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Abstrakt

V práci prezentujeme způsob navigace uživatele založenou na metadatech. Používáme pro-
stor konceptů, který popisuje problémovou doménu pomocí konceptů a vztahů mezi nimi.
Algoritmus pro ohodnocení prostoru konceptů, který definujeme umožňuje ohodnotit každý
koncept v závislosti na jeho poloze v prostoru konceptů a vazbách na další koncepty a
jejich ohodnocení. Každý dokument, který je prezentován uživateli je navázán na prostor
konceptů pomocí své množiny konceptů. Pro uživatele je uchovávaná množina dosažených
znalostí, kde jsou zaznamenávány znalosti uživatele ve formě známých konceptů. Navigace
je prováděna pro každého uživatele samostatně na základě jeho množiny dosažených znalostí
a množin konceptů příslušných dokumentů. Pro vlastní výběr dokumentů a jejich setřídění
do personalizovaného menu se využívají metriky, které implementují rozdílné přístupy pro
setřídění dokumentů, například na základě mohutnosti množiny konceptů, na základě ohod-
nocení dokumentů podle množiny konceptů a další. Dokumenty, které pro uživatele vhodné
jsou mu prezentovány ve formě menu, setříděného podle vhodnosti. Uživatelovo chování a
jeho reakce jsou využívány k dalšímu formování navigace.
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Abstract

The work presents a scheme for navigating user based on metadata. We employ concept
space that describes the problem domain by concepts and relations between them. Algorithm
for concepts space evaluation was developed and is used to calculate an evaluation of a
concept according its position and evaluation of its related concepts. Document which are
presented to the users have defined a set of concepts which desribes them. For user an
achived knowledge set is maintained where user’s actual knowledge is stored in a form of
known concepts. Navigation scheme takes the user’s achived knowledge set and concepts sets
of documents and chooses such documents which will be best beneficial for users in meaning
of gaining new knowledge. For choosing the documents we employ numerous metrics which
implement different approaches in learning of new knowledge such as choosing documents
where user knows the most of the concepts and others or choosing document according
concepts similarity to presented document. The chosen documents are presented to the user
in a form of menu where the best suitable document in on the top. The user’s behavior and
reactions to the presented documents help to shape the navigation prepared for them.
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1. Úvod

Informační technologie se staly každodenní součástí našeho života. Přístup na web je dnes
již v mnoha zemích považován za jedno ze základních lidských práv. K masovému rozší-
ření informačních technologií přispěla jednak jejich jednoduchost, a také jejich atraktivita.
Čím více se usnadnil přístup lidem k Internetu, tím častěji se začalo narážet na problémy
s neustále se zvyšujícím množstvím dostupných informací. A čím více informací se na Inter-
netu nachází, tím více lidí se k němu připojuje. Ovšem ne každý představuje „informačního
experta”, který je schopen vše a bez problémů nalézt. Z tohoto důvodu se již od začátku
používání Internetu začaly objevovat snahy o zjednodušení získávání informací ve formě
vyhledávačů či různých nápovědných systémů.

Právě při velkém objemu zpracovávaných informací a velkém množství uživatelů se za-
čalo projevovat dědictví a problémy, které si Internet sebou nese od svého počátku. Reakcí
na objevující se problémy a potřeby byl jednak vývoj existujících standardů jako je HTML,
tak také vytváření nových standardů a přístupů k zobrazení a nabízení informací. Jedním
z těchto rozšíření, které vzniklo jednak z potřeby lépe organizovat a zpracovávat dostupné
informace, a také z důvodu jejich lepší prezentace, je sémantický web. Princip sémantického
webu stojí na myšlence, že informacím se má přiřadit přesně definovaný význam, který
umožní jejich automatizované zpracování [4]. Pro sémantický web vznikla řada jazyků, které
si navzájem konkurovaly a u kterých se až časem hledala shoda a interoperabilita. V ruku
v ruce s tímto se objevují problémy s kooperací a interoperabilitou mezi různými přístupy
a nástroji, které byly vytvořeny. Mnoho práce je proto věnováno na nástroje a postupy pro
mapování, spojování či integrací existujících technologií a přístupů.

Adaptivní web představuje směr výzkumu, který se zabývá způsoby a principem jak
uživateli prezentovat relevantní informace nebo jej navigovat informačním prostorem tak,
aby se dostal k požadovanému cíli. Nejdůležitějším aspektem celého snažení je uživatel a
proto je nutné o něm získávat a uchovávat množství informací a charakteristik. Ne vždy
se pro účely navigace systémy zaměřují pouze na jednotlivého uživatele, ale zaměřují se na
skupinu uživatelů s podobných chováním, ke které je jednotlivý uživatel následně přiřazen.

Navigace uživatele představuje důležitý proces, kdy již získané charakteristiky uživatele
a informace o jeho chování prakticky využíváme pro přizpůsobení prezentovaných informací
či pro jeho navigaci informačním prostorem. Ať již navigujeme jednotlivého uživatele či
skupinu uživatelů, k přípravě a provedení navigace potřebujeme mít definován algoritmus,
který ze získaných charakteristik a dostupných informací připraví a nabídne uživateli takové
informace, které jej budou směrovat k jeho cíli. Principy sémantického webu přinesly do
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navigace uživatele další možnosti pro adaptivní navigaci, kdy je možné do čistě adaptivní
navigace zahrnout i dostupná metadata o obsahu, který pro uživatele adaptujeme.

Naším cílem je zlepšit orientaci a navigaci uživatele nad prezentovanými obsahem za
pomoci metadat daného obsahu. Náš algoritmus navigace je postaven na myšlence, že pro
navigaci nad obsahem můžeme využít metadata – prostor konceptů či ontologii – protože
vazby, které lze nalézt na úrovni metadat lze také nalézt na úrovni samotného obsahu, které
tato metadata popisují. K tomuto účelu jsme navrhli algoritmus pro ohodnocení prostoru
konceptů, kdy konceptu je přiřazeno ohodnocení na základě jeho pozice v prostoru konceptů
a jeho vazeb na ostatní koncepty. Pro každého uživatele uchováváme množinu dosažených
znalostí, která se naplňuje koncepty z prostoru konceptů. Tímto způsobem budujeme pře-
hled o aktuálních znalostech uživatele a na jejich základě a na základě navázání obsahu na
prostor konceptů připravujeme další navigaci pro uživatele.

V rámci vytváření našeho přístupu jsme zpracovali a diskutovali dosažené výsledky
v oblasti adaptivních hypermédií a v oblasti sémantického webu. Prakticky jsme vyzkoušeli
adaptivní systém AHA! [11] a to včetně experimentu, který implementuje pravidlově orien-
tovaný přístup, kdy pravidla musí zadat autor kurzu s ohledem na jeho obsah a zamýšlenou
posloupnost jednotlivých stránek prezentovaných uživateli. Po vytvoření a otestování dvou
kurzů v adaptivním systému AHA! jsme pravidlově orientovaný přístup opustili a zamě-
řili jsme se na princip navigace za využívající metadata, která jsou definována v prostoru
konceptů popisujícím danou problémovou doménu.

Naše výsledky v této oblasti byly prezentovány a diskutovány na recenzovaných lokálních
i světových konferencích. Zpětná vazba týkající se použití prostoru konceptů respektive topic
maps, nám pomohla ve směrování dalšího výzkumu. Princip využití prostoru konceptů tedy
metadat nás v průběhu řešení přivedl na možnost navigace nad vícejazyčným obsahem.
Koncepty v prostoru konceptů jsou uchovávány v anglickém jazyce. Navázaný obsah na
prostor konceptů může být vícejazyčný, kdy „obálka” dokumentu je navázána na koncepty
a jeho obsah je uložen uvnitř dokumentu ve více jazycích. Tento princip jsme vyzkoušeli na
společném experimentu s kolegy z univerzity v Ankaře, Turecko.

