с
модула Области на познанието тъй като оценяването се извършва
именно по същите области от познанието, които са застъпени в
предната секция 3.2.4. Те не са съществуващи независимо.
Оценяването в модела <L|ERTAP> използва САТ, които точно
идентифицират пропуските. От основно значение за работата на
модела е изграждането на хранилището от учебно съдържание и
съответната му банка с въпроси.
В настоящия труд е представен и усъвършенстван моделът за
агрегация на електронно съдържание, като е добавен един нов слой
към съществуващия (с учебно съдържание), който отговаря за
въпросите към учебния материал.
След създаването на хранилище от учебни материали
изграждащите СЕО създават банка от въпроси на най‐ниско ниво и
да се следва структурата на изграждането на хранилището с учебни
материали. Банката трябва да е с калибрирани въпроси и да има
еднозначно обратимо съответствие между темите в курса и
въпросите към съответните теми, за да може във всеки един
момент да се знае по коя тема се работи.
На фигура 3.9 е илюстрирано изграждането на слоя с въпросите.
Както един курс се изгражда с материали от ресурсната банка и
други източници, така се получава и с новата банка с въпроси към
съответния курс като се следва правилото за еднозначно съответствие
между въпроси и теми. И след като бъде създадена банка с въпроси
за курс – тези въпроси, които не са съществували в основната банка
от въпроси се добавят в нея.
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Нов курс

М

Банки

Фигура 3.9 Слой от въпроси към учебното съдържание

Банката с въпроси препокрива хранилището с учебну материали
и връзката между тях е описанието на отделните елементи с
метаданни.
М ЕТАДАННИ ЗА ОПИСАНИЕ НА

УЧЕБНИ ОБЕКТИ И ВЪПРОСИ

Метаданните, с които трябва да се опишват въпросите трябва да
са разделение на два типа [Ibraheem и колектив 2003]: описателни и
психометрични (таблица 3.1). Банката с въпроси е част от този
модул.
Таблица 3.1. Метаданни на учебни обекти и въпроси

Метаданни на учебни
обекти
Предмет
o цели
o учебна тема
Съдържание
o тип данни: текст,
видео, аудио, ....
o процедурен тип:
задачи, примери,
упражнения
Оценяване
o тест, въпроси,
упражнения
o критерии за
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Метаданни на въпроси
Описателни метаданни
Предмет
o цели
o учебна тема
Характеристики
o тип: да/не, много въпроси
o време за изпълнение
o брой опити
o ниво на трудност
o отговор на въпроса
o брой точки за въпрос
Идентификационен номер
Авторство
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оценяване
Идентификационен номер
Авторство
Дата на създаване

Дата на създаване
Психометрични метаданни
o параметър на сложност
o дискриминативен параметър
o параметър – налучкване

Начинът на взаимодействие на елементите в един учебен процес е
илюстриран на фигура 3.2. Обучаемият следва желания от него курс
на обучение, при който учебното съдържание е поднесено по
подходящ за него начин и има различни начини за общуване с
преподавателите и другите обучаеми. В процеса на курса
мотивацията играе съществена роля за усвояването на новите
знания. За успешно завършване на даден курс се счита, ако
обучаемият покрива определени критерии. Когато се използват
системи за електронно обучение е възможно да се оценява наученото
автоматично чрез надеждни тестове, които да установят
успеваемостта на обучаемите.
В средите, подпомагащи обучението, е възможно автоматично да
се оцени постигнатото от обучаемия с помощта на CAT, основани на
IRT както бе показано във втора и трета глава на настоящата работа.
При този начин на оценяване има индивидуален подход към
обучаемите, което води до по‐добра им мотивация за обучаемите
([Papacharissi&Rubin 2000]; [Petty&Cacioppo 1984]).
Б АНКА

С ВЪПРОСИ

Когато се говори за създаване на тестове и за компютърни тестове
– това е свързано с създаване на банка с въпроси.
Когато една банкс с въпроси се използва за измерване на
успеваемостта на обучаемите, трябва въпросите да представляват
учебния
материал.
Калибрираните
въпроси
осигуряват
систематизирана спецификации по тяхната важност, следват
йерархичната структура на учебния материал и нивата на сложност
на учебния материал ‐ класификацията от начинаещи – до
напреднали.
Моделът за играждане на една банка с въпроси е една
измервателна система, която конструира емпирична рамка
отнасяща се за описване на учебния материал. Когато всеки един
въпрос е написан така че да представия елемент от учебния
материал в отделна точка от променливата, тогава всеки въпрос
илюстрира познание, умение и поведение, което е определено точно
в тази точка. Калибрирането на всеки въпрос го отнася към
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съответната част от учебния материал и ги дефинира като
неразделни части. Въпросите с ниска колибрация описват лесните
задачи, отговарящи на учебния материал за начинаещи, а с по‐
висока калибрация – сложните въпроси – за напреднали. Прогресът,
който обучаемите права се изразява в това, че те преминават от
въпроси с ниска калибрация към въпроси с висока калибрациа.
Калибрирането на данните се реализира с прилагане на
вероятностен модел за това какво става когато един обучавем се
опитва да отговори на въпрос (Моделите на Rasch, описани по‐горе).
Вероятностите позволяват да се оцени между очакванията и
сбъдванията. Това е необходимо защото някои обучаеми не
отговарят на очакванията. Моделът се опитва да систематизира
процеса за данните. Оценяването на обхвата на данните до те могат
да варират е съществена част от създаването на банка с въпроси.
За да се разработи конфиденциалност на структурата в една
банка, е необходимо да се определи размера на границите на
съответствието между представянето на обучемите и очакването на
преподавателя. Ако има голямо разминаване между студентие по
отношение на сложност на въпросите, тогава може да няма обща
основа, описваща процеса. Тогава е трудно да се каже, че един
студент е по‐добър от друг.
Разглеждайки подредбава на въпросите от лесни към трудни,
това създава нов вид на съответствие между въпросите и учебния
материал. Такова съотвествие не съществува при импровизирани
тестове.
3.2.6. Модул ‐ Експерт
Модулът експерт (фигура 3.9) или виртуалния преподавател е
най‐комплексния – съответства на стратегията на преподавателя.
Експертният модул включва разглежданата в курса областта и
описва структурата й, представена с онтология (в секция Модел –
Области на познанието 3.2.4 е описана по‐подробно). Експертният
модул се състои от две част: Педагогически агент и Учебен разпис.
В първия са заложени педагогически методи и методологии на
обучение, а втория –разпределението на учебното съдържание в
процеса на обучението. В процеса на обучение последователността
на темите от материала може да се обновява. Секциите Оценяване
и Обратна връзка отговарят на съответните модули от цялостната
система, където се съхраняват данните за обучаемите. В тези две
секци се осъществява съответствие между въпросите, за които
обучаемият има пропуски, и се насочва към учебния материал.
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Експертен модул
Педагогигически агент

Избрани методи и
характеристики

Педагогически стил

Учебен разпис
Съдържание

Оценяване

Карта на познанието

Обратна връзка

Фигура 3.9Експертен модул

В експертния модул се съдържа хранилището с учебни обекти по
теми и банката с въпроси. Описанието на LO и въпросите е
представено в таблица 3.1 и е разяснено в секция 3.2.4
Педагогическият агент има две главни стратегии за активно
проследяване: локален и глобален. Локалният стратегия планува
предвижването между въпросите по една тема с различни
характеристики. Главната цел е да се направи пълен преглед на
знанията на обучаемия по дадената тема. Тази стратегия избира по‐
сложни въпроси при правилен отговор и със същата сложност или
по‐лесни при грешен. При идентифициране на темата с множество
(отговарящо на съответен критерий) неправилни отговора,
педагогическият агент връща обучемия да чете отново. Глобалнат
стратегия планува предвижването между различни теми,
основавайки се на тяхното място в онтологията. Например, ако
обучаем не знае основни дефиниции за темата и основни факти,
педагогическият агент избира да тества докъде обучаемият е научил
по темата и след това да насочи обучаемия към нови теми.
Педагогическият агент избира всяко следващо предвижване на
обучаеми спрямо:
 анотацията на наличните учебни обекти;
 позицията за тестване на темата в йерархията
 текущия статус на обучаемия: история и качество на
представянията на обучаемия
Експертният модули осигуряват възможността за използване на
модел за взаимодействие въпроси– съдържание.
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3.2.7. Административен модул
Административният модул отговаря за поддържане и
организиране на административната част от учебния процес. Този
модул отговаря за цялостната работа на СЕО и Той е съществена част
от цялата система, но има повече роля на наблюдател и по‐нататък
няма да бъде разглеждан.

