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Мета роботи: Забезпечення індивідуалізованого доступу користувачів інформаційних Webпорталів до затребуваної професійно-навчальної інформації шляхом розробки комплексу моделей і
методів та створення на їх основі програмного забезпечення системи автоматизованого керування
інформаційно-навчальним Web-контентом.

Завдання дослідження:
1. Проаналізувати особливості існуючих програмних систем, що застосовуються для керування
Web-контентом інформаційних порталів навчального і професійного призначення, а також
здійснити аналіз сучасних освітніх вимог до них.
2. Розробити моделі структурування і формалізації знань та інформації, які подані у Webконтенті інформаційно-навчального порталу, з метою забезпечення основи для розробки та
програмної реалізації методів індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваних
професійно-навчальних ресурсів.
3. Розробити методи і програмно реалізувати на їх основі підсистему індивідуалізованого
доступу користувачів до затребуваних ресурсів інформаційно-навчальних Web-порталів.
4. Розробити прикладну програмну систему керування інформаційно-навчальним Webконтентом з функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваних
інформаційно-навчальних ресурсів.
Об’єкт дослідження – програмні системи побудови інформаційно-навчальних Web-порталів, їх
функціонування і архітектура.
Предмет дослідження – моделі, алгоритми і програмні засоби систем керування інформаційноначальним Web-контентом.

Методи досліджень. Теоретичні дослідження ґрунтуються на застосуванні системного аналізу,
об’єктно-орієнтованого проектування, теорії алгоритмів, інженерії знань, теорії множин, теорії
графів, теорії нечіткого виведення і методології функціонального моделювання.
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І
АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ
КЕРУВАННЯ КОНТЕНТОМ
ІНФОРМАЦІЙНО-НАВЧАЛЬНИХ WEBПОРТАЛІВ
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Інформаційно-навчальні Web-портали
Web-портал – Web-сайт, що надає велику кількість послуг та/або надає доступ до
великої кількості інформаційних ресурсів широкій аудиторії користувачів.
Під інформаційно-навчальним порталом слід розуміти Web-портал, метою якого є
надання доступу до навчальної інформації, затребуваної користувачем.
Класифікація систем керування контентом ІНП
Типи систем

Системи керування
контентом CMS

Системи
дистанційного
навчання (СДН) LMS,
VLS, LCMS

Wiki-системи

Популярні
приклади
систем

Drupal, Plone, Joomla,
Wordpress. Typo3, 1С-Битрикс,
NetCat, DotNetNuke, Mambo

Moodle, LearningSpace,
Blackboard,
WebCT, ATutor,
Віртуальний
Університет

Wikimedia,
DocBookWiki,
DokuWiki, PhpWiki

Галузі
застосування
для ІНП

Корпоративні портали,
Web-ресурси освітніх установ

Портали дистанційного
навчання,
Web-ресурси освітніх
установ

Інформаційно-довідкові
Web-ресурси,
Корпоративні портали
обміну знаннями
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ІНП в контексті сучасних освітніх вимог
Структура галузі досліджень

Згуровський М.З,
Богданова І.Ф.,
Панкратова Н.Д.,
Хохлов В.Ю.,
Дресвянніков В.О.,
Сивець С.Д. та ін.

Брусиловський П.,
Мюррей Т.,
П. Де Бра,
Башмаков О.І.,
Семікін В.О.,
Манако А.Ф.,
МакАртур Д.
Мазурок Т. Л. та ін.

Blackboard, WebCt, Moodle,
Віртуальний Університет,
IBM LearningSpace, ATutor
та ін.
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Недоліки існуючих систем в контексті сучасних освітніх вимог
і тенденції їх подолання
Недолік

Тенденції до подолання

Принцип «повного інтелектуального
керівництва» в автоматизованих
навчальних системах

Роботи з теорії конструктивізму в навчанні,
McArthur, D., Lewis, M, Bishay, M.