Navržený princip navigace společně s algoritmem pro ohodnocení konceptů jsme prak-
ticky otestovali v rámci vytvořeného adaptivního webového systému XAPOS určeného pro
doménu výuky programovacích jazyků, který jsme přihlásili jako autorizovaný SW v roce
2011 za VŠB v RIV [29].



2. Současný stav poznání

Množství informací se kterým se v dnešní době potkáváme je ohromné. Zpravodajské weby,
sociální sítě, vyhledávací služby, weby pro sdílení videa, . . . používáme ve svém životě každý
den. Nové weby a informace na nich se objevují jako houby po dešti. V podstatě by se dalo
říct, že jsme zahlceni informacemi. Vzniká potřeba informace nějakým způsobem zpraco-
vat, případně omezit jejich množství, které se k nám ve výsledku dostane. Většina uživatelů
si postupně vytvoří seznam „svých informačních” webů, které navštěvuje v podstatě pra-
videlně a čerpá z nich informace. Toto obvykle platí pro různé zpravodajské weby, weby
obsahující informace, které pokrývají zájem uživatele. Pokud má uživatel zájem o nezahr-
nutou oblast, případně potřebuje vyhledat nové informace obrací se obvykle na vyhledávač.
Vyhledávače vracejí na vstupní frázi velké množství setříděných výsledků. Zde se poprvé
setkáváme s personalizací.

Adaptace a personalizace představují metodu nebo postup, jak uživateli vyhledávače,
nebo nějakého systému nabídnout, takové informace, které pro něj budou přínosné, a které
odpovídají jeho požadovanému cíli, tomu co chce nalézt, případně se naučit, vyzkoušet a po-
dobně. Personalizace informací se začala nejprve rozvíjet na akademické půdě, kde v rámci
informačních systémů obvykle pro nabízení kurzů, případně různých expertních či nápověd-
ních systémů byla postupně uváděna v život. V dnešní době se s větší či menší personalizaci
setkáváme skoro v každém systému ačkoliv to nemusí být vůbec zřejmé. Většina vyhledá-
vačů nabízí personalizaci založenou například na předchozích vyhledáváních případně na
tom, které z výsledků dřívějších vyhledávání stejného dotazu zvolili uživatelé před námi.

Adaptace a personalizace může být prováděna jednak pro konkrétního uživatele – ob-
vykle je tento uživatel do systému přihlášen a může být tedy identifikován, nebo pro skupinu
uživatelů – uživatel je ztotožněn se skupinou na základě své volby, nebo výsledkem vyhod-
nocení dotazníku. Každý z přístupů v sobě skrývá výhody i nevýhody. Výhodou adaptace
pro konkrétního uživatele může být nabízení přesnějších výsledků či informací. Nevýhodou
mohou být extrémně specifičtí uživatelé, které systém nedokáže „analyzovat” a pracovat
s nimi, a také anonymní uživatelé, pokud vůbec s nimi systém pracuje. Výhodou druhého
přístupu adaptace nad skupinu uživatelů je větší množství informací a dat, která se o uživa-
telích souhrnně získají a s nimi je pak možné lépe skupinově adaptovat – například novému
uživateli mohou být po zařazení do skupiny okamžitě nabídnuty požadované informace.
Nevýhodou je, že uživatel může být do skupiny zařazen špatně, nemusí se jeho preference
shodovat s preferencemi celé skupiny a tím pádem adaptace není odpovídající.

Adaptace a personalizace může být prováděna několika způsoby. Můžeme adaptovat



4 KAPITOLA 2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ

jednak dostupné množství – množství dostupných odkazů nebo adaptovat prezentaci do-
stupných informací. Základy tohoto oboru adaptace informací a adaptivních hypermédií
můžeme umístit do roku 1999, kdy byly v [8] a následně v [9] představeny základní archi-
tektura a techniky adaptace informací.

Důležitým aspektem adaptace je možnost její automatizace. Aby bylo možné informace
automaticky zpracovávat je nutné je popsat způsobem, umožňujícím automatické zpra-
cování. Problémem se zabývá oblast nazvaná sémantický web, která definuje způsoby jak
informacím dát přesně definovanou sémantiku, která by vyjadřovala charakteristiky a vlast-
nosti popisovaných informací.

2.1 Základní pojmy

Obrázek 1: Propojení prostoru konceptů a obsahu

Na úvod definujeme základní pojmy, tak jak je budeme používat v dalším textu.
Metadata představují doplňkové informace přidružené k informacím. Jejich cílem je

zjednodušit a zpřesnit popis informací, které reprezentují, tak aby je bylo možné automati-
zovaně zpracovávat. Používání metadat je klíčovým aspektem sémantického webu, kde právě
metadata dávají informacím sémantiku. Metadata můžeme rozdělit na obsahově nezávislá
metadata, které uchovávají informace nezávislé na obsahu a smyslu dokumentu a obsa-
hově závislá metadata, které se zaměřují na sémantiku a informační hodnotu dokumentu
samotného [27].
Koncept představuje základní jednotku informace v problémové doméně. Koncepty

jsou používány jednak pro popis problémové domény, tak také v navigaci uživatele, kde
se pomocí nich uchovává informace o znalostech uživatele. Příkladem konceptu z oblasti
programovacího jazyka Lisp je například Recursion, CloseFunction ConditionalExpression.
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Koncept bývá nazván výstižným výrazem určujícím jeho obsah, obvykle bývá popsán ano-
tací a doplněn množinou klíčových slov.

Prostor konceptů (CS, concept space) nebo také ontologie, představuje množinu kon-
ceptů s jejich definovanými vazbami. Koncept může mít jednu či více vazeb různých typů
na ostatní koncepty. Prostor konceptů si můžeme představit jako multidimenzionální graf
s orientovanými hranami. Každý typ propojení mezi koncepty přidává do prostoru kon-
ceptů další rozměr, kde hrany odpovídající typu propojení jsou součástí tohoto rozměru.
Příkladem vazby mezi koncepty může být například subClassOf, relatedTo, definedBy a jiné.

Dokument představuje základní datovou jednotku, která je popisována pomocí kon-
ceptů. Obvykle dokumentem chápeme soubor jako je například HTML či PDF soubor,
ale dokumentem v pojetí sémantického webu může být i více souvisejících HTML stránek
společně s grafikou, styly a dalšími multimediálními soubory či naopak jen odstavec.

Výukový objekt (LO, learning object) představuje speciální případ dokumentu, který
se používá v doméně výukových hypermédií. Výukový objekt se obvykle skládá z výuko-
vého materiálu společně s multimediálním obsahem případně příklady, které jsou prezen-
továny uživateli. Příkladem výukového objektu může být kapitola z kurzu Lisp Základní
typy nebo Vícenásobná rekurze. Výukový objekt může být popsán pomocí existujících stan-
dardů jako je LOM1 (datový model pro popis výukových objektů) či SCORM2 (Sharable
Content Object Reference Model – kolekce standardů pro webový elearning). Jejich popis
ve standardizovaném formátu umožňuje sdílení výukových objektů mezi více systémy.

Prostor dokumentů je množina všech dokumentů, se kterými systém či nástroj pra-
cuje. Dokumenty v prostoru dokumentů mohou mít definovány vazby na jiné dokumenty
z prostoru.

Propojení prostoru konceptů a prostoru dokumentů představuje definování va-
zeb mezi prostorem konceptů a prostorem dokumentů (viz obrázek 1). Každý dokument
může mít přiřazenou množinu konceptů, které jej definují a popisují. V některých systémech
či metodách tato množina bývá jen jedna v jiných bývá rozdělena na množinu prerekvizit
(toho co potřebujeme znát předtím) a množinu výstupů (toho co se v dokumentu dozvíme).

