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Анотацiя
В роботi описується розробка моделi семантичної мережi для представлення навчального контенту, засто-

сування якої дає змогу побудувати експертну систему (ЕС) в адаптивнiй навчальнiй програмi. Використання
даної моделi дозволяє у зручний спосiб програмно забезпечити сукупнiсть окремих елементiв навчальної областi
та встановити зв’язки мiж ними.

Abstract
The development of semantic network’s model for presenting of learning material is described in this article. It can help

to create expert system (ES) in adaptive learning program. The use of this model gives good possibilities in convenient
way to supply totality of separate elements of learning field and to establish connections between them.

Вступ
Сучасний навчальний процес важко представити без використання комп’ютерних посiбникiв, збiрникiв

задач, тренажерiв, лабораторних практикумiв, справочникiв, енциклопедiй, тестуючих i контролюючих
систем та iнших комп’ютерних засобiв навчання [1].

Тому все бiльш актуальними постають проблеми розробки ефективних модульних систем самоосвiти,
що базуються на найбiльш передових iнформацiйних технологiях та засобах навчання.

В данiй роботi описується розробка ЕС адаптивної навчальної програми на основi моделi семантичної
мережi.

Модель семантичної мережi
Експертнi системи набули широкого застосуванн в найрiзноманiтнiших сферах, зокрема це дiагностика,

прогнозування, планування, контроль, управлiння та навчання.
У традицiйних експертних системах пошук рiшення вiдбувається шляхом спiвставлення iз зразком

фактiв, що вибирається з бази поточних даних та правил. Тобто механiзм виконання звичайної програми
тут замiняється на машину виведення, яка адаптована до проблемної областi знань.

Для створення ЕС в адаптивнiй навчальнiй програмi необхiдно:

- вибрати модель представлення навчального матерiалу;
- спроектувати та розробити базу знань та необхiднi засоби її наповнення;
- розробити ЕС з вiдповiдним iнструментальним засобом, що дозволяє на основi розробленої БЗ на-
вчального контенту побудувати навчальну траєкторiю студента, яка найбiльш точно вiдповiдає по-
точному рiвню засвоєних ним знань.

Побудова такої ЕС передбачає проходження декiлькох етапiв рис. 1:

Рис. 1. Етапи побудови ЕС

Вибiр семантичної мережi для представлення навчального контенту в ЕС був обумовлений наступними
причинами:

- дозволяє розкрити повноту та глибину представлення навчального матерiалу;
- формуючи сукупнiсть незасвоєних квантiв, ЕС визначає «провали» в пiзнаннi студента;
- дає змогу пiдiбрати навчальний матерiал, який найбiльш точно вiдповiдає поточному рiвню засвоє-
них знань;

- дозволяє iстотно скоротити часовий iнтервал тестування за рахунок адаптацiї тестових питань до
поточного рiвня знань того, хто навчається.

Вихiдними даними для такої мережi виступають структурнi данi навчального матерiалу з окремої
дисциплiни, а саме : кiлькiсть роздiлiв та тем в окремих роздiлах, зв’язки мiж ними, формування гiпер-
посилань на окремi теми та кванти, якi розглядаються як найменшi неподiльнi смисловi порцiї iнформацiї
(первинне поняття, ключове слово, аксiома, означення тощо) [2].

Для створення автоматизованих засобiв навчання необхiдно, щоб сукупнiсть знань була систематизо-
ваною, тобто виконувались наступнi двi умови [3]:

- будь-яке поняття має вiдноситися або до базової множини апрiорно вiдомих квантiв, або його су-
тнiсть повинна розкриватися у визначеннi, що мiстить поняття тiльки даної сукупностi;

- всi множини понять повиннi бути впорядкованi за складнiстю, починаючи вiд найскладнiшого, що
вiдповiдає вибранiй темi сукупностi знань, до базової множини апрiорно вiдомих квантiв.
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Весь навчальний курс S в розробленiй системi розглядається як складна iєрархiя трьох рiвнiв : мате-
рiалiв роздiлiв, тем та квантiв (рис. 2):

Рис. 2. Структура навчального курсу

S = (R, T,K)

де S = (Ri, TR,KR) – верхнiй рiвень iєрархiї, що вiдображає представлення матерiалу на рiвнi роздiлiв.
Тут Ri – агрегат-роздiл, тобто частина, що вiдповiдає за роздiл;
TR– вiдношення черговостi роздiлiв;
KR– оцiнка загальних характеристик роздiлiв (наприклад, час – необхiдний для вивчення, форма

контролю чи оцiнка вiдносної складностi матерiалу роздiлу для сприйняття студентом).
T = (Ti, PT , HT )– рiвень iєрархiї, що визначає представлення матерiалу на рiвнi тем,
де Ti – множина тем, що входять до роздiлу;
PT – вiдношення черговостi (послiдовнiсть вивчення) тем;
HT – сукупнiсть загальних характеристик всiх тем.
K = (Ki, PK , HK) – рiвень iєрархiї представлення матерiалу на рiвнi квантiв (термiни, означення,

аксiоми, теореми i т.д.),
де Ki – множина квантiв, що входять в окрему тему;
PK – вiдношення порядку на множинi квантiв;
HK – множина характеристик квантiв.
В межах кожної теми Ti множина квантiв Ki представлена наступними квантовими моделями :
Kio – модель квантiв основного матерiалу;
Kid– модель квантiв допомiжного матерiалу (iлюстрацiї, таблицi, малюнки, схеми, дiаграми);
Kiz – модель квантiв для закрiплення знань;
Kip – модель квантiв для повторення;
Kis – модель квантiв для самоконтролю;
Kik – модель квантiв для контрольних робiт.
Кожен iз рiвнiв забезпечує вирiшення окремих задач навчального процесу. Якщо на рiвнi роздiлiв

вибудовується загальний план навчання, то на рiвнi квантiв вдається досягти навчального ефекту завдяки
подачi на вивчення матерiалу окремими елементарними порцiями.

Таку структуру навчального контенту можна зобразити у виглядi направленого графа, вершинами
якого будуть елементи кожного з рiвнiв, а ребрами – вiдношення мiж цими елементами.

Механiзм пошуку рiшення в створенiй ЕС, тобто побудова iндивiдуальної навчальної траєкторiї для
тих, хто навчається, визначається в подальшому за допомогою процедур, в яких використовується апарат
математичної логiки - з метою визначення режиму навчання та теорiя множин - для квантової прив’язки
навчального контенту до вiдповiдного режиму.

Висновок
Представлення навчального матерiалу у виглядi семантичної мережi дозволяє у зручний спосiб про-

грамно забезпечити сукупнiсть окремих елементiв навчальної областi та встановити зв’язки мiж ними.
Використання в навчальному процесi програм, побудованих за принципом дiї ЕС iз використанням

моделi семантичної мережi дає змогу реалiзувати iндивiдуальний пiдхiд до подачi навчального контенту
тим, хто навчається. Завдяки цьому змiнюється стиль навчання, оскiльки програма адаптується вiдносно
успiхiв, здобутих студентом пiд час набуття знань.
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