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Darbo objektas

Šio darbo tyrimo objektas - elektroninio 
mokymosi objektai (EMO),  EMO kūrimo, 
paieškos bei adaptavimo modelis.
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Problema

Nėra siūlomo EMO  kūrimo modelio, kuris 
minimaliomis laiko sąnaudomis užtikrintų EMO kūrimą 
bei vykdytų EMO paiešką semantiniame tinkle ir 
pasiūlytų panašaus atviro turinio EMO į naujai 
kuriamus.  
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Aktualumas

• Išspręsti keliamą problemą padėtų EMO kūrimo, 
paieškos ir adaptavimo modelis, grįstas semantinio 
tinklo technologijomis. 
•Sukurtas EMO kūrimo, paieškos ir adaptavimo 
modelis tiesiogiai įtakos ugdymo turinio kūrimo 
kokybę, kūrimo laiką, prieinamumą bei 
interaktyvumą. 
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Tyrimo tikslas 

Sukurti daugiafunkcinį semantinio tinklo technologijomis 
grįstą el. mokymosi objektų kūrimo, paieškos bei adaptavimo 
modelį, kuris pagerintų panašaus turinio objektų paiešką 
semantiniame tinkle ir paspartintų EMO kūrimo procesą.
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Uždaviniai 

Darbo tikslui pasiekti formuluojami šie uždaviniai:

1. Išanalizuoti esamus mokymosi objektų kūrimo, taikant 
semantines tinklo technologijas, modelius. 

2. Sukurti semantinio tinklo technologijomis grįstų el. 
mokymosi objektų kūrimo, paieškos ir adaptavimo modelį. 

3. Pasiūlyti EMO kūrimo šablonus.

4. Atlikti sukurto semantinio tinklo technologijomis grįstų 
elektroninio mokymosi objektų kūrimo, paieškos ir 
adaptavimo modelio  vertinimą.
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Tyrimo metodika

8



Darbo naujumas

el. mokymosi objektų projektuotojai, objektų kūrimo 
aplinkoje, gali generuoti objektų paiešką semantiniame 
tinkle ir ta paieška yra tiesiogiai nukreipta į tam tikras, 
konkrečiai nurodytas atvirųjų švietimo išteklių 
saugyklas, jose ieško ir suradus panašaus turinio MO 
juos priskiria prie kurso bei leidžia adaptuoti pagal 
poreikį. 
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Informatikos inžinerijos mokslui aktualūs 
rezultatai

1. Atlikta mokymosi objektų komponentų, jų ryšių ir funkcijų analizė, 
išnagrinėtos semantinio tinklo technologijų reikšmė elektroninio 
mokymosi objektų kūrimo, paieškos ir adaptavimo procesams. Analizė 
leido sudaryti koncepcinę mokymosi objektų kūrimo, paieškos ir 
adaptavimo schemą, grįstą semantinio tinklo technologijomis.

2. Sukurtas ir įdiegtas mokymosi objektų, grįstų semantinio tinklo 
technologijomis modelis, leidžia efektyviai kurti el. mokymosi objektus  
bei adaptuoti egzistuojančius, paieškant bei priskiriant panašaus turinio 
objektus. 

3. Parengti šablonai mokymosi objektams kurti, adaptuoti ar atnaujinti 
taikant semantinio tinklo technologijas, bei pakartotiną mokymosi 
objektų pritaikomumo galimybę.
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Analizė

Atlikta mokymosi objektų komponentų, jų ryšių ir 
funkcijų analizė, išnagrinėtos semantinio tinklo 
technologijų reikšmė elektroninio mokymosi objektų 
kūrimo, paieškos ir adaptavimo procesams. 
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MOS ir SMOS lyginamoji analizė
Esminės funkcijos Mokymosi objektų saugykla (MOS) Semantinė Mokymosi objektų saugykla (SMOS)

Vartotojai Besimokantieji, mokymo skyriaus administratorius, 

dėstytojai, turinio kūrėjai.

Dalyko ekspertai (DE), išoriniai agentai, žymų kūrėjas, MO kūrėjas.

Paslaugos Kurso publikavimas ir registravimas, autoriaus ir DE 

kurso kūrimas, MO indeksavimas naudojant 

metaduomenis.

Ontologijos schemos kūrimas, MO turinio normalizavimas, MO indeksavimas 

naudojant metaduomenis

Konceptualizacijos

lygis

MOS trūksta universalaus koncepcinio modelio, kuris 

apibrėžtų kas yra MO ir kokie yra jo metaduomenys.

Yra apibrėžtas koncepcinis modelis, oficialiai apibrėžiantis MO ir jų 

metaduomenis.