Однопредметність, тобто
невідповідність архітектури явищу
«інформаційного вибуху»

Промислові системи класу СДН, LMS, LCMS.
Брусиловський П. – системи з відкритим типом
контенту

Індивідуалізація лише всередині
готового навчального курсу

Мазурок Т.Л. – формування навч. курсу з
елементів багатопредметного контенту

Відсутність достатньої уваги
професійній спрямованості навчання

Європейський проект TENCompetence,
Medved M. B., Воробьѐв, А. В., Мазурок Т. Л. –
моделювання системи компетенцій

Відсутність підтримки
міждисциплінарності знань

Мазурок Т. Л. – моделювання міжпредметних
зв’язків
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Сучасні освітні вимоги до інформаційно-навчальних
Web-систем

Досі відсутні розвинені моделі і реалізовані на їх основі програмні засоби, які б
системно забезпечили покриття сформульованих вимог до інформаційнонавчальних Web-систем
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ІІ
СТРУКТУРНО-АЛГОРИТМІЧНІ ОСНОВИ
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОНАВЧАЛЬНИМ WEB-КОНТЕНТОМ
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Функціональна модель програмної системи керування Webконтентом ІНП
СКК=<КЗ, ОБН>
1. Підсистема керування
знаннями (КЗ) призначена
для формування контенту
і дидактично-орієнтованої
бази знань предметної
області.
2. Підсистема організації
індивідуалізованого
навчання ґрунтується на
використанні
формалізованих знань,
представлених за
допомогою КЗ.
Функціональна модель керування контентом ІНП у нотації IDEF0
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Концептуальна схема програмної системи
керування Web-контентом ІНП
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Понятійно-тезисна модель предметної формалізації контенту
(ПТМ)
ПТМ – модель формалізації понятійної
складової контенту
ПТМ=<CTrange , V relrange , D relrange >,
де CTrange – область понять і тез; V relrange –
область зв'язку з контентом; Drelrange –
область опису онтології предметної області.
CTrange =<C , T, CT, TC, TClasses, TClass,
CClasses, CClass>,
де C – множина понять; T – множина тез;
CT, TC – зв'язки між поняттями і тезами;
TClasses і CClasses – відповідно множина
класів тез і понять; TClass і CClass –
відповідно класифікація тез і понять.
V relrange=< V, TV, VT, VC, CV>,
де V – множина елементів контенту; TV , VT
та VC, CV – зв'язки між контентом і тезами
та контентом і поняттями відповідно.

Поняття вказує на деякий обговорюваний
об’єкт з області знань, предмет, який
представляється для вивчення
користувачу. Множина понять:
C={c1,…,cn1}
Теза – це деяка відомість або твердження
про поняття. Множина тез:

T={t1,…, tn2}
Зв’язок між поняттями і тезами:
CT:T→C, TC:C→2T
Класифікація понять і тез:
CClass = C→CClasses; TClass =
T→TClasses,
CClasses = {cGeneral, cActor, cObject, cProcess,
cTech, cList, cCode}
TClasses = {tDefinition, tDestination, tEssence,
tSyntax, tGeneral, tList, tListItem, tImage,
tSynonym, tAbbrev, tAbbrevDecode, tCode,
tAttaching, tReverseEssence, tReverseGeneral} 11

Робота експерта з ПТ-формалізації контенту
Поняття
У загальному випадку етапи нечіткого логічного виведення
включають наступне: запровадження нечіткості (фазифікація),
нечітке виведення, композиція і приведення до чіткості, або
дефазифікація (див. рисунок).

Теза [список]

Теза [зображення]
Рисунок. Система нечіткого логічного виведення.

Поняття
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Зв’язок ПТ-сутностей з контентом
Кожен елемент контенту vi може стати джерелом довільної кількості тез
tj, що задається відображенням: TV:V→2T. Кожна tj, у свою чергу,
стосується одного навчального фрагменту vi: VT:T→V
Поняття, які стосуються даної навчальної ділянки, визначаються
оператором:
CV(v)={c: TV(v)  TC(c)  0 }
Відповідно навчальний матеріал, якого стосується дане поняття,
визначається оператором:
VC(c)={v: TV(v)  TC(c)  0}
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Стенфордська модель нечіткого виведення і її адаптація для
задачі побудови онтології предметної області контенту
Стенфордська теорія нечіткого виведення, ґрунтуючись на ряді спостережень, вводить
прості припущення щодо міри достовірності та пропонує правила об’єднання свідоцтв при
формуванні висновків. Реалізується це основі фактору впевненості (CF – certainty factor),
що ставиться у відповідність висновкам і правилам1