3.3. Алгоритъм за приложение на модела <L|ETAP>
При представяне на архитектурата на адаптивната СЕО от
секция 3.2 са представени някои от възможностите между, които се
избира при реализирането. В тази секция ще се представи по‐
подробно какво е необходимо за разработване на алгоритъма за
САТ.
CAT БАЗИРАН НА IRT
Разработена е относително голяма банка с въпроси (Дефиниция
1.5) и са определени информациониите функции. За добър
компютърен адаптивен тест е необходимо [Weiss 2004] да има
въпроси, които да дават информация за целия диапазон на нивото
на способности на изпитваните  . При компютърните адаптивни
тестове един изпит започва с начално приближение на
способностите на изпитвания  , което може да е един и същ за
всички изпитвани. Първият въпросите се задават администраативно.
Оценяването става веднага и всеки следващ въпрос се избира на
базата на отговора на предния.
При CAT, базирани на IRT, правилата за всеки следващ въпрос са
– ако на текущия въпрос се отговори правилно, се увеличава
оценката за способностите на изпитвания ‐  с някаква стойност.
Фигури 2.7 – 2.9 илюстрират максималната информация за избрания с
CAT въпрос. както беше описано в секция 2.2.
CAT А Л Г О Р И Т Ъ М
В традиционните тестове с фиксирани въпроси, изпитите
предоставят едни и същи въпроси за всички без да се отчита колко
добре изпитвания се справя с теста. И оценката на тези тестове
зависи само от броя на верните отговори. За единици въпросите са
прекалено лесни, а за други трудни, но отговора на верен въпрос не
дава инфирмация какви са възможностите на изпитвания –
аналогично и от неправилен отговор на въпрос не дава повече
информация за изпитвания.

76

Евгения Ковачева, София, 2012

3 Глава МОДЕЛ <L|ETAP>

Адаптивните компютърни тестове могат да редуцират дължината
на теста и времето, за което се изпълнява, но поддържа високо ниво
на прецизност чрез динамичните нагаждане на въпросите към
нивото на способностите на изпитвания. Адаптивните тестове могат
образно са се представят като устно изпитване, където
преподавателя задава следващия си въпрос със сложност, съобразена
с отговора на предходния въпрос и свързан или не с него.
Общият алгоритъм за администриране на CAT е показан на
фигура 3.10. CAT започва с въпрос средна трудност и произволна
тема (от банката с въпроси), които най‐добре може да разграничи
нивото на изпитваниете. Отговорът на този въпрос се оценява и се
преценяват нивото на способности на дадения изпитван и грешката,
която се допуска при изчислението. Следващият въпрос е този от
банката с въпроси, които най‐добре редуцира измерената грешка,
свързана с оцененото ниво на способности. Този въпрос също така
най‐добре отличава изпитвания от другите със същото ниво на
способности. Този процес продължава въпрос след въпрос докато
теста приключи ‐ достигане на критериите за приключване на теста.
Резултат от тази процедура е, че всеки изпитаван получава въпроси,
отговарящи на неговите способности, а от това следва, че
ефективността на теста е по‐добра и проблема с умората,
невниманието, отегчението, апатията са редуцирани.
При тестване на контролни точки въпросите могат са само от
областта на контролната точка, но когато изпитването е на тест,
темите се задават по случаен начин
К Л Ю Ч О ВИ

РЕШЕНИЯ

Hambleton, Zaal and Pieters [Hambleton и колектив 2000]
идентифицират няколко ключови решения, които могат да повлияят
на ефективността на всяка CAT процедура. Те включват:
НАЧАЛНА

ТОЧКА

Типичната CAT процедура започва с избора на един единствен
въпрос за тест, които отговаря на нивото на способностите на
изпитваните, оценено при преден CAT или съществуващи
училищни сведения. Има различни глени точки за избора на първи
въпрос, но въпреки това началния въпрос е предмет на дебати между
CAT изследователите: някои не смятата, че е толкова важен първия
въпрос, колкото и дълъг да е теста [Hambleton и колектив 2000], а
други (например като [Wainer 2000], [Wise&Kingsbury 2000])
привеждат доводи, че един неправилно избран първи въпрос ще
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увеличи безпокойството и усещането за безсилие на изпитвания,
което може съществено да повлияе на крайния резултат на теста.
В насроящата работа се избира въпрос, които е със средно ниво
на знание в произволна област при финални тестове и темата при
контролна точка, които се тества е само темата на точката.
САТ алгоритъм
Начало
на тест

въпрос със
средна трудност
отговаряне на
въпроса

задаване на
подходящ въпрос

оценяване на
обучаемите

сревнение за
критерия
за край

не

да
Край

Фигура 3.10 CAT алгоритъм

КРАЙ

НА ТЕСТ ПРИ

CAT

Друга критична точка е краят на CAT процеса. Има различни
методи, които използват крайна точка за CAT. Едно приближение е
тестът да продължи до достигане на определено ниво на стабилност.
Друг начин е тестът да включва малък брой от фиксирани въпроси за
изпитване [Wainer 2000]. При този втори метод с фиксирана брой
въпроси възниква проблема, че всички изпитвани имат един и същи
брой въпроси и каква е разумната дължина на теста (колко въпроса).
Фиксираната дължина на теста дава възможността за изпадане от
изпита поради нивото на трудност на въпросите. Това до голяма
степен зависи от професионалното умение за създаване на тестове и
оценяването на различните нива в тях.
За целите на настоящата работа се използва разликата две
съседни нива на знания да е по‐малка от  ‐ прецизиране на теста.
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ГОЛЕМИНА

И СЪДЪРЖАНИЕ НА БАНКАТА С ВЪПРОСИ

За да е валиден и надежден тест е необходимо въпросите да са
подходящо калибрирани. При CAT това зависи от голяма степен от
големината и съдържанието на банката с въпроси, от която ще се
избира пореден въпрос за изпита. При голяма банка с въпроси се
намалява проблема със сигурността и позволява да се разработят
походящи тестове за различни нива на способности. Голямата банка
с въпроси може също и да е и проблем, защото увеличаването на
броя на въпросите увеличава и възможността да бъдат включени
достатъчно добри (дефектни) въпроси [Hambleton и колектив 2000].
Тъй като изборът на въпрос при CAT зависи от представянето на
изпитвания на предния въпрос, то дефектните въпроси могат да
повлияят значително за крайната оценка (Potenza and Stocking, 1994;
[Wainer 2000].
ЗА

С И Г У Р Н О С Т Т А И Т О Ч Н О С ТТ А Н А

САТ

За изчисляване на статистическите оценки на всяка стъпка от
теста могат да бъдат разгледани различни методи на Hambleton
[Hambleton и колектив 2000], Lord [NC ME2000], Swaminathan, and
Rogers (1991); [Wainer 2000], Dorans, Flaughter, Green, Mislevey,
Steinberg, [Wright&Bell 1984], [Thissen и колектив 1990],
[Thissen&Wainer 2001] и други, с които да бъде реализиран процеса
на адаптация на тестовете, използвайки ITR.
Допускаме, че параметрите са дадени, оценените способности
съответстват на модела, тогава изпитваните получават необходим
брой въпроси. Началното приближение на способностите не би
трябвало да има голям ефект на крайната оценка на способностите.
Процесът на нагаждане бързо дава резултати и връща логично
подбрани въпроси.
Н АЧИН НА АДАПТИВНО ОЦЕНЯВАНЕ
ЧАСТИЧНО

ДОВЕРИТЕЛЕН МОДЕЛ

Частично доверителен модел (Masters, 1982/ [Syang&Dale 1993]) е
модел от семейството на Rasch, разработен за случаи с полихотомни
въпроси. Обучаемите, които отговарят коректно на по‐малко
въпроси имат по‐малкa успеваемост на теста, в сравнение с
обучаемите, които са отговорили вярно на повече въпроси. За
частично доверитления модел вероятността за оценката на един
обучаем се описва с трипараметричната функция (2.4). Това
уравнение представлява обща форма за получаване на
характеристичната крива за i ‐тия въпрос.
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 xi

exp    bx j 
j 0

Pxi    m 
k
i


exp    bx j 

k 0
 j 0






(3.1),

където:,
 xi ‐ оценката на i ‐тия въпрос


bxi е параметър за сложност за xi



 е нивото на способности.