2.2 Sémantický web

Myšlenka sémantického webu je označována jako rozšíření webu, v němž informace mají
přidělen dobře definovaný význam lépe umožňující počítačům a lidem spolupracovat. Tim
Berners-Lee představil ideu sémantického webu v roce 2001 v [4]. Obvyklým způsobem, jak
rozšířit stávající data o sémantické informace, je doplnění stávajících dat o metadata, která
popisují charakteristiky a vlastnosti daných dat. Přidání metadat usnadňuje automatické
strojové zpracování dat.

Přidání sémantiky do dokumentů přináší nejen možnost automatizovaného zpracování

1http://ltsc.ieee.org/wg12/
2http://www.adlnet.gov/capabilities/scorm/scorm-2004-4th
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informací, ale také možnosti vytváření nových propojení mezi dostupnými dokumenty, au-
tomatizované vytváření slovníků popisující problémové domény nebo odvozování nad me-
tadaty. V neposlední řadě se metadata používají v sémantických vyhledávačích, které se
zaměřují na zlepšení přesnosti hledání pochopením záměru uživatele s přihlédnutím k vý-
znamu zadaného vyhledávacího dotazu v problémové doméně vyhledávání.

Přidání metadat v prostředí Internetu, kde se jako primární jazyk pro prezentací infor-
mací používá jazyk HTML se začaly využívat tagy meta. Protože toto řešení nebylo úplně
dostačující, začaly se objevovat další možnosti a specifikace jako je například „Semantic
HTML”, kde se správným použitím tagů a stylů klade důraz na sémantiku dokumentu. Pro
vlastní prezentaci dokumentu uživateli se pak doporučuje používat kaskádové styly (CSS).
Typickým příkladem, který je doporučován také ve specifikaci HTML je použití tagu em
(zvýrazněný text) místo tagu i (text kurzívou), všude tam kde má být text zvýrazněn a
formu zvýraznění definovat v CSS. Doporučením je také definovat jména tříd v HTML
podle jejich významu.

Kromě doplnění sémantických informací do existujících HTML dokumentů na webu se
pro zápis a sdílení sémantických informací využívají ontologie nebo topic maps zapsány po-
mocí jazyků RDF, OWL a XTM. Jejich cílem je definovat společný standardizovaný formát
pro zápis a výměnu sémantických informací mezi systémy a nástroji, které se sémantickými
informace pracují.

Ačkoliv si toho vůbec nemusíme být vědomi, tak se sami také můžeme podílet na automa-
tizovaném vytváření sémantiky dostupných informací. Může se například jednat o jednodu-
ché ohodnocení výsledku vyhledávání. Buďto explicitně určíme, že výsledky, které jsou nám
prezentovány odpovídají námi položenému dotazu, či třeba jen zvolením výsledku vyhledá-
vání, označíme tento jako odpovídající, což vyhledávač může vyhodnotit. Velmi oblíbenou
součástí života se staly různé sociální sítě. Jejich prostřednictvím s ostatními „přáteli” sdí-
líme například své fotografie či videa, kde určujeme osoby zde přítomné, místa kde byly
fotografie či videa pořízena. Tímto velmi přesně definujeme sémantiku těchto informací.
Tato oblast je označována jako sociální sémantický web či také jako folksonomie.

Pokud zůstaneme u příkladu fotografií, tak mnoho moderních fotoaparátů dnes obsa-
huje GPS chip, který zaznamenává do fotografie přímo polohu, kde byla vytvořena. Nástroje
pro zpracování a prezentování fotografií umí s tímto údajem pracovat a mohou tedy auto-
matizovaně nabídnout doplňující informace o daném místě případně nabídnout fotografie
vytvořené jinými autory pro porovnání.

Architektura sémantického webu

V [5] byla představena formální architektura sémantického webu (viz obrázek 2), která slouží
k transformaci stávajících zdrojů na zdroje sémantického webu a k zápisu nových zdrojů.
Jednotlivé vrstvy mají předem určenou roli. Unicode vrstva představuje definici a způsob
zápisu mezinárodních znakových sad. URI vrstva slouží k jednoznačné identifikaci a adre-
saci zdroje v prostředí webu. XML + NS + XML Schema vrstva slouží jako prostředek pro
fyzický zápis metadat ve standardizovaném jazyku a umožňuje snadnější kooperaci mezi
jednotlivými standardy postavenými na XML. RDF + RDFSchema vrstva slouží k zápisu
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metadat ve formě výrazů a vytváření hierarchií z nich. Vrstva ontologického slovníku před-
stavuje vyšší možnost expresivního vyjádření a umožňuje vytvářet komplexnější a složitější
vztahy mezi koncepty.

Obrázek 2: Architektura sémantického webu [5]

Metadata a ontologie

Pro zápis metadat v prostředí sémantického webu se používají ontologie a jazyky pro
jejich popis. Pojem ontologie pochází z filozofie. Asi nejznámější a nejpoužívanější definice
ontologie z hlediska počítačového vnímání a sémantického webu je obsažena v [26], která
navazuje na [14].

Ontologie je formální a explicitní specifikace sdílené konceptualizace.

Definice říká že ontologie představuje formální – s přesně definovanou strukturou, kterou
lze zpracovávat strojově – explicitní popis použitých konceptů a jejich vztahů, který je sdílen
a představuje zjednodušený popis reálného světa, který reprezentuje.

Doménové ontologie specifikují model konkrétní problémové domény, která představuje
kousek reálného světa. Význam jednotlivých konceptů je tedy úzce svázán s konkrétní pro-
blémovou doménou. To znamená, že koncepty definované v jedné doménové ontologií mohou
mít v jiné doménové ontologii odlišný význam ačkoliv mají stejný název.

Naproti tomu referenční ontologie (upper ontology, top-level ontology, foundation onto-
logy) představuje model obecných objektů, které mají stejný význam ve větším množství
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doménových ontologií. Představují v podstatě obecný slovník definic konceptů a jejich po-
pisu. Mezi nejznámější referenční ontologie můžeme zařadit například Dublin Core3, General
Formal Ontology (GFO)4 nebo Suggested Upper Merged Ontology (SUMO)5.

Porovnávání a ohodnocování ontologií

Ontologií může být mnoho, dokonce i takových, které popisují stejnou problémovou doménu.
V ideálním případě by pro každou problémovou doménu existovala jedna všeobjímající on-
tologie. Protože tomu však není je nutné jednotlivé ontologie popisující stejnou či podobnou
doménu porovnávat. Pro porovnání ontologií je nutné, aby bylo možné je srovnávat z hle-
diska stejných a rozdílných aspektů.

V [17] autoři představují množinu pravidel, pro porovnávání ontologií z hlediska lexikál-
ního a konceptuálního. Výsledkem aplikování definovaných pravidel je zjištění, jakou měrou
specifikace jedné ontologie odpovídá specifikaci druhé ontologii a opačně.

Autoři v [16] definují algoritmus SimRank, který porovnává podobnost objektů s ohle-
dem na strukturální kontext ve kterém se objekt nachází a relací s ostatními objekty. Ideou
algoritmu je, že „objekty jsou si podobné, když je na ně odkazováno podobnými objekty”.

Autoři v [2, 3] porovnávají ontologie na základě jejich atributů a objektů nacházejících
se v instancích ontologie.

Ohodnocování ontologií slouží k snadnějšímu porovnání ontologií například z hlediska
relevantnosti. Autoři v [1] ohodnocují ontologie ve smyslu párování tříd, hustoty, podobnosti
nebo také srovnávání sémantické podobnost a ohodnocení ontologie jako celku. Prezento-
vaná ohodnocovací metoda je využívána pro setřídění ontologií na základě jejich relevance
k položenému dotazu.