Адаптація моделі для розв’язку задач побудови і використання
онтології ПрО на основі відношення слідування:
1. Область значень фактору впевненості – [0..1]: CF≥0;
2. Враховуються лише свідоцтва на користь істинності гіпотези
слідування, інші свідоцтва враховуються для протилежної гіпотези,
після чого у якості істинної приймається гіпотеза з більшим CF:
A
B

CFAB>0

CFBA>0

B
A

CFAB  CFBA

CF

0

AB

CFAB 
CF

0

 BA

1  CFBA


CFAB  CFBA
CFBA  0

Buchanan B. G., Shortliffe E. H. та ін. Rule-Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the
Stanford Heuristic Programming Project. Reading, MA: Addison-Wesley, 1984.
1
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Побудова онтології на основі стенфордської моделі нечіткого
виведення
Правила-предикати
Правило №1. Якщо поняття «1» фігурує в назві
поняття «2», то поняття «1» є дидактичною
передумовою поняття «2» з високим ступенем
достовірності.

ck  CinC (cl )  concept _ before(ck , cl ) CFcinc

Правило №2. Якщо поняття «1» фігурує в тезі
поняття «2», то поняття «1» є дидактичною
передумовою поняття «2» з деякою достовірністю.

t  TC(cl )  ck  CinT (t )  TClassCF (TClass (t ))  0 
concept _ before(ck , cl ) TClassCF (TClass (t ))

Правило №3. Також для деяких випадків діятиме
зворотне правило: якщо поняття «1» фігурує в тезі
поняття «2», то поняття «2» є дидактичною
передумовою поняття «1» з деякою достовірністю.

t  TC(cl )  ck  CinT (t )  TClassCF (TClass (t ))  0 
concept _ before(cl , ck )  TClassCF (TClass (t ))

Факти
Вхідні поняття-кандидати – ймовірні поняттямипередумови даного поняття aC :
TryCtoC (a )  { c  C : c  CinC (a )  

c  CinT (t )  t  TC(a )  TClassCF (TClass (t ))  0 
t  TC(c)  a  CinT (t )  TClassCF (TClass (t ))  0}

Вихідні поняття-кандидати – ймовірні
поняттями-наслідки даного поняття aC :

TryCfromC (a )  { c  C : a  CinC (c) 
a  CinT (t )  t  TC(c)  TClassCF (TClass(t ))  0 
t  TC(a)  c  CinT (t )  TClassCF (TClass(t ))  0}
Сукупність факторів упевненості:
CFs(c, a )  {x :  x  CFcinc  c  CinC (a ) 
 x  TClassCF (t )  t  TC(a )  c  CinT (t )  TClassCF (TClass (t ))  0 
 x  TClassCF (t )  t  TC(c)  a  CinT (t )  TClassCF (TClass (t ))  0}

Усунення протиріч
CF 

maxCFCtoC (a, c), CFCtoC (c, a)  min CFCtoC (a, c), CFCtoC (c, a )
1  min CFCtoC (a, c), CFCtoC (c, a)
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Алгоритм застосування нечітких правил на
основі Стенфордської моделі для побудови
онтології предметної області контенту
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Візуалізація онтології предметної області шляхом побудови
дидактико-семантичних карт
Дидактико-семантична карта поняття – це орієнтований ациклічний граф, у
якості вершин якого виступають поняття, а кожна з дуг вказує на те, що поняттяпочаток дуги є дидактичною передумовою поняття-кінця дуги. Цей граф є
зваженим, так що у якості ваги дуги виступає значення відповідного фактору
впевненості CFCtoC(с1,c2), де с1,c2 – відповідно початок і кінець дуги.
Для опису алгоритму побудови карти введиться оператор визначення
попередніх понять:
BeforeC(a)  { c  C : CFCtoC(c, a)  0}
Оператор визначення дидактично наступних понять:
AfterC(a)  { c  C : CFCtoC(a, c)  0}

Приклад графу дидактико-семантичної карти поняття
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Генерація тестових завдань на основі ПТМ
Структура підсистеми:
КД=<Testrange , Taskrange , Templrange , TBuildRules>,
де
Testrange=<Test, Vtrg, Vres, TestTasks> – область
тестів,
Taskrange =<Task, TaskCT, TaskTempl, TaskAItems>
– область тестових завдань,