Информационна финкция на въпрос

Информационна финкция на въпрос, която се използва за
конструиране на тест се задава чрез IRT модели. От частично‐
кредитния модел, информацията по въпрос за оригиналното
множество от въпроси се пресмята за стойността на  3    3 . IRT
моделите мога да специфицират точно стойността на грешката, за
всяко континуум ниво на способности. IRT моделите предлагат
приближение за оценяване на способността на студентите и за
избиране на следващ въпрос при CAT системи, които ще разгледаме
в следващата 3та глава.
СМЕСЕН

МОДЕЛ ЗА ВЪПРОСИ С МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕДИН

ОТГОВОР

Смесеният модел за отговор на въпрос дава възможност за
изследване на индивируалните различия при въпросите с много
възможни отговори [Bolt и колектив 2001]. Моделът пресмята
локалната зависимост между отделните категирии отговори чрез
допускане, че изпитваните имат различни способности.
Чрез вариране на отговорите се определят параметрите като се
използва номиналния модел на Bock [Bock 1972] за допускане на
различни стойности между категориите въпроси, а с Марковски
вериги – алгоритъма Монте Карло се прави оценка на параметрите
на модела и класифициране на изпитваните. Използват се
Марковски вериги, защото всеки следващ въпрос зависи само от
отговора на предишния.
Нека да се разгледат няколко политомни IRT модела за тестове с
много отговори като модела на Bock (1972) за номинален отговор,
моделите на Samejima [Samejima 1979] и [Thissen&Steinberg 1984] за
въпроси с много възможни отговори. В контраст с дихотомните IRT
модели, които изчисляват вероятността за коректен отговор,
политомните IRT намират вероятността за избиране на всеки един от
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категориите отговори. Политомните IRT модели могат да дадат
много по‐прецизна оценка на способностите на изпитваните (Baker,
2001), защото разглежда по‐задълбочено функционирането на
индивируалните въпроси за тест – дори такива, които се отнасят и за
привличане на вниманието на специфично ниво на способностите
[Thissen и колектив 1989]. В тази секция ще бъде демонстрирано как
политохомните IRT модели могат също да посочат и начина за
изследване на индивидуалните различия, отнасящи се до отговорите
на избрани категории. За много образователни тестове се смята, че
начина, по който изпитвания отговаря на въпросите може да даде
информация за познанията му, които не се дават като резултат от
крайната оценка на теста или IRT‐основаната оценка на способности
[Mislevy 1995]. Един начин за пресмятане на характера на локална
зависимост между отговорите на въпросите е възможно с
използването на дискртени сменени модели [Mislevy&Verhelst 1990].
Дискрените смесени модели допускат, че множеството от данни е
образувано от обособени подпопулации от наблюдения, които са
описани с различни параметри на разпределение. Смесните
дискретни IRT модели позволяват въпросите да допускат различни
стойности на праметрите за различни латентни класове от
изпитвани.
В настоящото изследване се разгледа смесн модел, при който
въпросите имат неподредени категории от отговори. Моделът е
обобщение на Номиналния модел за отговор (Nominal Response
Model ‐ NRM) на Bock (Bock, 1972), който позволява на параметрите
на категориите да варират през латентните класове. Моделът може
да бъде използван практически [Bolt и колектив 2001] в две насоки
първо за изследване на индивидуалните различия при отговаряне на
въпросите и за класифициране на вектроа на отговорите в
диагностични класове.
НОМИНАЛЕН

М О Д Е Л З А О ТГ О В О Р

Допискаме, че възможността да изберем категория k на един
въпрос j ‐ z jk е линейна функция на латентните способности  и
параметрите на категорията на въпрос  jk и  jk

z jk   jjk    jk ,

3.1

където параметъра  отразява влиянието на способностите  върху
възможността за избор на категория, докато параметъра  не е
свързан със способностите  . Вероятността да се избере категория k
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при NRM модела се използва мултиноминалната логистична
функция:

Pjk 

expz jk 

3.2,

 expz 
K

h 1

jh

където K е броя на всички категории.
Вероятността да бъде избрана категория k се влияе не само от
възможността да бъде избрана k , а и от възможността избор на всяка
една от категория. s и  s за един въпрос са често и словна скала –
така че



K
k 1

 jk  0 и



K
k 1

 jk  0 . Samejima [Samejima 1972] показва, че

храктеристичната крива на всяка категория въпроси с най‐голяма
стойност на  (за правилен отговор) и най‐малка стойност на  в
един въпрос ас монотонно нарастващи и намаляващи за  ,
съответно, когато за всички останали категории на въпрос определят
модалната точка за тяхната характеристична крива.
СМЕСЕН

Н О М И Н А Л Е Н М О Д Е Л З А О ТГ О В О Р

Разширението на номиналния модел е допускането, че всеки
изпитван принадлежи на латентен клас и позволява възможността за
избиране на k ‐тата категория z jk да зависи от двете ‐  и класа.
Влиянието на класа се пресмята чрез параметъра на клас‐
специфична категория  gjk . Тогава възможността да бъде избран за
отговор k ‐тия клас от j ‐тия въпрос от класа g е:

z gjk   jk    gjk

(3.3)

и тогава от номинален модел вероятността за отделен клас g е:

Pgjk 

expz gjk 

 expz 
K

h 1

(3.5)

gjh

когато не е известна връзката между отделните елементи на класа
моделът приема стандартна дискретна форма

Pjk    g Pgjk ,

(3.4)

g

където  g е смесеното отношение
класове.
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g 1

 g  1 , а G е броя на всички
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МАРКОВСКИ

ВЕРИГИ

– АЛГРИТЪМ МОНТЕ КАРЛО

ЗА

О Ц Е Н Я В А Н Е Н А С М Е С Е Н ИЯ Н О М И Н А Л Е Н М О Д Е Л З А О Т Г О ВО Р

Марковските вериги имат широко приложение в IRT
[Patz&Junker 1999] Методологията на Марковските вериги използва
правилата на Bayesian влияние, където промеливите са различими
както следва:
 наблюдавани данни, означавани с Y
 ненаблюдавани параметри на модела и липсващи данни,
означение с 
Техните присъединени плътности могат да бъдат описание по
следния начин:
P Y ,    P Y  P  ,

(3.5)

където P   е а приори плътността на  . Едно приложение на
теоремата на Баес (Bayes) дава постериорното разпределение:

P  Y  

P PY  

 PPY d

(3.8)

Оценката на параметрите на модела се изчиаляват от това
разпределение [Bolt и колектив 2001]

Основни изводи към глава 3
Основната цел на настоящия дисертационен труд е да се създаде
модел за адаптивно управление на СЕО и бъде разработен
алгоритъм за прилагането му. В настоящата глава се представя
реализирания модел <L|ETAP>.
Въведени са основните понятия на модела: L ‐ стил на учене
(Learning style); E ‐ вектор с оценките (Evaluation vector); T – времето,
през което обучаемият е активен в системата (Time); A –
взаимодействието на обучаемия със системата (Action types); P –
контролни точки по време на учебния процес (control Points).
Представени са действието на модела: проследяването на
взаимодействието на обучаемият със системата (Т, А), провеждането
на тест в контролните точки (T, A, P) и оценяване на успеваемостта.
Дефинирани са основни средства за:
 оценяване N мерен вектор на състоянието на обучаемия и
критерий за преминаване на по‐горно ниво
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проследяване на обучаемите – интелигентни агенти
(Дефиниця 3.2) и планиращи агенти
съответсвието между хранилището с учебния материал и
банката с въпроси, реализирано с метаданни и концептуални
карти

Описана е адаптивната СЕО като взаимодействие между седем
модула. Представени са особеностите на всеки модул и варианти,
между които може да се избира при реализиране на модела.
Представен е алгоритъма за оценяване на успеваемостта на
обучемите с САТ, основани на IRT – основен алгоритъм в <L|ETAP>.
Описано е и оценяването на параметирите в трипараметричния
модел на характеристичната крива за положителен отговор на
въпрос. Избран е този модел, защото отчита възможността за
налучкване на отговор.
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ГГллаавваа 44.. О
мооддеелл<<LL||EETTA
Оппииссааннииее ннаа ппррооттооттииппаа ннаа м
APP>>
В тази глава ще бъде представен прототипа на модела <L|ETAP>, който е
реализиран като самостоятелен модул в MOODLE 2.0.
Използва се алгоритъмът за приложение на модела, описан в секция 3.3.

