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Одним з ключових компонентів моделі адаптивної системи дистанційно-

го навчання (аСДН) є модель предметної галузі. Структура моделі та якість на-

повнення цього компоненту є важливими при побудові аСДН на основі СДН, 

що не має таких властивостей, бо обумовлюють перелік підходів до адаптації, 

які можуть бути застосовані. Тому в рамках вирішення задачі побудови аСДН 

на основі СДН СумДУ була розроблена модель предметної галузі навчальних 

курсів та реалізовано сервіс імпорту нових та адаптації існуючих матеріалів. 

В рамках дослідження модель предметної області представлена множи-

ною типізованих понять. Поняття курсу поділяються на загальнонаукові та 

предметно-орієнтовані. Між поняттями можуть встановлюватись відношення 

синонімії. Інші типи зв’язків не передбачені. 

Контент у СДН СумДУ представлено набором пов’язаних гіпертекстових 

об’єктів. Для зв’язування понять та окремих навчальних об’єктів запроваджено 

спеціалізований сервіс. Вважається, що один об’єкт може бути проіндексова-

ний кількома поняттями. Виходячи з гіпотези про логічність впорядкованості 

навчальних матеріалів курсу сервіс дозволяє спрогнозувати роль поняття в 

об’єкті: об’єкт потребує попереднього ознайомлення з поняттям чи поняття 

вводиться у ньому вперше. При підготовці до використання в аСДН під час за-

вантаження навчальних об’єктів проводиться їх аналіз. Алгоритм роботи серві-

су «Аналіз документів» представлений на рис. 1. Для аналізу використовуються 

документи у форматі html. Якщо документ представлений в інших форма-

тах (odt, doc), попередньо застосовується сервіс перетворення документів. 

 
Рис. 1.– Структурна схема сервісу аналізу документів 

 

Аналіз документа проводиться у два етапи. По-перше, на основі структур-

них особливостей документа сервіс аналізу структури намагається виділити в 

документі визначення або ключові слова [1]. Оптимальним у цьому випадку є 

варіант, коли документ доповнено метаінформацією щодо ключових слів. Такі 
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ключові слова позначаються як вихідні поняття. На другому етапі проводиться 

аналіз документа на основі морфологічного розбору та виділення кандидатів на 

ключові слова, використовуючи базу відомих понять. При цьому використову-

ються модулі сторонніх розробників MyStem [2] та Stemkа [3]. Поняття, виділені 

через перелік ключових слів та на основі аналізу документа, заносяться в табли-

цю кандидатів. Аналізуючи таблицю кандидатів, автор навчального об’єкта мо-

же уточнити тип поняття (предметно-орієнтоване чи загальнонаукове) та його 

роль (поняття є базовим чи результуючим для тексту, що аналізується). 

Поняття, його тип та зв’язки із документом зберігаються у глобальному 

сховищі. Схема частини бази даних, що відповідає за збереження понять, пред-

ставлена на рис. 2. Урахування синонімії понять реалізовано через зв'язок 

parent_idterm_id у таблиці Terms.Term. Сховище кандидатів реалізовано виді-

ленням частки таблиці (partition) Terms.TermUsage за критерієм (іs_visible = 

false).  

 
Рис. 2.– Схема таблиць БД, пов’язаних із збереженням понять 

 

Первинне наповнення глобального сховища понять було виконано за до-

помогою розбору глосаріїв курсів. Це гарантувало, що терміни, які були зазда-

легідь виділені автором, обов’язково потраплять до онтології понять дисциплі-

ни, що обробляється. Після розбору окремих документів проводиться формаль-

на перевірка повноти курсу із застосуванням авторського підходу [4]. 

Запроваджений сервіс використовується при розробці навчальних курсів 

у СДН СумДУ та є органічним доповненням нового модуля розробки навчаль-

них курсів, у якому провідну роль відведено самим авторам курсів. Подальши-

ми напрямками роботи є підвищення точності виділення понять та розширення 

переліку форматів, що підтримуються. 
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