TaskCT: Task → CT – Зв’язок з контрольною
ПТ-парою
TaskTempl: Task →Ttempl, TTempl={Ttempli} –
Набір шаблонів для тестових завдань
TaskAItems: Task → 2C 2T – Варіанти
альтернативних відповідей

Templrange=<TTempl, TQEntity, TQStr, TQClasses,
TQNotClasses, TAClasses, TANotClasses> –
область шаблонів тестових завдань,

TQEntity: TTempl → CTEntity, де
CTEntity={Concept, Thesis} - Типізація
запитального ПТ-елемента Типізація
запитального ПТ-елемента

TBuildRules – алгоритми побудови тестових
завдань.

TQStr:Ttempl→QStr, де QStr={qStri} – множина
текстових шаблонів запитань

Test ={testi} – Множина тестів

Опис допустимих класів ПТ-елементів в
завданні

Vtrg: Test →2V – Контрольна область
навчального контенту
Vres: Test →2V – Ресурсна область контенту
Task = {taski} – Множина тестових завдань
TestTasks: Test→2Task – Зв'язок тестів із
завданнями

TQClasses: TTempl → 2CClasses  2TClasses ,

TQNotClasses: Ttempl→ 2CClasses 2TClasses
TAClasses: TTempl → 2CClasses  2TClasses,
TANotClasses: TTempl → 2CClasses  2TClasses
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Алгоритм побудови тестового завдання
1. Вибір контрольної ПТ-пари.

Позначимо як testk тест, в рамках якого
будується завдання: taskk TestTasks(testk).
TaskCT(taskk)=(tk,ck): (tk,ck)CT  VT(tk)
Vtrg(testk)
2. Пошук допустимих шаблонів завдань:

TT′={tt:TQEntity(tt)=Concept 
(CClass(ck)TQClasses(tt) 
TQClasses(tt)=0)  CClass(ck)
TQNotClasses(tt)  (TClass(tk)TAClasses(tt)
 TAClasses(tt)=0) 
TClass(tk)TANotClasses(tt)}
TT′′={tt: TQEntity(tt)=Thesis 
(TClass(tk)TQClasses(tt) TQClasses(tt)=0) 
TClass(tk) TQNotClasses(tt) 
(CClass(ck)TAClasses(tt) TAClasses(tt)=0) 
CClass(ck)TANotClasses(tt) }

3. Вибір шаблону завдання.
TaskTempl(taskk)=ttk
4. Пошук альтернативних варіантів
відповідей.
TaskAItems′={ t: t  tk CT(t)  ck  ( (TClass(t)
TAClasses(ttk) TAClasses(ttk)0)  (tT
TAClasses(ttk)=0) )  TClass(t)TANotClasses(ttk)
VT(t)Vres (testk) }
TaskAItems′={ с: с  сk  CT(t)  ck  (
(CClass(c) TAClasses(ttk) TAClasses(ttk)0) 
(cC TAClasses(ttk)=0) )  CClass(c)
TANotClasses(ttk)  VC(c) Vres (testk) 0 }
Із отриманої множини випадковим чином
вибирається підмножина TaskAItems(taskk)
5. Візуалізація тестового завдання.

TT=TT′ TT′′
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Алгоритм побудови
тестового завдання
Діаграма діяльності у нотації
UML
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Експеримент з тестування знань
Кількість тестованих – 20, з них завершили тестування – 16.
Тема: “Електронне урядування”. Автор курсу: к.ю.н. Демкова М.С.
Кількість тестових завдань, створених експертом – 20.
Кількість тестових завдань, побудованих автоматично на базі МКД – 20.
Інтеграція стандартних і згенерованих тестових завдань на базі Moodle: к.т.н. Богачков Ю.Н.
Середня відносна похибка: 0,23.
Експеримент підтверджує перспективність застосування КД.
При цьому додаткову увагу слід зосередити на оцінюванні кожного з тестових завдань в контексті
усього тесту.
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Ієрархічно-мережева об'єктно-орієнтована модель структури
навчального контенту
Tree-Net – сукупність двох
взаємоповязаних областей: контенту і
тематичних груп.