Прототип на <L|ETAP> е реализиран като самостоятелен модул
на СЕО – MOODLE 2.0. Обща архитектура е представена на
Фигура 4.1

Фигура 4.1. Архитектура на СЕО

Подсистемата Генериране на уроци е предназначена да генерира
подходящия, за конкретното ниво на обучаемия урок/ци , при
подадена заявка и предварително създадени шаблони на уроци.
Подсистемата Самоконтрол е предназначена за база на
предварително създадени шаблони, да генерира тестове за
проверка на знанията, да обработва резултатите от тяхното
решение, да съхранява статистика от провеждания контрол за
конкретния обучаем.
При реализацията на тези две подсистеми се използват
принципите, алгоритмите и програмите заложени в системата
Moodle 2+.
Подсистемата Самоучител е предназначена да създава и
модифицира потребителски модели на базата на техните
профили, историята на учебния процес, проведен на самата
система и индивидуалните им предпочитания за обучение по
конкретни теми. Чрез тази система се постига адаптиране на
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учебния процес според индивидуалните характеристики,
предпочитания и ниво на знания на обучаемия. Обозначена е
на схемата с LETAP.

4.1. Подсистема самоучител
Архитектурата на подсистемата САМОУЧИТЕЛ от Фигура 4.2 се
състои от следните модули:
 Потребителски модели
 Извличане на информация
 Визуализация

Фигура 4.2 Архитектура на подсистемата Самоучител

Модул Потребителски модели управлява процесите на
създаване, съхраняване и извличане на потребителските модели.
При отсъствие на подходящ за даден обучаем модел, модулът
изпраща заявка към Експерта, за създаване на нов профил. След
регистрирането на обучаемия, след всеки урок, модулът добавя към
неговия профил статистика от историята на обучение и
информацията от подаваните от него заявки, като по този начин
формира модела на този потребител.
Модул Извличане на информация генерира заявки към
останалите подсистеми на ИСО за извличане на необходимата за
конкретен потребителски модел информация и следи за коректното
изпълнение на заявките. Тук се реализират основните задачи на
модула:
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Определяне на стил на учене на потребителите – дава
възможност за определяне на първоначалния стил на учене на
ново‐регистрираните потребители, както и за смяна на вече
съществуващи;
Изчисляване на новите стилове на учене – след всеки тест
тук ще трябва да се изпълняват действията по изчисляването
на новия стил на обучаемия въз основа на данните от
решените тестове. В настоящата реализация самия обучаем
сменя стила си при работа със системата.

Модул Визуализация осъществява връзката между потребителя и
подсистемата и управлява процесите за визуализиране на
информацията. Обособени са следните средства:
 Първоначални настройки – първоначално задаване на
характеристики за обучаемие константи за необходимите
формули, системни настройки и др.;
 Показване на текущия стил на учене на потребителите – с
възможност за детайлен преглед на извършените действия,
както и съответни препоръки за по‐нататъшното обучение;
 Показване на история – показва дейностите на потребителя в
системата в хронологичен ред.
 Експортиране и импортиране на настройки и данни

4.2. Реализация на софтуера
Главното меню на <L|ETAP> е достъпно за всички обучаеми и
има вида от фигура 4.3, където

Фигура 4.3 Гладно меню на <L|ETAP> в MOODLE 2+
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Описание – дава кратко описание на модула, за какво служи,
как може да се използва, помощна информация и полезни
връзки (Фигура 4.4);
Настройки – възможност за настройване на данните на
потребителите. В частност както беше споменато по‐горе,
потребителите сами си определят стила на учене (Фигура 4.5)
Обработки – показва история на дейностите в ситемата;
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Фигура 4.4 Информация за модула

Фигура 4.5 Настойки на модула

Има възможност за регистрация и промяна на регистрационните
данни.
Всеки обучаем трябва да се регистрира, за да може да се
обработват данните му от LETAP. Регистрация на потребители може
да извършва от обучаваш и администратор на системата.
(Фигура 4.6). Обучаемия може да избере първоначалния стил на
учене, според неговите предпочитания. Натискането на бутона
[Регистрирай] прави регистрация в модула. Издава се информативно
съобщение за успешна регистрация или съответна грешка.
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Фигура 4.6 Настойки на модула

При работа със СЕО, обучаемият може да види историята на дейностите
(Фигура 4.7). В текущия вариант е направен тесто от прагматик и активист
(както беше споменато в секция 3.2.2 за прототипа се използва модела на
Honey and Mumford)

Фигура 4.7 Взаимодействие със системата
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Ф УНКЦИОНАЛНО

ОПИСАНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ФОРМИ ЗА
ОБУЧАВАЩ

Потребителският интерфейсът на обучаемите е аналогичен на
обучаемия (фигури 4.3 и 4.4).
Допълнително при обучаващите е, че в менюто настройки за
<L|ETAP>
се дава достъп до параметризиране на модула
(Фигура 4.8):

Фигура 4.8 – Настройки обучаващ – параметризиране на модула

Има възможност за системни настройки (Фигура 4.9)

Фигура 4.9 Системни настройки обучаващ

Важни параметри за настройване са стойностите на диапазона на
стиловете на учене (задават се максимална и минимална стойност за
всеки стил на учене).
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О ПРЕДЕЛЯНЕ НА НАБЛЮДАВАНИТЕ ТЕСТОВЕ
Има възможност за редактиране на тестовете, за добавяне и
премахване на (но само тези, които подлежат на обработка от
софтуера) тестове от Moodle (Фигура 4.10):

Фигура 4.10 Наблюдавани тестове

З АДАВАНЕ /О ПРЕДЕЛЯНЕ НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА

ИЗЧИСЛЕНИЯ

Възможност за определяне на параметрите е възможна за всеки
въпрос индивидуално (Фигура 4.11), а именно параметрите за
трудност a, прецизност b и налучкване c

Фигура 4.11 Настойка на параметри
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Предвижването е по коефициенти на въпрос (Фигура 4.12). Задължително
трябва да се запазят направените промени.

Фигура 4.12 Настойка на параметри

4.3. Модел на изграждане на софтуерния модул,
разработка, тестване, внедряване
О БЩ МОДЕЛ НА ИЗГРАЖДАНЕ
Процесът на изграждане на системата е съставен от три стъпки,
разработка, тестване и пускане в експлоатация. Всяка стъпка от този
процес е съставена от съответни характеристики. Възможно е
връщане за усъвършенстване на системата във всеки етап от
работата.
Р АЗРАБОТКА НА СИСТЕМАТА
Системата е разработвана на отделни модули. Всеки един, от
които се формализира (данните му) с течение на времето и при
нужда разбиван на отделни подмодули, задачи и под задачи, т.е.
кодиране на съответният модул) (Фигура 4.13).

Фигура 4.13 Разработка - дефиниране и изпълнение

92

Евгения Ковачева, София, 2012

4 Глава ОПИСАНИЕ НА ПРОТОТИПА НА МОДЕЛ <L|ETAP>

Основни изводи към глава 4
Последната задача на дисертационния труд е: да се създаде
прототип на формалния модел <L|ETAP> като софтуерен модул в
системата с отворен код MOODLE 2.0 като се базира на
проектираня алгоритъма за приложение на предложения
формален модел в система за управление и организация на курсове
от секция 3.3.
В тази глава е представен реализирания прототип. Не е
разработвана цялостна СЕО, а се използва системата с отворен код
MOODLE 2.0 и прототипа на модел <L|ETAP> допълнителен модул
в нея.
В настоящата глава е представен интерфейса на протипа с
множество илюстрации за отделни изгледи и възможности за
настройка – както профила на обучаемия, така и за създаване на
базата
от
въпроси
и
задаване
на
коефициентите
на
трипараметричния модел, който описват характеристичната крива
от IRT.
Описаното в тази глава е само един протип на модела за
адаптивно управление. Възниканаха затруднения със съвместяването
му в MOODLЕ тъй като тази система не е проектирана като
адаптивна СЕО и беше нужно да се направят някои компромиси при
реализиране на прототипа. В настоящия момент обучаемият може
сам да смени стила си на учене. Прототипът изчислява нивото на
знания на обучаемия.
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Заключение

ЗЗА
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В настоящата дисертация бяха изследвани проблеми, свръзани с
адаптирането на системи за подпомагане на учебния процес към
обучаемите ‐ техния стил на учене и постигнати резултати. Въпреки
многобройните изследвания в областта на адаптивните системи за
ЕО, почти никакви резултати от други изследователи не бяха
докладвани за изследвания в настоящия дисертационен труд
проблем за цялостно адаптиране на взаимодействие между
обучаемите (стил на учене и знания), оценяването им и учебното
съдържание.