Vytváření prostorů konceptů

Vytvořit prostor konceptů je možné několika možnými způsoby. Můžeme si pozvat experta
na problémovou doménu, který bude schopen prostor konceptů vytvořit ručně, což je vět-
šinou časově (i finančně) náročné a v prostoru konceptů se odrážejí zkušenosti a preference
experta. Případně můžeme zvolit některý z (polo)automatizovaných postupů. Druhý z pří-
stupů sice úplně nevylučuje přítomnost experta v procesu vytváření prostoru konceptů,
minimalizuje se však jeho preference při tvorbě prostoru konceptů a potřebný čas. Expert
zde spíše působí jako „korektor” vytvořeného prostoru konceptů.

Autoři v [12] představují dva přístupy na vytváření prostoru konceptů. Prvním přístup
je založen na automatickém vytvoření draftu prostoru konceptů, se kterou je následně možné
pracovat. Tento přístup je založen použití heuristického přístupu pro získávání sémantických
informací z HTML dokumentů se znalostí jejich struktury. Druhý přístup se zaměřuje na
pomoc autorům při procesu vytváření prostoru konceptů dolováním dostupných znalostí

3http://www.iso.org/iso/iso catalogue/catalogue ics/
catalogue detail ics.htm?csnumber=52142

4http://www.onto-med.de/ontologies/gfo/
5http://www.ontologyportal.org/
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z Wikipedie – autorům jsou navrhovány názvy pro nové koncepty společně s množinou
souvisejících konceptů z dané oblasti.

Autoři v [13] představují techniku poloautomatizovaného vytváření prostoru konceptů za
pomoci technik pro vytěžování dat z dokumentů. V prezentovaném systému autoři používají
techniky Latent Semantic Indexing pro získávání znalostí z textových dokumentů a K-mean
shlukování pro rozdělení dokumentů na shluky, které obsahují pouze podobné koncepty dle
použité metriky. Vlastní ontologii následně vytváří autor, kde tyto techniky jsou využívány
jako nápověda pro nové koncepty a pro automatické přiřazení dokumentů ke konceptům.

V [24, 25] autoři představují postup pro automatické získávání metadat pro vytváření
konceptů a relací mezi nimi. Metoda je založena na zpracování textových dokumentů, vy-
tvoření jejich vektorové reprezentace, očištění od stop slov a úpravy vah. Z připravených
vektorů autoři získávají kandidáty na koncepty – pseudokoncepty, které jsou následně zdro-
jem pro vytvoření ontologie a vztahů mezi jednotlivými koncepty za použití metod pro
zjištění podobnosti konceptů.

Autoři v [15] se zaměřují na tvorbu ontologií s využitím existujících HTML dokumentů.
Pro zpracování dokumentů používají dva přístupy. První přístup provádí lexikální zpra-
cování obsahu nadpisů (headings) HTML dokumentů a druhý přístup využívá strukturu
HTML nadpisů pro identifikaci nových konceptů a jejich vztahů.

2.3 Adaptivní web

Adaptivní hypermédia a web mají velmi blízko k sémantickému webu. Adaptivní web se
zaměřuje na navigování a personalizování nabízených informací. Aby to bylo možné provádět
automatizovaně, je nutné aby systémy, které budou s informacemi pracovat, je uměly také
vyhodnotit – znaly jejich sémantiku.

Adaptivní hypermédia se zrodila jako oblast v 90. letech minulého století, kdy byly
poprvé představeny základní myšlenky, techniky a první modely. V práci [8] a [9] se mů-
žeme poprvé potkat a seznámit se základními přístupy a technikami pro adaptaci obsahu a
adaptaci navigace.

Adaptivní techniky

Adaptivní techniky slouží k adaptaci prezentovaného obsahu nebo jeho formy uživateli [8].
Adaptivní techniky rozdělujeme podle způsobu určení na adaptivní navigaci (adaptive na-
vigation) a adaptivní prezentaci (adaptive presentation).

Adaptivní prezentace

Tyto techniky pracují s informacemi ve formě dokumentu, případně ve formě stránky nebo
její části, jako je například odstavec. Zaměřují se na přímou úpravu zobrazovaných informací
uživateli a to jejich modifikací či určením, zda se budou zobrazovat a v jakém rozsahu. V ná-
sledujících technikách budeme mluvit o fragmentu (místo dokumentu) jako jednotce, se kte-
rou techniky pracují z důvodů zachování ustálených názvů technik. Vkládání a odebírání
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fragmentů (inserting and removing fragments) – jednotlivé fragmenty mohou být do
zobrazovaného výsledku přidány na předem zvolené místo, případně mohou být odebrány
pokud nesplňují podmínky pro zobrazení. Změna fragmentů (altering fragments) –
fragment obsahující podrobněji popis, definici, vysvětlení může být uživateli prezentován
místo fragmentu, který obsahuje jen stručný popis nebo opačně. Obvykle se této techniky
využívá v případech, kdy uživatel se s nějakou definicí či problémem setkává poprvé a je mu
tedy prezentován rozšíření či obohacený fragment a v následně již jen jeho kratší varianta.
Roztahovací text (strechtext) – pouze krátká část (ukázka) nebo zástupce fragmentu
je zobrazena uživateli. Uživatel má možnost obvykle pomocí kliknutí myši nebo najetím
myší nad daný fragment zobrazit a prohlédnout si celou informaci daného fragmentu nebo
naopak fragment schovat a zobrazovat jen jeho zástupce. Třídění fragmentů (sorting
fragments) – fragmenty s informacemi jsou pro uživatele setříděny podle relevantností ob-
sažených informací. Zašeďování fragmentů (dimming fragments) – informace, které
jsou pro uživatele nedůležité mohou být vizuálně odlišeny, například formou zašedění textu.

Adaptivní navigace

Tyto techniky pracují s odkazy nebo se skupinou odkazů, kdy odkazy prezentované uži-
vateli mohou být modifikovány či podmíněně zobrazovány. Odkazem v těchto technikách
rozumíme nejen odkaz ve formě hyperlinku ale také způsob jakým může být uživatel mezi
fragmenty navigován: Přímé navigování (direct guidance) – uživatel je přímo veden
k požadovanému cíli. Obvykle jsou pro navigaci uživateli nabídnuta pouze tlačítka další a
zpět. Třídění odkazů (adaptive link sorting) – prezentované odkazy jsou setříděny tak,
aby se odkazy na relevantní informace vyskytovaly co nejvýše v seznamu. S touto technikou
se můžeme běžně setkat ve vyhledávačích. Schovávání odkazů (adaptive link hiding) –
odkazy v tomto způsobu prezentace jsou funkční, zobrazeny barvou okolního textu, tak aby
na první pohled nebylo zřejmé, že se jedná o odkazy. Znefunkčnění odkazů (adaptive
link disabling) – odkazy jsou do výsledné prezentace zahrnuty pouze jako text. Odstra-
nění odkazů (adaptive link removal) – odkazy jsou zcela odstraněny z textu. Anotace
odkazů (adaptive link annotation) – odkazy jsou vizuálně nebo textově odlišně zobrazo-
vány podle jejich relevance, například oblíbeným způsobem je zobrazovat zajímavé odkazy
zelenou barvou a irelevantní červenou. Poznamenejme, že způsob anotace odkazů pouze
barvou není slučitelný s WAI6 (Web Accesibility Initiative). Proto je vhodné podle doporu-
čení používat kombinaci textové a barvené anotace odkazů. Vytváření odkazů (adaptive
link generation) – v rámci své práce může systém vyhodnotit zajímavé propojení mezi
existujícími fragmenty a následné tuto informaci zahrnout jako odkaz do prezentace uži-
vateli. Adaptace mapy odkazů (map adaptation) – grafická reprezentace problémové
domény je prezentovaná uživateli. Uživatel se může navigovat přímo ke zvolenému cíli klik-
nutím na reprezentaci fragmentu v mapě. Uživateli může být zobrazována rozdílná mapa
na základě jeho aktuálních znalostí.