Suderinamumas Žinių perkėlimo į kitokio tipo saugyklas įdiegti 

neįmanoma
SMOS suteikia apribojimų ir mainų schemą, tad žinių 

mainai tarp skirtingų sistemų gali būti įgyvendinti.
MO skirta vykdymo 

laiko semantika

Standartai yra aprašomojo pobūdžio, todėl yra 

pateikiama tik informacija apie Mokymosi turinį bei jo 

formatą.

Standartai yra normatyviniai, o tai reiškia, kad yra pateikiama Mokymosi 

valdymo sistemos, naudojančios MO, vykdymo laiko semantika.

Metaduomenų 

informacija

Neleisti agentams veikti reaguojant į nestruktūrizuotus 

metaduomenis, parašytus natūralia kalba.

Agentai veikia atitinkamai reaguodami į metaduomenų įrašus, padarytus 

naudojant žinių bazių logiką.

Pakartotinis 

panaudojimas

Naujos Mokymosi medžiagos, sudarytos iš kitos 

Mokymosi medžiagos, sudėtis egzistuoja, bet yra ribota.
Žinių bazė leidžia atlikti analitiką jungiant esamus Mokymosi 

turinio elementus į naują turinį.

Lankstumas Nėra galimybės pridėti naujų schemų į saugyklą, 

klasifikuoti metaduomenų įrašų pagal studentų žinių 

lygius.

Naujos schemos gali būti pridėtos laikantis reikalavimų, taip pat yra 

pateikiamas bendras MO apibrėžimų žodynas, kad naujos schemos atitiktų 

esamas koncepcijas.

Automatizavima

s

Siūlomas tik rankinis naršymas ir ieškojimas, 

nenaudojami argumentai ir analitika.
Funkcijos gali būti deleguojamos automatizuotoms sistemoms dėka 

ontologinių schemų. 12



Koncepcinė el. mokymosi objektų kūrimo, paieškos ir adaptavimo schema
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Išvada

Analizė leido sudaryti koncepcinę el. mokymosi 
objektų kūrimo, paieškos ir adaptavimo schemą, 
grįstą semantinio tinklo technologijomis, kuri 
užtikrintų EMO kūrimą minimaliomis sąnaudomis bei 
vykdytų EMO paiešką semantiniame tinkle ir 
pasiūlytų panašaus atviro turinio el. mokymosi 
objektus integruoti į naujai kuriamus, ar 
adaptuojamus EMO.
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OMO paieškos 
semantiniame 
tinkle algoritmas
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Išvada.

Modelio vientisumas ir reikšmė pasireiškia per 3 esminius EMO 
gyvavimo ciklo procesus, t.y. 

1. kūrimas

2. paieška pakartotinam panaudojimui 

3. Adaptavimas

Šių procesų integravimas užtikrina efektyvų el. mokymosi objektų 
kūrimą bei adaptavimą. 
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Originalaus mokymosi objekto adaptavimo 
procesas
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Galima EMO paieška semantiniame tinkle 



Sukurtas EMO kūrimo, paieškos ir adaptavimo 
modelis 
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https://www.lucidchart.com/documents/edit/187c5cee-dcde-4a47-a3e6-04ff65a3237c#



Šablonai mokymosi objektų 
kūrimui saugykloje oer.ndma.lt
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Ginamieji teiginiai

1. Elektroninių mokymosi objektų kūrimo, paieškos bei 
adaptavimo modelis, grįstas semantinio saityno
technologijomis yra praktiškai taikytinas 
edukaciniame procese, kuriant mokymosi turinį bei jį 
papildant kitų saugyklų objektais
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Darbo rezultatų praktinė vertė

• EMO kūrimo, paieškos semantiniame tinkle ir adaptavimo modelis
užtikrina sukurtų EMO integravimą į skirtingas mokymosi aplinkas
nepriklausomai nuo jų kilmės ir tipo bei įgalina vartotojus sukurti
mokymosi objektą, papildyti kitu edukaciniu turiniu ir integruoti jį į
mokymosi aplinkas, saugyklas, su tikslu gerinti mokymosi
prieinamumą besimokančiajam.

• Siūlomas modelis ir jo praktinis taikymas naudingas kursų kūrėjams,
kuriant ir tobulinant nuotolinius mokymosi kursus, masinius atvirus
internetinius kursus ir kt. IKT grįstą turinį.
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Išvada

1. Sukurtas ir įdiegtas mokymosi objektų, grįstų semantinio tinklo 
technologijomis modelis, leidžia efektyviai kurti el. mokymosi 
objektus  bei adaptuoti egzistuojančius, paieškant bei priskiriant 
panašaus turinio objektus. 

2. Parengti šablonai mokymosi objektams kurti, adaptuoti ar atnaujinti 
EMO taikant semantinio tinklo technologijas, bei pakartotiną 
mokymosi objektų pritaikomumo galimybę.
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Dėkoju už dėmesį

Parengė Daina Gudonienė
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