Анализ на постигнатите резултати
Обектът на изследване на дисертационния труд бяха СЕО, а
предметът на изследване ‐ адаптивностите им.
В първа глава беше направено въведение в областта на ЕО и
сравнителен анализ на предметната област: СЕО, и типове
адаптации и модели. Тъй като ЕО е сравнително нова област,
съществуват множество определения за множество от термините,
използвани в тази област. В настоящата работа бе направено
уточнение какви дефиниции ще се използват за темини като: ЕО,
СЕО, хранилища за учебни материали, банка с въпроси, стандарти
за ЕО, метаданни, адаптивно обучение, адаптивност на ЕО.
В настоящата работа бяха въведени и допълнителни термини,
които се използват при разработката на поставената цел, а именно
разработване на формален модел на адаптиваност на системи
<L|ETAP> за ЕО спрямо обучаемите като се отчита стила им на
учене, техните знания и степента на усвояемост на новите и
учебното съдържание (например контролна точка).
Една от най‐съществените характеристики на ЕО е гъвкавостта
му. В настоящата работа се разшири и уточни това понятие като се
специфицират основните му категории и се добавят нови елементи.
След сравнителния анализ на СЕО се направи заключение, че
към момента съществуващи методи и алгоритми не могат директно
да се приложат за решаване на поставената задача тъй като в
настоящия момент не е реализирано цялостно решение за
персонализиране и в съществуващите модели за адаптиране на
СЕО се разглежда еднозначно процеса на адаптиране на системите
по един или друг тип, а не е направен обхватен модел, който да
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обединява няколко (ако не всички) типове адаптивности.
Следователно се стигна до извода, че има необходимост да бъде
създаден нов модел и аглоритъм за прилагането му, който изгражда
цялостен подход за свързаността на педагогическите средства,
технологичните решения за тях, управлението на учебния процес и
оценяването на обучаемите с помощта само на системи за обучение
и то такива, които се нагаждат към нуждите на обучемите
Следващата стъпка към постигане на модела бе анализирането
на теорията САТ базирана на IRT. Независимо недостатъците при
процеса на създаване на банката с въпроси. САТ основани на IRT
открива пропуските на обучаемия и представя точно нивото
му на знания в момента на изпитването. Именно тези два
показателя са основни при изграждане на конструктивистичен
модел, цел на настоящата работа.
След идентифициране на особеностите на СЕО, адаптивните
модели и средствата за оценяване, бе разработен модела и описан в
глава 3 на настоящия дисертационен труд.
Основните понятия в модела са:
 стил на учене (Learning style);
 вектор с оценките (Evaluation vector);
 времето, през което обучаемият е активен в системата (Time);
 взаимодействието на обучаемия със системата (Action types);
 контролни точки по време на учебния процес (control Points).
Представени са действието на модела: проследяването на
взаимодействието на обучаемият със системата (Т, А),
провеждането на тест в контролните точки (T, A, P) и оценяване на
успеваемостта. Дефинирани са основни средства за:
 оценяване N мерен вектор на състоянието на обучаемия и
критерий за преминаване на по‐горно ниво
 проследяване на обучаемите – интелигентни агенти
(Дефиниця 3.2) и планиращи агенти
 съответсвието между хранилището с учебния материал и
банката с въпроси, реализирано с метаданни и концептуални
карти
Описана е адаптивната СЕО като взаимодействие между седем
модула. Представени са особеностите на всеки модул и варианти,
между които може да се избира при реализиране на модела.
Представен е алгоритъма за оценяване на успеваемостта на
обучемите с САТ, основани на IRT – основен алгоритъм в <L|ETAP>.
Описано е и оценяването на параметирите в трипараметричния
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модел на характеристичната крива за положителен отговор на
въпрос. Избран е този модел, защото отчита възможността за
налучкване на отговор.

Перспективи за развитие
Гореща тема в изследванията и разработването на системи за
електронно обучение са адаптивните интелигентни системи с
виртуален агент. Необходимостта от очовечаване на системите е
основна цел на тези разработки. В настоящата работа е разработен
конструктивистичен модел <L|ETAP>, който отчита поведение на
обучаемите в системата с пет елемента:
 стил на обучение (L) – на всеки един обучаем се предоставят
материали в подходящи за неговия стил на учене
 време в системата (Т) – отчита колко време обучаемия е
използвал системата
 дейности (А), които обучаемия е разработил – чел учебни
материали, дискутирал с колеги, публикувал домашни,
решавал тестове и т.н
 оценяване (Е) – записване на състоянията на обучаемия –
нивото на знания по различните области от познанието – и
успешното им преминаване като се знае критериите за
преминаване (обикновено те са зададени предварително)
 контролни точки (Р) – областите от познание, през които
обучаемият преминава в процеса на учене
Множест <L|ETAP> описва обичаемият от различни гледни точки
и виртуалният преподавател може точно да оцени и правилно да
прецени какви материали и дейности да му предостави в процеса на
обучение.
Този поведенчески модел е част от интелигентрана система с
виртуален
преподавател,
състоящ
се
от
пет
модула:
административен (Admin), експертен или виртуален преподавател
(Expert), области от познанието (Domain), профил на обучаемия
(Learner), оценяване и отговор от експерта/ преподавателя
(Assessment/ Feedback), стил на учене (Learning Style) и
потребителски интерфейс (User Interface).
Средставата, които се използват за реализиране на системата и
отговарящи на поведенческия модел са:
 компютърно адаптивни тестове, основани на теорията за
положителен отговор за идентифициране на способностите
на обучаемите за съответната област от познанието на всяка
стъпка от процеса на обучение
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интелигентни агенти, които да обслужват обучаемия и
виртуалния преподавател. Те са няколко вида:
агент, проследяващ действията на обучаемия
агент, отговарящ за интеракцията между обучаемия и
виртуалния потребител (системата)
реакциите на виртуалния преподавател за даване на обратна
връзка
концептуални карти в комбинация с невронни мрежи за
представяне на различни системи за класифицирани и
онтологии – като области на познанието и стил на учене
допълнително – използване на мрежи на Бизантие – за
анализиране на данните от обучаващите се и визуализиранена
на резултатите за преподавателя

Създаден е първи прототип на такава систестема като
допълнителен модул за систетемата с отворен код MOODLE 2.0.
Описанието на прототипа е в приложението на настоящата работа.
Очовечаването на системите за електронно обучение могат да са
нова стъпка към информационните системи като цяло и начина на
виртуалното ни представяне.

Следващи стъпки, които могат да се предприемат за адаптивните
системи е да се опишат подходящите елементи на потребителския
интерфейс и да се разработи модул за създаване на мултимедийно
съдържание.
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В настоящата секция се описани приносите и публикациите,
свързани с дисертацията.

Научни и научно‐приложни приноси
Настоящата дисертация изследва проблема за адаптиране на
системите за подпомагане на учебния процес за персонализиране
към потребностите и знанията на обучаемите и доклава резултатите
за адаптиране на системи като резултат от знанията, действията и
поведението на обучаемия в система за ЕО. Основните приноси на
настоящия дисертационен труд са следните:
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Изследвани са модели и методи за адаптиране на системи за
ЕО и е разработен модел на експертния модул в система за
ЕО – най‐комплексния, съставен от две части педагогическа и
учебно съдържание. Този модул е свръзан с почти всички
модули на системата и е водещия при адаптивното
взаимодействие на система за ЕО.
Резултатите са докладвани на научна международни
конференции 7th IASTED, Int Conf on Web‐Based Education
[Kovatcheva&Okamoto 2008] и E‐Learning and the Knowledge
Society, e‐Learning’10 [Kovatcheva, Nikolova, Stefanova 2010].
Резултати от проучването в насока използване на мрежата за
учене‐поведение на потребителите и нужди са публикувани в
списание International Journal of Web Based Communities
[Kovatcheva, Kommers, 2004] и UNESCO conference LICT and
quality of education [Nikolov, Yankova, Todorova, Kovatcheva
2011];



Разработен е формален модел на модула обучаем <L|ETAP>,
който проследява особеностите на обучаемия: стил на учене;
теми, през които е минал в процеса на учене; степен на
усвояване на учебния материал – вектор с оценките; дейността
му и времето му в системата за ЕО.
Резултатите са публикувани на престижна конференция 2010 ‐
ICERI2010 Conference [Kovatcheva, Nikolov, Okamoto 2010];



Разработен е фомрален модел за взаимно‐еднозначното
съответсвие между банката от въпроси за CAT, описани с
IRT, и хранилището с учебно съдържание. Този модел
осигурява точно идентифициране на пропуските на
обучаемите и ги насочва към темите от учебния материал,
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които да подобрят след оценяване. Моделът за съответствие се
базира на съответствие в метаданните при описание на
учебните материали и въпроси.
Резултатите са публикувани в престижно списание ‐ IEEE
Multidisciplinary Engineering Education Magazine [Kovatcheva,
Nikolov 2009];



Разработен е алгоритъм за прилагане на формалния модел
<L|ETAP> му за адаптиране на системи за ЕО към знанията и
стила на учене на обучаемите
Резултатите са публикувани на престижни конференции на
няколко етапа спрямо развитието на модела:
първоначалния модел в International Conference on E‐learning
[Boytcheva&Kovatcheva 2005] и финалния формален модел
7t European Conference on e‐Learning [Kovatcheva, Nikolov, 2008] и е
под печат в петата Блаканска конференция по информатика
BCI’12 [Kovatcheva 2012];



Разработване на прототип на модела <L|ETAP> към
съществуваща система за ЕО – MOODLE 2.0.