6http://www.w3.org/WAI/
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Modely adaptivních hypermédií

Navigace uživatele k požadované informaci je nejdůležitějším úkolem každého systému po-
staveného na principu adaptivních hypermédií. K tomuto potřebují systémy sbírat a ucho-
vávat informace o svých uživatelích. Čím více a přesnější informace bude systém schopen
o uživateli získat, tím přesnější navigaci bude schopen nabízet. V oblasti výukových sys-
tému, sbírají systémy informace o uživatelích ve formě naučených znalostí, učebního stylu,
navštívených výukových materiálů nebo jejich kombinaci.

Většina systémů sdílí stejné či podobné charakteristiky a vlastnosti. Jejich porovnáním
a zkombinováním byl navržen model, který definuje obecný model a jeho části, které by
měl systém implementovat. Vnitřní uspořádání systémů může být postaveno na principu
konceptu jako základní jednotky informace, které systémy využívají pro sledování charak-
teristik uživatele, pro popis doménového prostoru a pro vlastní navigaci. Koncept v mnoha
systémech hraje dvojí roli v navigaci – výstup a prerekvizita. Koncepty, které jsou poprvé
představeny ve výukovém materiálu jsou označovány jako výstupy a koncepty používané ve
výukovém materiálu ale představeny již dříve jsou označovány jako prerekvizity.

Nejznámějším modelem popisujícím obecnou architekturu adaptivního systému je mo-
del AHAM (Adaptive Hypermedia Abstract Model) [10]. Model definuje tři základní části.
Model domény – reprezentuje problémovou doménu nebo oblast ve které systém pracuje.
Problémovou doménu tvoří její popis ve formě metadat, prostoru konceptů nebo ontolo-
gie [6], případně také samotný obsah (dokumenty), který bude prezentován uživatelům.
Mnoho systémů využívá doménovou ontologii pro popis domény a ontologii struktury (con-
cent structure ontology) pro popis relací mezi dokumenty. Model uživatele – uchovává
informace o uživatelích systému a jejich chování v rámci systému, které se následně využívají
k adaptaci. Obvykle je uživatel do systému přihlášen, takže jeho identifikace je jednoznačná
a systém pracuje přímo s jeho profilem. Model adaptace – specifikuje způsob jak adap-
tace probíhá. Pracuje současně s modelem uživatele, ze kterého získává data uživatele pro
adaptaci a také s modelem domény, ze kterého se vybírají dokumenty, které budou uživateli
zobrazeny. Zobrazení dokumentu uživateli a jeho reakce zpětně ovlivňují model uživatele.



3. Ohodnocení konceptů

Při stanovení ohodnocení konkrétního konceptu pracujeme s myšlenkou, které koncepty
musím znát předtím, abych mohl pochopit tento koncept. Ohodnocení konceptu stanovíme
na základě pozice konceptu v prostoru konceptů a na základě vazeb na další koncepty. Cílem
tohoto ohodnocení je číselně vyjádřit náročnost konceptu.

Algoritmus pro ohodnocení konceptů [21, 22] vychází z PageRank algoritmu, který roz-
šiřuje a využívá pro výpočet ohodnocení konceptů v prostoru konceptů z hlediska jejich
složitosti v závislosti na relacích s ostatními koncepty. Důležitým faktorem, který ovlivňuje
náš algoritmus ohodnocení konceptů je stanovení dvou množin relací mezi koncepty, které
rozlišujeme. V rámci prostoru konceptů rozlišujeme dvě skupiny relací: Strukturální re-
lace – vyjadřují strukturu prostoru konceptů ve smyslu předek – potomek, předchůdce –
následník. Příkladem takovéhoto typu relací jsou relace subClassOf, isA, partOf a podobně.
závislostní relace – definují závislosti mezi koncepty, které nejsou v přímé strukturální
relaci. Obvyklými představiteli těchto relací jsou definedBy, uses a další.

Prostor konceptů je představován množinou konceptů a jejich vztahů. Podle typů relací
tvoří vztahy n-rozměrný graf, kde n kde je počet typů relací v prostoru konceptů. V ex-
trémním případě má každý koncept relaci všech typů se všemi ostatními koncepty.

Prvním krokem ohodnocení konceptů je určení typů relací, které je následováno ohod-
nocením jednotlivých typů relací v celém prostoru konceptů. Dalším krokem pak je výpočet
ohodnocení konceptů za použití vypočtených ohodnocení typů relací s přihlédnutím k sou-
sedům konceptů a typům relací kterými je s nimi propojen.

Vypočtené ohodnocení konceptů je následně používáno v procesu navigace uživatele
nad dokumenty. Toto ohodnocení se provádí pouze v procesu vytváření kurzu nebo v situ-
acích, kdy dojde ke změně v prostoru konceptů. Protože toto se neděje často a pro každého
uživatele je ohodnocení stejné je výhodné ohodnocení prostoru konceptů předpočítat.

3.1 PageRank

PageRank je algoritmus pro analyzování linků mezi stránkami. Algoritmus představený
v [19] ohodnocuje každý prvek z množiny propojených dokumentů numerickou hodnotou
představující jeho relativní důležitost v rámci množiny. Hodnota PageRank algoritmu je pro
konkrétní stránku vypočítávána rekurzivně a závisí na počtu a hodnotách stránek, které
na danou stránku odkazují. Stránka, která je odkazována stránkami s vysokou PageRank
hodnotou sama získá vysokou hodnotu.
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PageRank představuje rozdělení pravděpodobnosti, že osoba náhodně klikající na od-
kazy se dostane k jakékoliv stránce. Na začátku výpočtu je rozložení pravděpodobnosti mezi
dokumenty rovnoměrné. Pro výpočet ohodnocení je nutné provést několik iterací nad množi-
nou dokumentů. Pravděpodobnost je vyjádřena numerickou hodnotou mezi 0 a 1. Hodnota
pravděpodobnosti 0.5 v PageRank algoritmu vyjadřuje 50% šanci, že osoba klikající na
náhodný odkaz bude přesměrována na dokument s PageRank hodnotou 0.5.

Rovnice pro výpočet PageRank hodnoty je definována:

PR(pi) =
1− d

N
+ d

∑
pj∈M(pi)

PR(pj)
L(pj)

(3.1)

kde pi představuje jednotlivé stránky, d je damping faktor, M(pi) je množina stránek,
které se odkazují na pi. L(pj) je počet odkazů na stránce pj a N je počet všech stránek.
Damping faktor představuje pravděpodobnost, že osoba, která náhodně kliká na odkazy
přestane. Obvyklou hodnotou, která se určuje jako damping faktor je okolo 0.85 [7].

3.2 Pojmy a značení

Základní pojmy a jejich případné defaultní hodnoty, které budeme používat v následujícím
textu jsme definovali následovně: ci – konkrétní koncept ci patřící do prostoru konceptů –
(ci ∈ setC); ri – konkrétní relace v prostoru konceptů, může se například jednat o relaci
subClassOf, definedBy, uses; setC označuje prostor konceptů, se kterým pracujeme; setR
představuje množinu relací, které se nacházejí v prostoru konceptů (ri ∈ setR); N – je počet
konceptů v prostoru konceptů setC ; d – damping faktor, tak jak jej definuje PageRank algo-
ritmus. Zvolili jsme hodnotu 0.85 [7]; ci.rating uchovává vypočtenou hodnotu ohodnocení
konkrétního konceptu; ci.related definuje množinu konceptů, na které má koncept ci vazbu
definovanou jako strukturální typ relace; ci.countr je počet odkazujících se strukturálních
relací na daný koncept; ci.depend představuje množinu konceptů na které má koncept ci
relaci definovanou závislostním typem relace; ri.rating přestavuje vypočtené ohodnocení
relace v prostoru konceptů.