Tree-Net=<Vrange , Grange>,
де Vrange – область контенту, Grange –
область тематичних груп.

Vrange =<V, Ch, F, N, A, VType,
AType>,
де V – елементи контенту
(інформаційні Web-сторінки); Ch, F,
N,A – відношення; VType – типізація
контенту; VType – типізація
псевдонімів.

Grange =<G, ChG, FG, VG>,
де G – множина тематичних груп;
ChG, FG – відношення, що задають
дочірні і батьківські зв'язки між
групами відповідно; VG – відношення,
що задає зв'язки між групами і
контентом.
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Тематичні групи і оператори асоціативності
Тематичні групи служать для організації
різноманітних міжпредметних і
внутрішньопредметних зв’язків між елементами
контенту.
G = {g1, …, gnG} - Множина груп
ChG: G→2G - Дочірні елементи
FG: G→G - Батьківські зв'язки
DescG (g), g G - Групи-нащадки
Визначення нащадків множини груп:
DescGG (A)=(DescG(gi)), де giA, AG
AncG(g),gG - Генеалогічна лінія групи g
AncGG (A)=(AncG (gi)), де giA, AG - Генеалогічна лінія груп
AG

Зв'язок елементів контенту з тематичними групами
VG:G→2V

GV(v)={g: v VG(g)  ( v Desc(v′)  v′VG(g) 
VType(v′)=block )  (v Ch(v′)  v′VG(g) 

Оператори асоціативності
Найближче коло тематично-асоціативного
контенту

VnarrowG(a)={v: GV(v)  GV(a) 0}
Помірне (заглиблююче) коло тематичноасоціативного контенту

VmediumG(a)= VnarrowG(a) {v: v
VGGbr(Ga), де Ga = GV(a)}
Широке коло (узагальнююче) тематичноасоціативного контенту

VwideG(a)= VnarrowG(a)  {v: v VGG
(AncGG(Ga) ), де Ga = GV(a)}

VType(v′)=list)}
Елементи контенту, що належать множині груп AG:
VGG(A)= {v: GV(v)  A  0}
Контент гілки g:
VGbr(g)={v: g GV(v) або GV(v)  DescG (g)  0}
Контент множини гілок A  G:
VGGbr(A)={v: v VGbr(gi), де gi  A DescGG (A)}

Повне коло тематично-асоціативного контенту

VtotalG(a)= VmediumG(a)  {v: v VGG
(AncGG(Ga) ), де Ga = GV(a)}
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Структура професійних компетенцій (ПК)
Модель професійних компетенцій
служить для опису посад,
спеціальностей і компетенцій у їх
співвідношенні з навчальним контентом:
ПК=< S, ChS, FS, AS, VS, Exp, SExp >,
де S – множина компетенцій;
ChS і FS – ієрархічні зв'язки між
компетенціями;
AS – відношення псевдонімів між
компетенціями;
VS – зв’язки компетенцій з контентом;
Exp – множина профілів спеціалістів;
SExp – зв'язки між профілями
спеціалістів і компетенціями.
Множина компетенцій: S={si},i=1..nS.
Ієрархія компетенцій:
ChS: S→2S , FS:S→S.

Декомпозиція компетенції: DescS(s), sS.
Псевдоніми компетенцій: AS: S→S.
Зв’язок компетенцій з контентом: VS: S→2V ,
SV: V→2S ,
Повний набір контенту компетенції:

VatS(s)={v: vVS(s)  ( v Desc(v′) 
v′VS(s) VType(v′)=block ) 
(v Ch(v′)  v′VS(s)  VType(v′)=list)}
Множина спеціалістів, які моделюються в
системі: Exp={expi}. Зв'язок між профілем
спеціаліста і його компетенціями:
SExp: Exp→2S
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Підсистема побудови індивідуального навчального
середовища
Модель користувача описує цілі, рівень знань і
навичок користувача системи.
МУ=<L, LAims, LKnow>
Модель цілей учня:
LAims={LExpAims, LSAims, LVAims, LCAims,
LGAims}, де
1) цільовий профіль спеціаліста задається
відображенням: LExpAims:L→2Exp;
2) цільові компетенції користувача: LSAims: L→2S;
3) цільовий контент: LVAims: L→2V;
4) цільові поняття: LCAims: L→2C;
5) цільові предметні області: LGAims: L→2G.
Оверлейна модель досягнень користувача:
LKnow = {LV, LC, LS} ,

де засвоєний матеріал задається відношенням: LV
LV, яке задається матрицею LVw=||lvwij||, де lvwij
– числове вираження рівня засвоєння і-м
користувачем j-ої ділянки контенту.
Засвоєнні поняття і компетенції задаються
відношеннями LСLС та LS LS, які описуються
відповідними матрицями LCw=||lcwij|| та
LSw=||lswij||.