Приложни приноси
Като част от дисертацията са представен инструмент, описан в
глава 4, които може да бъде имплементиран при всяка инсталация
на MOODLE 2.0. Той е част от публично достъпния инструмент с
отворен код: https://docs.google.com/folder/d/0B5Cz‐
p5w4jYMNFdGNHFad3p6SnM/edit
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Приложение 1: Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение
Термин
A s ses s me nt
О ц еняв ане
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СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ
Процесът на измерване на
степента на постигане на
очакваните учебни резултати

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ








appraisal
estimate
evaluation
judgment
mark

КЛЮЧОВИ

ДУМИ

Сродни понятия:
 assessment tasks ‐ задачи
за оценяване
 assessment tools ‐
инструменти/средства за
оценяване
 automated assessment ‐
автоматизирано
оценяване
 computer‐aided assessment
computer‐assisted
assessement
computer‐based assessment
‐ компютърно базирано
оценяване (оценяване
посредством компютър)
 e‐assessment ‐ електронно
оценяване
 formative assessment ‐
формално оценяване
 online assessment ‐ онлайн
оценяване
 remote assessment ‐
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Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

КЛЮЧОВИ



A sy nc hr ono us
communication
Асин хронн а
ко муник ация

Co mmuni cati on
Ко муник ация /о бщ ув ан
е

Двупосочна комуникация, по
време на която има забавяне
между изпращането и
получаването на съобщенията.
Изпращането на e‐mail
съобщения е средство за такава
комуникация.
Процесът на предаване на
информация от един източник
към друг.
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one‐way communication ‐
едностранна комуникация
synchronous
communication ‐
синхронна комуникация
two‐way communication ‐
двустранна комуникация
asynchronous
communication ‐
асинхронна комуникация
communication protocol ‐
протокол на общуване
communication strategies ‐
стратегии за общуване
digital communication ‐
цифрова комуникация
electronic communication ‐
електронна комуникация
synchronous
communication ‐
синхронна комуникация






ДУМИ

дистанционно оценяване
self‐assessment –
самооценяване
summative assessment ‐
текущо оценяване

contact ‐ контакт
exchange ‐ обмяна
interaction ‐
взаимодействие
transmission ‐ предаване
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Термин
Co mpute r A da pt i ve Te st
Ко мпютърно
адап тивни тестове
Co mpute r‐ba se d
a sse s sme nt
Ко мпютърно‐ базирано
оцен яв ане

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

CAT
Този термин описва всяко
оценяване на постигнатите
знания, което се управлява от
компютър.





Форми на обучение,
организирани и управлявани с
помощта на компютър.





Co mpute r‐media ted
lea rni ng
О б уч ени е п о с р ед с тво м
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ДУМИ





Co mpute r‐ba se d
lea rni ng
Ко мпютърно‐ базирано
о б уч ени е

КЛЮЧОВИ

Всяка формa на обучение, която
се предоставя и подпомага от
компютър.



automated assessment ‐
автоматично оценяване
computer‐aided assessment,
computer‐assisted
assessement ‐
оценяване, подпомогнато
от компютър
e‐assessement ‐ електронно
оценяване
remote assessment ‐
оценяване от разстояние
computer‐aided learning,
computer‐assisted learning
‐
обучение, подпомогнато
от компютър
computer‐mediated
learning ‐
обучение посредством
компютър
computer‐aided learning,
computer‐assisted learning
‐



assessment ‐ оценяване
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Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

ко мпютър

Co ur sewa re
Р ес ур си за к ур с

Di sta nce lea rni ng
Дистанционно
о б уч ени е

ДО

Ed ucat ional obje cti ves
О бр азов ат е лни ц е ли

e‐ Learning ‐
Елек тронно обуч ение
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ЕО

Този термин се използва за
означаване на всички
дигитализирани учебни
материали, т. е. образователни
ресурси, насочени към или
свързани с ученето и
преподаването на учебен
предмет или курс.
Всички форми на организирано
обучение под ръководството на
образователна организация, при
което учащите са отделени по
отношение на време и място от
нея.
Излагане, отчет на резултати, от
планирани образователни
проекти или програми.
Всички форми на организирано
обучение под ръководството на
образователна организация,



обучение, подпомогнато
от компютър
computer‐based learning ‐
компютърно‐базирано
обучение



distance education

КЛЮЧОВИ







ДУМИ

learning, education ‐
обучение
students ‐ обучаеми
tutor ‐ преподавател

educational purposes,
learning goals,
training aims ‐
цели на обучението



e‐learning ‐ електронно
обучение
learning ‐ обучение
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Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

КЛЮЧОВИ


което се провежда с помощта на
информационни и
комуникационни технологии.


Feedback
О бр а тн а в р ъ з к а

ОВ

Flexible lea rni ng
Гъвк аво обучен ие

ГО

Събраната или получена
информация за въздействието на
определена обект, програма или
процес.
Обучение, което дава на учащите
достъп до възможности и
средства за учене в удобно за тях
време, място и темпо.



peer feedback ‐ обратна
връзка от колега/съученик



distance learning ‐
дистанционно обучение
e‐learning ‐ електронно
обучение
open learning ‐ отворено
обучение
development of
methodology for e‐
materials/learning ‐
разработка на
методология за
електронни материали/
електронно обучение
learning design ‐ дизайн на
обучението




I n str uc t i ona l de si gn
Про ек тиран е/ д изайн
н а о б уч ени е
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Проектирането на обучение е
процес, чрез който
извършващият обучението
определя най‐добрите методи на
преподаване и учене за
конкретните обучаеми в
конкретен контекст, целящи да
постигнат желаните резултати.





ДУМИ

information and
communications
technologies ‐
информационни и
комуникационни
технологии
teaching ‐ преподаване

Сродни понятия:
 design of learning materials
‐ проектиране на учебни
материали
 instructional design
coordinator ‐ координатор
по проектиране на
обучение
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Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ


Inte ract ive multi media
Ин тер ак тивн а
м у л ти меди я

Всеки софтуерен продукт, в
който по подходящ начин се
обединяват аудио‐видео
технологии, текст и анимация, с
цел да мотивират потребителите
и да привлекат тяхното
внимание.
Всички форми на
взаимодействие както между
самите обучаеми, така и между
обучаемите и учебните ресурси.

Inte ract ivit y
Ин тер ак тивн ост

I t e m Res po nd Theory
Теория на положителния
отговор
Learning
У ч ен е

Learning by teac hi ng
У чен е чр ез
пр еп од аван е

126

Евгения Ковачева, София, 2012

learning technology ‐
технология на обучението



IRT

Дейностите, извършвани с цел
разбиране значението на някакъв
обект или процес, водещи до
забележима промяна в
поведението и познанието на
обучаемия.
Ученето чрез преподаване
представлява метод, при който
на обучаемите се дава
възможност да подготвят уроци




изучаване
обучение

КЛЮЧОВИ

ДУМИ
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Термин

Learning Content
Ma nage men t S ys t e m
( LCM S)
Си ст ем а за управ лени е
н а уч е бното
с ъдър ж ани е

СЪКРА
ЩЕНИЕ

LCM
S

Learning de sig ns
Учебен дизайн ( уч ебни
д из айн и)
Learning Ma nage men t
Syst em ( LM S)
Си ст ем а за управ лени е
н а о б уч ени е то
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LMS

ДЕФИНИЦИЯ
или част от уроци и след това да
ги преподават.
Това е електронна среда, която
изпълнява функцията на учебно
хранилище, което се използва за
съхранение, управление и
поддръжка на учебното
съдържание. Целта на СУУС е да
служи за управление на
учебното съдържание на
обучаемите, а често и за
разработката на това
съдържание. СУУС разграничава
физическото съдържание от
начина му на представяне на
обучаемия.
Това са планове и модели за
обучение, целящи постигането
на учебните цели по уникални,
различни начини.
Софтуерни приложения,
представляващи цялостен пакет
от инструменти, осигуряващи
посредничество при онлайн
обучението.