3.3 Ohodnocení relací

Prvním krokem našeho algoritmu před výpočtem ohodnocení konceptů je výpočet ohodno-
cení relací. Ohodnocení relace je nutné z toho důvodu, že zavádíme do ohodnocení konceptu
závislost konceptu na počtu a typech relací k ostatním konceptům. Rozdělení relací do typů
je prováděno autorem prostoru konceptů nebo tvůrcem kurzu, ve kterém prostor konceptů
bude použit. Ohodnocení relace určujeme jako její mohutnost v prostoru konceptů a vypo-
čítává se následovně

ri.rating =
count(ri)

N
(3.2)
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pro každou relaci jako podíl výskytů dané relace (count(ri)) k počtu všech konceptů
(N) v množině konceptů.

3.4 Ranking algoritmus

Námi vytvořený Ranking algoritmus vychází z definice PageRank algoritmu. Definici algo-
ritmu jsme rozšířili, tak aby vyhovovala potřebám ohodnocení prostoru konceptů, za situace
kdy rozlišujeme dva typy relací v prostoru konceptů.

Ranking algoritmus vypočítává ohodnocení konceptu ve smyslu složitosti na základě
jeho pozice v prostoru konceptů, relací s ostatními koncepty a jejich ohodnocení. Výsledné
ohodnocení konceptů se provádí v několika iteracích, obdobně jako u PageRank algoritmu.

Výpočet ohodnocení konceptů se provádí pomocí následujícího vzorce pro každý kon-
cept ci

ci.rating =
1− d

N
+ d×

 ∑
cj∈ci.related

cj .rating

cj .countr

+
∑

ck∈ci.depend
ck.rating × rk.rating

 (3.3)

Pro správné fungování algoritmu ohodnocení je nutné určit základní ohodnocení kon-

ceptů, které je pro všechny koncepty v prostoru konceptů stejné a to
1
N

.

Pro dosažení správného rozložení ohodnocení mezi koncepty je nutné algoritmus prová-

dět vícekrát. Počet iterací jsme stanovili pro prvotní pokusy jako
N

10
. Provedením experi-

mentu jsme ověřili že pro ustálení ohodnocení v prostoru konceptů plně postačuje provést
10 iterací pro rozumný počet prvků v prostoru konceptů. Pro více iterací se ohodnocení
konceptů mění minimálně.



4. Navigace

Navigace uživatele představuje nejdůležitější z funkcí adaptivních systémů. Každý z adap-
tivních systémů k tomuto úkolu přistupuje trochu odlišně dle zvoleného způsobu navigace.
Jak bylo diskutováno v dříve v textu může být navigace postavena na přímé navigaci uži-
vatele k požadovanému cíli na základě uživatelova požadavku; předchozích zkušenostech
jiných uživatelů, kteří měli stejný či podobný cíl; na využití znalostních map, prostoru kon-
ceptů či ontologií pro určení znalostí a cest k nim vedoucích; na splnění prerekvizit pro to
aby se určitá informace zobrazila.

Poskytovat uživateli informace, které pro něj mají význam, nebo které jej navedou
k požadovanému cíli je i cílem našeho principu navigace [20, 22, 28]. Způsob navigace, který
jsme navrhli je založen na použití prostoru výukových objektů a prostoru konceptů a jeho
ohodnocení, které byly popsány dříve. V této kapitole se budeme držet označení výukový
objekt místo označení dokument, tak jak byl definován v úvodní části „Základní pojmy”.

Navigace uživatele probíhá ve třech krocích, kdy uživateli je nejprve prezentován výu-
kový objekt společně s jeho výukovým materiálem. V dalším kroku uživatel provede ověření
znalostí nebo pokračování na jinou stránku, kdy ve třetím kroku dojde k úpravě nastavení
adaptace a k úpravě menu uživatele.

Všechny informace o uživateli, které jsou potřeba pro jeho úspěšné navigování se ucho-
vávají v modelu uživatele, který slouží jednak jako zdroj pro adaptaci, současně také je
zpětně ovlivňován volbami a chováním uživatele. V rámci modelu uživatele se sleduje jed-
nak pohyb uživatele logováním návštěv jednotlivých výukových objektů, tak také dosažené
znalosti uchováváním konceptů, které se uživatel již naučil.

Aby mohla navigace fungovat je nutné propojit prostor konceptů s prostorem výukových
objektů. Pro každý výukový objekt je definována množina konceptů, které daný výukový
objekt popisují (viz obrázek 1).

Na rozdíl od jiných přístupů nerozlišujeme pro výukový objekt množinu prerekvizit a
množinu naučené informace. Nerozlišujeme také míru příslušnosti daného konceptu k vý-
ukovému objektu – všechny koncepty, které jsou obsaženy v množině konceptů výukového
objektu považujeme za stejně významné pro znalost výukového objektu.

Více výukových objektů se může vázat na stejné koncepty. Vyjadřuje se tím, že daný
koncept může být obsažen ve více výukových objektech, bez ohledu na formu či rozsah
takového výskytu.
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4.1 Model uživatele

Model uživatele, který využíváme v našem způsobu navigace vychází z překryvného modelu
přesněji rozdílového modelu uživatele. To znamená že pro každého uživatele je v rámci mo-
delu uživatele uchovávána množina dosažených znalostí (achieved knowledge set). Znalost
konceptu uživatelem je v našem způsobu navigace brána jako binární – znalost konceptu je
dána tím, zda se koncept nachází v množině dosažených znalostí či nenachází. Koncept se
v množině dosažených znalostí může nacházet nejvýše jednou, takže pokud jsou do množiny
znalostí přidávány koncepty, které již tam uživatel má, nemá to na obsah množiny znalostí
žádný vliv. Koncepty mohou být na základě adaptace do množiny naučené znalosti jednak
přidávány ale také odebírány, například na základě výsledku testu.

Součástí uživatelského modelu je množina navštívených výukových objektů a log uži-
vatele, do kterého se zaznamenávají informace o návštěvách výukových objektů. Toto je
důležité jednak pro účely rekonstrukce uživatelovy cesty kurzem, a také pro možnost zjiš-
tění stráveného času uživatele nad jednotlivými výukovými objekty.

4.2 Navigace uživatele

Způsob navigace, který jsme navrhli je postaven na interakci uživatele a systému, který pro
uživatele na základě modelu uživatele a dostupných výukových objektů připravuje vizuální
rozhraní s adaptovanou navigací nad výukovými objekty.

adaptive

menu

course menu

history

similar

learning material

I understand

continue

Try test

Obrázek 3: Návrh uživatelského GUI

Uživateli je prezentováno GUI (viz obrázek 3), kde na levé straně je mu zobrazeno
adaptované menu a na pravé straně dostupné podobné výukové objekty a jeho historie.
V horní liště je mu pro přehlednost zobrazována kompletní navigace nad celým kurzem.
Hlavní část obrazovky zabírá zobrazený výukový materiál. Na konci výukového materiálu
se nacházejí dvě tlačítka a to „všemu rozumím, chci pokračovat dále” a tlačítko „Chci zkusit
test”.
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set
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present

Test    

Metrics

I understand

update

log
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Obrázek 4: Způsob navigace uživatele nad obsahem

Navigaci a interakci uživatele můžeme popsat cyklicky pomocí těchto třech kroků (viz
obrázek 4):

1. volba z menu a zobrazení výukového materiálu

2. rozhodnutí o způsobu pokračování

3. úprava modelu a menu

Volba z menu a zobrazení výukového materiálu

V prvním kroku navigace je uživateli prezentováno menu s výukovými objekty ze kterého si
uživatel vybírá. V menu je zobrazeno více výukových objektů, které jsou zde reprezentovány
svým názvem a anotací. Setřídění výukových objektů uživateli naznačuje, který výukový
objekt je v dané chvíli pro něj nejvhodnější.