Освітній запит
Eq={EqS, EqExp, EqC, EqV, EqG}
Види вхідних параметрів ОЗ:
1. Цільові компетенції або профіль
спеціаліста: EqS S або EqExp Exp;
2. Цільові навчальні поняття: EqC C;
3. Цільовий контент або навчальний курс:
EqV V;
4. Цільова предметна область: EqG G.

Індивідуальне навчальне середовище:
iE=<iS, iV, iG, iC>,
iS S – індивідуальний набір компетенцій,
iV V – індивідуальна область контенту,
iGG – індивідуальний набір предметних
областей,
iCC – індивідуальний термінологічний
довідник.
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Визначення індивідуального контенту та інших компонент
індивідуального навчального середовища
У якості освітнього запиту в даному випадку виступає профіль спеціаліста, тобто
використовується елемент запиту EqExp. Навчальний процес передбачає вивчення
матеріалів, що стосуються фахової діяльності і компетенцій цього спеціаліста.
1. Навчальні цілі користувача li: LExpAims(li)=EqExp.
2. Повний набір компетенцій, що стосуються даного профілю називається
декомпозицією профілю спеціаліста і визначається наступним чином:
SDExp(exp)={s S: s SExp(exp) sDescS(a), де a SExp(exp)}
3. Профільна область контенту даного спеціаліста:
VSDExp(exp)={v: vVatS(s), де sSDExp(exp)}
4. Предметні області, в яких працює спеціаліст:
GExp={g: gGV(v), де v VSDExp(exp)}
5. Профільний довідник спеціаліста:
CExp={c: cCV(v), де v VSDExp(exp)}

Таким чином ІНС для користувача li на основі цільового профілю, поданого у
освітньому запиті Eq і збереженого в цілях користувача LExpAims(li) описується наступним
чином:
iE(li)=iEExp(exp)={SDExp(exp), VSDExp(exp), GExp(exp), CExp(exp)},
де expLExpAims(li)
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Задача автоматичного впорядкування індивідуального контенту
на основі онтології
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Алгоритм автоматичного впорядкування
індивідуального контенту
1. Підготовчий етап обробки контенту
і онтології
 Індексація контенту поняттями
відповідно до предметної області
 Побудова транзитивного замикання
графу онтології за допомогою
модифікації алгоритму ФлойдаВаршалла відповідно до правила:

concept _ before (ck , cl ) CFkl 
concept _ before(cl , cm ) CFlm 
concept _ before(ck , cm ) CFkl  CFlm
2. Аналіз відношень між поняттями
ділянок контенту на основі правил і
Стенфордської моделі нечіткого
виведення.
3. Сортування ділянок контенту за
допомогою алгоритму топологічного
сортування ациклічного орграфа.

Ключові правила,
на яких ґрунтується алгоритм:
Поняття є цільовим в ділянці контенту:
t CT (t )  c  tClass(t )  tAttaching  VT (t ) V  
concept _ essential (c,V )

Поняття є фоновим (вивченим) для ділянки:
контенту
 CT (t )  c  VT (t ) V  
t 

tClass
(
t
)

tAttaching


concept _ pre (c,V )
Правило черговості контенту №1
concept _ essential (ck ,Vk )  cl  CVV (Vl ) 
concept _ before(ck , cl ) 
content _ before(Vk ,Vl ) CFg

Правило черговості контенту №2
concept _ essential ( ck ,Vk ) 
concept _ pre(ck ,Vl ) 
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content _ before(Vk ,Vl ) CFes
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Алгоритм автоматичного
впорядкування контенту
індивідуального навчального
середовища на основі онтології і
нечіткого виведення
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ІІІ
ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ СИСТЕМИ
АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ WEBКОНТЕНТОМ ІНФОРМАЦІЙНОНАВЧАЛЬНИХ ПОРТАЛІВ
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Структурна схема системи
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Діаграма класів ядра програмної системи