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

КЛЮЧОВИ





instructional design ‐
проектиране/дизайн на
обучение

ДУМИ

learning objects
management ‐
управление на учебни
обекти







learner management ‐
управление на обучаеми
learner profile ‐ профил на
обучаемия
progress and performance
tracking ‐

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение

Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

КЛЮЧОВИ

ДУМИ

проследяване на прогреса
и представянето
Learning ob ject
Учебен обе кт ( уч ебн а
е дин иц а)

Learning po rt foli os
Учебно пор тфо лио

L e s so n plan
П л ан н а урок

Motivat ion
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LO

Най‐общо, учебният обект е
структурирано и многократно
използваемо учебно
съдържание, създадено за
постигане на конкретна учебна
цел. Дигиталният (цифровият)
учебен обект е електронен ресурс
с образователен потенциал,
който може да бъде съхраняван,
категоризиран, индексиран и
използван многократно.
Набор от материали, които
обучаемият е подготвял като
доказателство за своите знания,
под формата на документи или
папки.



Текстът, описващ метода на
поднасяне, специфичните цели и
разпределението на времето за
представяне материала за един
урок.
В психологията, мотивацията се










reusable information object
‐
многократно използваем
информационен обект
reusable learning object ‐
многократно използваем
учебен обект

career (job) portfolio ‐
работно портфолио
digital portfolio ‐ цифрово
портфолио
teaching portfolio ‐
преподавателско
портфолио
lesson design
lesson scheme

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение

Термин
Мо тив ация

Multi me dia des ign a n d
de velo p men t
Про ек тиран е и
р азр а бо тка н а
м у л ти меди я
O nl i ne a sse ss me nt
Онлайн оцен яване

O nl i ne lear ni ng
Онлайн обучение
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СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ
отнася до началото, посока,
интензитет и постоянство в
поведението, желание и
готовност да направиш нещо.
Мотивацията е временно и
динамично състояние, което не
трябва да се бърка с
индивидуални черти от
характера на човека или
емоционални състояния
Този термин описва процеса на
планирането и разработването
на компютърен софтуер, при
който в един продукт по
подходящ начин са обединени
аудио‐видео, текст и анимация.
Измерване и оценяване на
постиженията на обучаемите
посредством различните начини
и средства, които предлагат
мрежовите технологии, като
например интранет или
Интернет
Всички учебни дейности, които
се осъществяват посредством
различните начини и средства,

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ




electronic media
електронн медия



virtual learning ‐
виртуално обучение
web‐based learning ‐уеб‐



КЛЮЧОВИ

ДУМИ
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Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ

Se lf‐a s ses sment
С амо оц еня ван е
(самооценк а /с а мопре ц
е н к а)

които предлагат мрежовите
технологии, като например
интранет или Интернет.
В контекста на образованието,
самооценяването представлява
оценката на учащите за техния
собствен труд.

S t u de nt‐ cen tere d
lea rni ng
О б уч ени е, н асоч ено
к ъм уч ащи я /

Това е образователен метод,
който се фокусира по‐скоро
върху нуждите на обучаемите,
отколкото върху останалите
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СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

КЛЮЧОВИ

ДУМИ

базирано обучение




self‐evaluation
self‐monitoring




learner‐centered learning
learner‐focused learning

Сродни понятия:
 аssessment ‐ оценяване
 computer‐based assessment
‐
компютърно базирано
оценяване (оценяване
посредством компютър)
 diagnostic assessment ‐
диагностично оценяване
 formative assessment ‐
текущо оценяване
 peer assessment ‐
оценяване от колега
 online assessment ‐ онлайн
оценяване
 remote assessment ‐
дистанционно оценяване
 summative assessment ‐
обобщаващо оценяване
Сродни понятия:
 autonomous learning ‐
автономно обучение
 independent learning ‐

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение

Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

о б уч ае мия

лица, имащи отношение към
процеса на обучение.
Прилагането на този метод
оказва голямо влияние върху
начина на проектиране на
учебния план, методиката за
изготвяне на съдържанието на
учебния материал и на
взаимодействието между
обучаемите в рамките на курса.
Обучителни дейности, които са
подпомогнати по някакъв начин
от употребата на електронна
медия като аудио и/или видео и
различни комбинации от
информационни и
комуникационни технологии.

Technology enhanced
lea rni ng
Техно логич но
по дпо могн ат о
о б уч ени е

Vi rt ual lear ni ng
Вир т уално обуч ение
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ДЕФИНИЦИЯ

ВО

Всички дейности в обучението,
които не се извършват по
стандартния начин “лице в
лице“, а в среда, при която
преподавателите и обучаваните
са разделени по отношение на

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ

КЛЮЧОВИ












computer enhanced
learning ‐
компютърно
подпомогнато обучение
electronic learning ‐
електронно обучение
learning management
system ‐
система за управление на
обучението
distance learning ‐
дистанционно обучение
e‐learning ‐ електронно
обучение
online learning ‐ онлайн
обучение

ДУМИ

независимо/самостоятелн
о обучение
self‐directed learning ‐
самонасочено учене

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение

Термин

СЪКРА
ЩЕНИЕ

ДЕФИНИЦИЯ
време и място.

Vi rt ual wor ld s
В ирт уални св етов е

We b‐ba se d lea rning
Уеб‐ базирано
о б уч ени е
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Това са изкуствени среди, които
са проектирани така, че да
пресъздадат ситуации от
реалния живот.

WBL

Всички обучителни дейности,
които използват световната
мрежа (WWW) като помощно
или основно средство за
обучение.

СИНОНИМИ/ СРОДНИ
ПОНЯТИЯ



web‐based learning ‐
уеб‐базирано обучение
 virtual reality – виртуална
реалност
 cyberspace –
киберпространство
 аvatar ‐аватар
 computer‐based
environment ‐ компютърна
среда
 simulated environment ‐
симулирана среда
 online education
online learning

КЛЮЧОВИ

ДУМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение

Приложение 2: Инсталация на прототип на LETAP за
MOODLE
О ПИСАНИЕ

НА БАЗАТА ДАННИ И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТАБЛИЦИТЕ

Всички таблици се намират в папката на инсталацията на Moodle,
като започват с префикса, който е използван при инсталиране,
обикновено това е: moodle.mdl_ . Следва описание на таблиците и
връзките между тях.
№
1.
2.
3.

Таблица: letap_app_settings ‐ системни настройки на модула
Име на Тип
Вид Връзка Описание
поле
id
bigint[10]
PK
Първичен ключ
name
varchar[20]
Име на параметъра
value
varchar[20]
Стойност на параметъра

Начални стойности са:
id name
value
1
learningstyle 3
2
dbprefics
mdl_
Таблица: letap_coefficients – данни за въпросите, отговорите и
съответните коефициенти използвани от алгоритъма на софтуера
№ Име на
Тип
Вид Връзка
Описание
поле
1. id
bigint[10] PK
Първичен ключ
2. questionid bigint[10] FK
question‐ Връзка към таблицата
>id
с въпросите
3. answerid
bigint[10] FK
answer‐
Връзка към отговора
>id
на въпроса
4. answertext text
Текст на въпроса
5. coeffa
decimal
Съдържа стойността
на коефициент А
6. coeffb
decimal
Съдържа стойността
на коефициент В
7. coeffc
decimal
Съдържа стойността
на коефициент С
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Таблица: letap_learning_styles
‐ номенклатурна таблица с
възможните стилове на учене
№ Име на
Тип
Вид Връзка
Описание
поле
1. id
bigint[10]
PK
Първичен ключ
2. description varchar[10]
Име на стил
3. min_value number[20]
Диапазон –
минимална стойност
4. max_value number[20]
Дизпазон –
максимална стойност

id
1
2
3
4

Начални стойности:
description min_value
Активист
1
Отражател 1.051
Практик
1.11
Теоретик
1.151