Podle toho, který výukový objekt si uživatel v menu zvolí je mu zobrazen výukový
materiál daného výukového objektu. Výukový materiál může být představován samostatnou
stránkou doplněnou o multimediální obsah případně více stránek tvořící ucelený celek. Při
přístupu uživatele na výukový objekt je do množiny navštívených objektů uloženo časové
razítko, které představuje počátek navštívení výukového objektu.

Položka, kterou si uživatel z menu vybral je ze zobrazeného menu odebrána.

Rozhodnutí o způsobu pokračování

Když uživatel dokončí příslušný výukový materiál má tři možnosti jak pokračovat. Při každé
z těchto možností se zaznamenává do uživatelovy množiny navštívených objektů další časové
razítko představující ukončení návštěvy výukového objektu.
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Expressions

Learning object

achieved knowledge set

visited LO set

Expressions - 

     10.6.2011 12:00

atom, number, 

QUOTE, T 

s-expression, NIL, 

list, ListFunction

atom

number,

QUOTE,

T,

s-expression,

NIL,

list,

ListFunction

concepts

log

Obrázek 5: Aktualizace uživatelského modelu a logu

1. Uživatel si přímo vybere v menu jinou položku. V této chvíli se navigace vrací do
kroku „volba z menu a zobrazení”. Do uživatelovy množiny dosažených znalostí se
nezapíše žádný koncept z množiny konceptů daného výukového objektu.

2. Pokud si je uživatel jistý tím co se ve výukovém objektu naučil může pokračovat
k dalšímu doporučenému výukovému objektu. Uživatel má k dispozici tlačítko „všemu
rozumím, chci pokračovat dále”, po jehož stisknutí dojde k doplnění jeho množiny
dosažených znalostí o koncepty daného výukového objektu viz obrázek 5.

3. Uživatel si své znalosti z výukového objektu chce otestovat – zvolí si tlačítko „chci
zkusit test” – nebo test je určen jako povinný. Je mu tedy nabídnut test vztahující
se k probírané látce. Každá otázka v testu pokrývá určitou část problému daného
výukového objektu a je jí přiřazena množina konceptů. Podle správnosti uživatelových
odpovědí na jednotlivé otázky jsou mu koncepty do množiny znalostí přidány nebo
naopak odebrány, viz obrázek 6.

Do logu uživatele je uložen záznam s časovým razítkem o začátku testu. Po jeho
odeslání zpět a jeho vyhodnocení je do logu uložen další záznam s časovým razítkem
určující ukončení testu. Společně s tím je uloženo také vyhodnocení testu. Uživatel
může test provést vícekrát. Pokaždé je znovu vyhodnocen a výsledek uložen.

Úprava modelu a menu

Uživatelovo menu je aktualizováno podle jeho množiny znalostí a dostupných výukových
objektů. Pro vlastní úpravu menu se používají metriky, které reflektují odlišné aspekty a
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Obrázek 6: Vyhodnocení testu a aktualizace uživatelského modelu

přístupy k navigaci. Definovali jsme několik základních metrik:

Počet prvků – výchozí metrika, která slouží spíše pro otestování funkčnosti než pro vlastní
navigaci. Výukové objekty jsou setříděny podle počtu prvků v množině konceptů, a
to buď podle počtu všech prvků anebo jen podle počtu prvků, které zatím nejsou
v množině dosažených znalosti.

Ohodnocení neznámých konceptů neznámých výukových objektů – pro každý do-
sud nenavštívený výukový objekt se vypočte aktuální ohodnocení z jeho množiny kon-
ceptů a množiny znalostí uživatele. Pro výpočet ohodnocení se vytvoří komplement
těchto dvou množin. Vlastní ohodnocení se pak vypočte jako součet ohodnocení kon-
ceptů, které jsou obsaženy v získaném komplementu. Výukové objekty jsou setříděny
podle vypočteného ohodnocení vzestupně.

Ohodnocení všech konceptů – výpočet probíhá stejně jako u předchozí metriky pro do-
sud nenavštívené výukové objekty. V tomto případě se však u každého výukového
objektu bere v úvahu každý prvek z jeho množiny konceptů. Koncepty, které jsou již
obsaženy v uživatelově množině znalostí přispívají k celkovému ohodnocení výukového
objektu jen minimální částí. Zvolili jsme koeficient 0.1, kterým se násobí ohodnocení
konceptu.

Ohodnocení neznámých konceptů všech výukových objektů – setřídění se provádí
pro všechny výukové objekty ať navštívené nebo dosud nenavštívené. Pro každý vý-
ukový objekt se vytvoří komplement jeho množiny konceptů a uživatelovy množiny
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dosažených znalostí. Pokud je komplement prázdný, s daným výukovým objektem se
dále nepočítá. Pokud není vypočte se ohodnocení výukového objektu jakou součet
všech ohodnocení konceptů ze získaného komplementu. Podle vypočteného ohodno-
cení jsou výukové objekty setříděny vzestupně. Tato metrika má význam v situaci,
kdy jsou v rámci navigace využívány testy. Tím, že je možné koncepty v závislosti
na správnosti odpovědí v testu z množiny dosažených znalostí odebírat ty výukové
objekty, které dané koncepty obsahují se nám zpětně začnou nabízet uživateli. Re-
flektuje tento přístup situaci kdy uživatel nepochopil správně nebo zapoměl předchozí
látku a na základě této neznalosti neuspěl – jsou mu tedy nabídnuty znovu výukové
objekty pojednávající o této látce.

Metriky se zapomínáním – setřídění se provádí opět pro všechny výukové objekty, ovšem
pro již navštívené výukové objekty se započte „míra zapomínání”, který určí nakolik
uživatel daný výukový objekt a jeho koncepty zapoměl. Velký význam pro stanovení
tohoto faktoru má čas, kdy u dříve naučených výukových objektů se míra zapomínání
zvyšuje. Tento přístup ovšem předpokládá, že se bude do logu uživatele ukládat časové
razítko pro přístup ke každému konceptu, nejen k výukovému objektu.

Podobnostní metriky – výukové objekty jsou zvoleny na základě své podobnosti aktu-
álnímu výukovém objektu. Podobnost výukových objektů se stanovuje na základě
porovnání jejich množin konceptů.

Předpokládáme, že výsledkem podobnostní metriky může být větší množství výu-
kových objektů. Máme v plánu zjemnit uspořádání výukových objektů zavedením
přídavné metriky vyhodnocující složitost obsahu výukového objektu. V případě zdro-
jových kódu jako obsahu výukových objektů předpokládáme jejich kategorizaci pomocí
lexikální analýzy, vytvoření vektorové reprezentace a výpočtu míry příslušnosti. Tato
budoucí práce přesahuje rozsah disertace a věnuje se jí jiný kolega v týmu školitele.

Nalezené výukové objekty jsou setříděny podle zvolené metriky. Pro uživatele je vy-
tvořeno aktualizované menu reflektující jeho aktuální znalosti. Navigace následně probíhá
krokem Volba z menu a zobrazení výukového materiálu.



5. Zhodnocení a závěr

Naším cílem je zkvalitnění navigace pro uživatele. Zaměřili jsme se na princip navigace
nad dokumenty postavený na využití jejich metadat. Předcházející text popsal současný
stav poznání v oblasti sémantického webu a adaptace. Podrobně jsme se věnovali naším
východiskům, přístupu, návrhu a realizaci řešení a experimentálnímu ověření. Jádro práce
bylo publikováno na lokálních i renomovaných konferencích, vždy tématicky zaměřených tak,
aby nám poskytly prostor pro diskusi a získání zpětné vazby a umožnily nám i sledování
aktuálního vývoje v oblasti personalizace a adaptace.