32

Модульна структура програмного комплексу
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Фізична архітектура системи
Діаграма розгортання у нотації UML
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Приклади роботи інформаційно-навчальногоWebпорталу на базі розроблених програмних засобів

Редагування і структурування контенту

ПТ-формалізація і формування онтології
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Сценарій роботи системи
Побудова ІНС
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Приклади роботи інформаційно-навчального Webпорталу на базі розроблених програмних засобів
Компетенції і їх зв’язок з контентом
(МПК)

Індивідуальне навчальне середовище
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Приклади роботи інформаційнонавчального Web-порталу на базі
розроблених програмних засобів

Генерація і аналіз тестів

Візуалізація онтології у вигляді
дидактико-семантичної карти
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Сфери застосування створеної програмної системи
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Застосування та впровадження програмної системи для
побудови інформаційно-навчальних порталів
Розроблена програмна система була впроваджена у ряді підприємств і установ,
серед яких державні і недержавні освітні установи, комерційні і громадські організації.
Серед іншого побудовано освітні портали і веб-ресурси:
1. Портал знань – відкритий український інформаційно-навчальний портал
www.znannya.org, ресурси та програмне забезпечення якого розроблялися в межах
співпраці з Навчально-методичним комплексом «Інститут післядипломної освіти»
НТУУ «КПІ» та Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України
2. Інформаційно-навчальний ресурс «Технології е-урядування» для Регіонального
центру розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим
3. Інформаційно-освітній портал Міжнародного університету ―Vision‖ (США) в
країнах Східної Європи: www.idcl.org.ua
4. Науково-технічний портал з проблем дистанційного навчання: www.setlab.net
5. Портал кафедри АПЕПС НТУУ ‖КПІ‖: www.apeps.kpi.ua
6. Інформаційний портал Міжнародної науково-методичної конференції «Викладання
психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід,
перспективи» 2007, кафедра ПП НТУУ «КПІ»: www.pptu2007.org.ua і ряд інших

Інтернет-ресурсів.
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Наукова новизна одержаних результатів
1. Вперше запропоновано метод автоматизованої побудови онтології предметної області
на основі стенфордської моделі нечіткого виведення в інформаційно-навчальних Web-системах.
Сутність методу полягає в автоматичному визначенні семантичних відношень між
структурними елементами формалізованого контенту на базі апарату нечіткого виведення.
Метод дозволяє реалізувати програмне забезпечення для автоматизованого розв’язання задач
формалізації понятійної складової контенту, побудови гіпермедійного термінологічного
довідника з предметної області, визначення семантичних зв’язків між поняттями та побудови
тестових завдань.
2. Розроблено ієрархічно-мережеву об’єктно-орієнтовану модель даних і знань, поданих в
контенті інформаційно-навчальної Web-системи, яка вперше забезпечила комплексне
вирішення задач репрезентації великих об’ємів багатопредметної інформації, організації
міждисциплінарних зв’язків, моделювання предметних областей, подання структури
професійних компетенцій і організації навігації в інформаційному Web-порталі навчального і
професійного призначення.
3. Вперше на основі онтологічного підходу і нечіткої логіки розроблено метод, що
забезпечує основу програмного забезпечення для індивідуалізованого доступу користувачів до
затребуваних міждисциплінарних ресурсів інформаційно-навчального Web-порталу. Сутність
методу полягає у автоматичній побудові індивідуального навчального середовища шляхом
вибору і впорядкування ресурсів багатопредметного Web-порталу відповідно до навчальнопрофесійних потреб користувача.
4. Вперше розроблено прикладну програмну систему керування контентом з розширеним
інструментарієм автоматизованої побудови інформаційно-навчальних Web-порталів, яка
містить програмні засоби створення міждисциплінарної бази контенту навчального та
професійного призначення, засоби автоматизованої побудови і відображення онтології
предметної області, засоби побудови індивідуального інформаційно-навчального середовища
і
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засоби автоматизованої побудови тестових завдань.