max_value
1.05
1.10
1.15
1.20

Таблица: letap_processing – данни от обработката, начален и
краен стил
№ Име на
Тип
Вид Връзка
Описание
поле
1. id
bigint[10]
PK
Първичен ключ
2. datein
int[10]
Дата и час
(системно време) в
който е извършена
обработката
3. userid
bigint[10]
FK letap_registered Връзка към
_users‐>id
регистриран в
LETAP модула
потребител
4. username
varchar[255]
Име на
потребителя
5. input_style tinyint[2]
FK letap_learning_ Начален стил на
styles‐>id
учене
6. letap_style tinyint[2]
FK letap_learning_ Краен (изчислен)
styles‐>id
стил на учене
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Таблица: letap_registered_users – данни за регистрираните
потребители за обработка от модула
№ Име на
Тип
Вид Връзка
Описание
поле
1. id
bigint[10]
PK
Първичен
ключ
2. username
varchar[100]
Име на
потребителя
3. email
varchar[250]
E‐mail на
потребителя
4. learningstyle tinyint[2]
FK letap_learning_styles‐ Връзка към
>id
начален стил
на учене (при
регистрацията)
5. facnum
varchar[10]
Факултетен
номер
6. ayear
smallint[4]
Випуск
7. userid
bigint[10]
FK users‐>id
Връзка към
потребител от
Moodle
8. letapstyle
tinyint[2]
FK letap_learning_styles‐ Текущ
>id
изчислен стил
на учене

Таблица: letap_tests_list – данни за регистрираните тестове,
които се включват в обработките
№ Име на
Тип
Вид Връзка
Описание
поле
1. id
bigint[10]
PK
Първичен ключ
2. regdate
bigint[10]
Дата и час (системно
време) на
извършване на
записа
3. testname varchar[250]
Име на теста
4. testtext
text
Описание на теста
5. testid
bigint[10]
FK
question‐
Връзка към теста от
>id
Moodle
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О ПИСАНИЕ

НА ФАЙЛОВЕТЕ ВКЛЮЧЕНИ В ДИСТРИБУЦИЯТА

ПАПКИ:
db – съдържа данни за инсталиране на БД;
help – помощни файлове;
images – изображения на икони, бутони и др.;
js – библиотека с Javascript файлове;
lang – текстове за различните езици;
style – CSS стилове за форматиране на страниците;

ФАЙЛОВЕ:
block_letap.php – системен файл за начално зареждане на менюто на
модула;
constants.php – константи използвани от модула;
constants2.php – допълнителни константи, за библиотеките;
edit_form.php – стандартен системен файл;
index.php ‐ стандартен системен файл;
letap‐adduser.php – добавяне на нов потребител за следваща
обработка;
letap‐app‐settings.php – преглед/редакция на системни настройки;
letap‐arch_restore.php – архивиране и разархивиране на данни;
letap‐coefficients.php – задаване/определяне на коефициенти за
изчисления;
letap‐edituser.php – редакция на данни за регистриран потребител;
letap‐info.php – информация за разработения модул;
letap‐listletapusers.php
потребители;

–

показва

списък

с

регистрираните

letap‐processing‐doit.php – извършва обработка на данните от
потребителите;
letap‐processing‐history.php – показване на история на обработките;
letap‐processing.php – меню на обработките;
letap‐settings.php – меню настройки;

136

Евгения Ковачева, София, 2012

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на термини и съкращения, свързани с електронното обучение

letap‐showletapuserhistory.php – показва история на обработките за
конкретен потребител;
letap‐testslist.php – списък с наблюдаваните тестове;
letap‐updatecoeff.php
коефициентите;

–

помощен

файл

за

обновяване

на

letap_form.php – стандартна системна форма;
letap_info_form.php – меню настройки;
lib.php – библиотека съдържаща всички използвани функции и
алгоритми от модула;
version.php – пореден номер и версия на разработения модул;
view.php – стандартен системен файл.
К РАТКО

РЪКОВОДСТВО ЗА

ИНСТАЛИРАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИЯ МОДУЛ

ОБЩИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Moodle е софтуерен пакет за разработване на Интернет базирани
образователни курсове и Web сайтове. Това е развиващ се проект,
който поддържа идеята за подход към обучението, основаващ се на
теорията на „социален конструкционизъм“. Тази теория се отнася
към идеята, че човек активно конструира знание посредством досега
си с околната среда, а не го приема просто като слушане и четене.
Moodle се разпространява като свободен софтуер с отворен код
(под GNU public license). Това означава, че продукта има авторски
права, но дава и допълнителна свобода на потребителите. Той е
подходящ за всички видове on‐line курсове, както и допълнение на
обучението в реална учебна среда. Интерфейсът е прост и олекотен
откъм технически детайли. Инсталира се лесно на която и да е
платформа, поддържаща PHP. Необходима е само една БД
(предпочита се MySQL), която може да се споделя.
ИЗИСКВАНИЯ

ЗА ИН С Т А Л И Р А Н Е Н А

MOODLE

Модулът LETAP е проектиран и разработен като под‐модул
(block) на Moodle v.2+ със следните минимални изисквания:
ХАРДУЕРНИ
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ИЗИСКВАНИЯ

Свободно дисково пространство: 160 MB.
Памет: 256 MB (1GB – препоръчително). За всеки 1GB памет
Moodle поддържа до 50 конкурентни потребителя.
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СОФТУЕРНИ





ИЗИСКВАНИЯ

Web сървър поддържащ PHP, като Apache или IIS.
Версия на PHP ‐ v.5.3.2.
База данни MySQL v.5.0.25 (InnoDB storage engine highly
recommended).
Поддържани браузъри:
o Firefox 4+
o Safari 4+
o Google Chrome 10+
o Opera 9+
o MS Internet Explorer 7+

И Н С Т А Л ИР А Н Е

НА

MOODLE

Разархивира се Moodle от приложения файл moodle‐2.2.2.zip във
папка достъпна за изпълнение от Web сървъра (Напр.:
http://yourwebserver.com/moodle).
Създава се празна база данни (БД) с име moodle (Напр.: с
помощта на phpMyAdmin). Създава се потребител с име moodleuser,
на който му се дават пълни права за достъп до създадената БД.
Създава се папка moodledata във папка недостъпна чрез Web
сървъра или се задават права за достъп, които да не са достъпни за
външни потребители.
Стартира
се
инсталатора
на
Moodle
http://yourserver/moodle/install.php и се следват последователно
стъпките до успешното му инсталиране.
И Н С Т А Л ИР А Н Е

НА МОДУЛ

LETAP

Разархивират се файловете на модула LETAP от приложения
файл letap.zip във папка достъпна за изпълнение от Web сървъра,
която е под‐папка на папка blocks на инсталирания moodle (Напр.:
http://yourwebserver.com/moodle/blocks/letap).
Стартира се Moodle, чрез браузър от посочения по‐горе адрес
(т.1.3). От основния екран (фигура 1):

Фигура 1.
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Се избира линка Login, въвеждат се зададените потребителско
има и парола за администратора на системата (Фигура 2):

Фигигура 2

След успешен вход в системата се избира трябва да се появи
напомнящо съобщение от вида (Фигура 3):

Фигура 3

Ако администраторът е влязъл преди инсталиране на модула, до
екрана от фиг.3 се достига, като от административния панел се
избере менюто Site administration ‐> Notifications. Натиска се бутон
Upgrade, при успешна инсталация се появява екран (фигура 4):

Фигура 4
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Натиска се бутон Continue, с което инсталацията завършва. За
проверка и администриране на самия модул може да се използва
Site administration ‐> Plugins ‐> Blocks ‐> Manage blocks (Фигура 5):

Фигура 5

От главното меню на административния панел се избира Settings
‐> Front page settings ‐> Turn editing on. От появилото се вдясно меню
се избира Add a block ‐> LETAP, след което достъпът до модула LTAP
изглежда по следния начин (фигура 8):

Фигура 6

След което може да се изключи редакцията на блоковете в
Moodle.
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НАЧАЛНИ

НАСТРОЙКИ НА

БД:

INSERT INTO `mdl_letap_app_settings` (`id`, `name`, `value`)
VALUES (1, ʹlearningstyleʹ, ʹ3ʹ), (2, ʹdbpreficsʹ, ʹmdl_ʹ);

INSERT INTO `mdl_letap_learning_styles` (`id`, `description`,
`min_value`,`max_value`) VALUES (1, ʹАктивистʹ, 1, 1.05), (2,
ʹОтражателʹ, 1.051, 1.10), (3, ʹПрактикʹ, 1.11, 1.15), (4, ʹТеоретикʹ, 1.151,
1.20);
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