K hlavním výsledkům naší práce patří návrh algoritmu pro ohodnocení existující mno-
žiny konceptů. Každému konceptu z množiny konceptů je vypočteno ohodnocení na základě
jeho pozice, relací a ohodnocení jeho sousedů. Propojením konceptů a výukových objektů
navíc získáváme možnost výpočtu ohodnocení výukového objektu.

Navigační mechanismus, který jsme představili využívá propojení mezi výukovými ob-
jekty a koncepty k vytváření navigace pro uživatele. Uživateli jsou nabídnuty takové výukové
objekty, které odpovídají jeho aktuálním znalostem. Výběr výukových objektů pro uživatele
probíhá za použití představených metrik. Přímý vliv na možný směr navigace má chování
a reakce uživatele na předkládanou navigaci. To představuje další hlavní výsledek.

Testování na uživatelích ukázalo, že námi navržený princip navigace je prakticky rea-
lizovatelný a je možné jej používat pro navigaci uživatelů. Získané výsledky také ukázaly
možné nedostatky našeho řešení a také možnosti dalšího rozvoje principu navigace. Jedním
z velmi důležitých poznatků je, že celá úspěšnost navigace je velmi úzce spjata s kvalitou ná-
vrhu prostoru konceptů a s propojením konceptů a výukových objektů. Vytváření prostoru
konceptů je časově i znalostně náročný proces, který se v současné době snaží mnoho au-
torů zautomatizovat. Způsob vytváření prostoru konceptů z obsahu představuje komplexní
problém a přesahuje rámec této práce. Metodou poloautomatizovaného vytváření prostoru
konceptů z existujícího obsahu za pomoci lexikální analýzy a tagování a parsování se za-
bývá kolega z týmu řešitele. Částečně jsem se na tomto řešení podílel viz [23]. Předběžné
výsledky jsou slibné a ukazují že metoda poloautomatizovaného zpracování obsahu výrazně
předzpracuje základ budoucích konceptů a navrhne prototypy vztahů různých typů mezi
nimi.

Námi navržený algoritmus pro ohodnocení prostoru konceptů a navigace založená na
tomto ohodnocení má potenciál reálného uplatnění. Přidání metadat ve formě konceptů
umožňuje automatizovanou navigaci nad prostorem výukových objektů bez zásahů autora
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obsahu. Protože v našem navigačním mechanismu nepoužíváme autorem definována pra-
vidla pro zobrazení výukových objektů ani předem určené pořadí nebo závislosti mezi vý-
ukovými objekty eliminujeme tímto podstatně vliv a zvyklosti autora. Velkou výhodou je
možnost vytvoření kurzu z více různých zdrojů od více autorů. Podmínkou je, že výukové
objekty budou popsány pomocí konceptů ze stejného prostoru konceptů, což je pro stejnou
aplikační doménu splnitelné.

5.1 Budoucí práce

Představený princip navigace je možné dále rozvíjet například v naznačených oblastech.

Míra znalosti Navázání mezi prostorem výukových objektů a prostorem konceptů je ur-
čeno množinou konceptů příslušných k danému výukovému objektu. Informace o příslušnosti
zaznamenáváme v současné době v dvouhodnotové podobě. To znamená, že buď koncept
je nebo není uveden v množině konceptů výukového objektu. Jako vhodné rozšíření se jeví
zavedení míry znalosti jako procentuálního vyjádření příslušností konceptu k výukovému
objektu nebo testovací otázce. Ekvivalentně s tím pak zavedení míry znalosti konceptu do
množiny znalostí uživatele.

Tato změna přináší lepší a „jemnější” možnost navigace uživatele. Princip navigace je
možné rozšířit o další metriky, počítající s vyjádřením znalosti konceptu v procentuálním
poměru. Například by bylo možné brát v metrice v úvahu jen takové koncepty, které uživatel
již zná s definovanou mírou znalosti nebo naopak nezná.

V principu navigace by byla nutná úprava způsobu aktualizace množiny znalostí uži-
vatele. Pro nově přidávané objekty do množiny znalostí uživatele by platilo pravidlo že
se do ní přidají se svou mírou znalosti. Pokud by koncept v množině znalostí již obsažen
byl existuje více možnosti aktualizace míry znalostí a to například součtem obou hodnot
míry znalosti, jejich průměrem či zvolením vyšší míry znalosti. V případě testovacích otá-
zek u správných odpovědí je princip stejný, v případě nesprávných odečtem hodnot, jejich
průměrem či volbou nižší míry znalosti.

Pro každý koncept v množině znalostí uživatele je pak nutné sledovat aby jeho míra
znalostí nepřekročila maximální hranici (100 %). V případě spadnutí pod spodní hranice
do negativních hodnot je možné tuto informaci využít pro navigaci.

Podobnost a složitost Podobnost výukových objektů je možné definovat více způsoby.
Pro zlepšení navigace je vhodná definice podobnosti výukových objektů na základě podob-
nosti jejich množin konceptů. Porovnáním množin konceptů výukových objektů s aktuálně
zobrazeným výukovým objektem je možné nalézt takové výukové objekty, které se podo-
bají z hlediska obsažených znalostí. Plánujeme použít tento princip nejen jako metriku pro
výběr dalších výukových objektů ale hlavně jako doplňkovou informaci pro aktuálně zobra-
zený výukový objekt, kdy se k němu budou nabízet podobné výukové objekty typu ukázkový
příklad, případně doplňkový cizojazyčný obsah.



5.1. BUDOUCÍ PRÁCE 23

Zavedením složitosti výukového objektu jako dalšího kritéria při navigaci nám pak
umožní setřídění výukových objektů, které jsou si z hlediska obsažených konceptů blízké.
V případě výukových objektů typu ukázkový příklad předpokládáme jejich kategorizaci
vzhledem k výkladovým výukovým objektům a následně zjemnění jejich uspořádání po-
mocí vybraných metrik (známých ze softwarového inženýrství) charakterizujících například
složitost, pokročilost, rozsah, . . . . Této oblasti výzkumu se věnuje jiný kolega v týmu školi-
tele [18].

Další možnosti rozšíření V rámci prováděného experimentu se studenty jsme zkoumali
zda se v datech uživatelů nenacházejí vzory opakujícího se chování, které by bylo možné vy-
užít pro navigaci. Podařilo se nám v datech identifikovat čtyři očekávané vzory. Identifikací
vzoru chování uživatele je možné získat další informaci vhodnou při tvorbě navigace. Sledo-
váním chování uživatele je možné na základě předem definovaných vzorů odhadovat další
kroky uživatele a přizpůsobovat mu tak navigaci. Například je možné, pokud se uživatel
neustále vrací k nějaké látce nabídnout mu její hlubší vysvětlení či více příkladů.

Další možnosti rozvoje vidíme v definování cíle či cílů, kde si uživatel zvolí přímo kon-
cepty, které se chce naučit. V navigaci pak mohou brát v úvahu jen ty výukové objekty,
které zvolené koncepty obsahují. Vhodnou úpravou se pak jeví i změna zobrazovaného uži-
vatelského rozhraní, kde se uživateli budou zobrazovat informace o jeho postupu, případně
přímé zobrazení konceptů (jejich vhodná reprezentace) místo menu s výukovými objekty.

Automatizované nabízení externích odkazů představuje další logický krok v možnostech
navigace. Doplněním o odkazy na externí zdroje je možné uživatelům zpřístupnit doplňkový
rozšiřující zdroj informací k danému výukovému materiálu. Vyhledávání odpovídajících
externích odkazů je možné na základě konceptů a klíčových slov a s případným využitím
folksonomie a principů Webu 3.0 a eLearnigu 2.0. Velmi vhodné se toto jeví zejména pro
vyhledávání dalších ukázkových příkladů vysvětlujících danou látku.
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