Висновки
У роботі розв’язано задачу побудови комплексу моделей і методів та створення на їх
основі програмного забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування
інформаційно-навчальним Web-контентом із функцією індивідуалізованого доступу
користувачів до затребуваної професійно-навчальної інформації в межах інформаційного Webпорталу. Дисертація містить наступні теоретичні і практичні результати.
1. Здійснено аналіз існуючих програмних систем, що застосовуються для керування Webконтентом інформаційних порталів навчального і професійного призначення. Проаналізовано
сучасні освітні вимоги до програмних систем підтримки навчання, розглянуто методи, моделі і
технології інтелектуальних навчальних систем та можливості їх застосування для побудови
інформаційно-навчальних Web-порталів. Показано, що сучасні освітні вимоги необхідно
задовольняти на основі онтологічно-орієнтованого моделювання навчального Web-контенту, як
засобу моделювання знань в інформаційно-навчальній програмній Web-системі.
2. Розроблено комплекс моделей і методів керування інформаційно-навчальним Webконтентом на основі онтологічного підходу, що відповідає сформульованим вимогам і
забезпечує структурно-алгоритмічні основи програмних засобів індивідуалізованого доступу
користувачів до затребуваних міждисциплінарних ресурсів інформаційних Web-порталів.
Розроблено наступні ключові компоненти:
• ієрархічно-мережева об’єктно-орієнтована модель подання даних і знань, представлених у
Web-контенті інформаційно-навчального порталу;
• модель формалізації понятійної складової Web-контенту і метод автоматизованої побудови
онтології предметної області;
• метод автоматичної побудови індивідуального інформаційно-навчального Webсередовища.
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Висновки
3. Розроблено ієрархічно-мережеву об’єктно-орієнтовану модель подання даних і знань,
представлених у Web-контенті, що забезпечило основу для інформаційної структури
розроблюваної програмної системи і надало комплексне вирішення задач репрезентації великих
об’ємів багатопредметної інформації, організації міждисциплінарних зв’язків, моделювання
предметних областей, подання структури професійних компетенцій і організації навігації в
інформаційному Web-порталі.
4. Розроблено модель формалізації понятійної складової контенту інформаційнонавчальної Web-системи, що дозволило програмно реалізувати засоби автоматизованої
побудови тестових завдань, створення гіпермедійного довідника з предметної області навчання та
забезпечило основу для методу автоматичної побудови онтології предметної області.
5. Адаптовано стенфордську модель нечіткого виведення з метою застосування апарату
нечіткої логіки в програмних модулях, що відповідають за розв’язання задач визначення
черговості структурних елементів міжпредметного Web-контенту. Це забезпечило основу для
розробки методу автоматичної побудови онтології і методу генерації індивідуального навчального
середовища в програмній системі керування інформаційно-навчальними Web-ресурсами.
6. Запропоновано метод автоматизованої побудови онтології предметної області для
інформаційно-навчальних Web-систем на основі стенфордської моделі нечіткого виведення.
Сутність методу полягає в автоматичному визначенні семантичних відношень між структурними
елементами формалізованого контенту на базі апарату нечіткого виведення, що дозволило
побудувати програмний модуль предметної формалізації контенту та модуль автоматизованого
створення і обробки онтології для системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом.
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Висновки
7. На основі онтологічного підходу і нечіткої логіки розроблено метод автоматичної
побудови індивідуального міждисциплінарного Web-середовища навчання. Розроблений
метод дав змогу програмно реалізувати підсистему індивідуалізованого доступу користувачів
Web-порталів до затребуваних інформаційно-навчальних ресурсів.
8. Розроблено прикладну програмну систему керування контентом з розширеним
інструментарієм автоматизованої побудови інформаційно-навчальних Web-порталів, яка
містить програмні засоби створення міждисциплінарної бази контенту навчального та
професійного призначення, засоби автоматичної побудови і відображення онтології предметної
області, засоби побудови індивідуального інформаційно-навчального середовища і засоби
автоматизованої побудови тестових завдань. Результати роботи впроваджені у Навчальнометодичному комплексі «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ», в Інституті
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, у Регіональному центрі розвитку
е-урядування в Автономній Республіці Крим та в представництві Міжнародного університету
«Vision» (США) у Східній Європі.
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