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Modelarea utilizatorului



Modelul utilizatoruluiModelul utilizatorului
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Achiziția datelor prin:
Chestionare sau interviuri asupra 
preferinţelor

Analiza

� acţiunilor� acţiunilor

� parcurgerilor de pagini pe Web

� asupra mouse-ului

� textelor prin
� metode de tipul Analizei Semantice Latente

(LSA), pLSA, LDA etc.

� mineritul textelor

� înţelegerea textelorS. Trausan-Matu 4



Profile ale utilizatorului

Cognitiv

Emotional

Conativ
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Conativ



Factorii cognitivi (CE STIE?)

aptitudini, abilităţi, deprinderi, 
cunostinţe

expertiza, abilitatea spaţială, abilităţi expertiza, abilitatea spaţială, abilităţi 
semantice (operarea cu concepte si 
sensuri)
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Achiziția datelor cognitive

Teste grilă

Teste psihologice

Analiza textelor scriseAnaliza textelor scrise

Analiza conversațiilor
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know(ogi,secondary_market,[b_def],u_1_d_2,1).

know(ogi,negotiated_market,[b_def],u_1_d_2,1).

not_know(ogi,open_market,[b_def],u_1_d_2,1).

not_know(ogi,primary_market,[b_def],u_1_d_2,1).

know(ogi,money_market,[b_def],u_1_d_2,1).know(ogi,money_market,[b_def],u_1_d_2,1).

not_know(ogi,primary_market,[a_def],u_1_d_2,2).

know(ogi,negotiated_market,[a_def],u_1_d_2,2).



Factorii afectivi (CE SIMTE?)

Inteligenţa emoţională (Goleman)

dispoziţia

starea emoţionalăstarea emoţională

atitudinea

toleranţa faţă de ambiguitate
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Achiziția datelor emoționale

măsurarea unor parametrii care exprimă 
stări emoţionale, de exemplu:

� variaţia poziţiei ochilorvariaţia poziţiei ochilor

� expresia feţei

� transpiraţia

� ritmul respiraţiei

� ritmul cardiac
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Factorii conativi (DE CE?)

Conexiunea dintre cogniţie si 
afectivitate, pe de o parte si 
comportament, pe de cealaltă

O componentă personală, intenţională, 
orientată spre scop

Foarte importanţi în autodirecţionare si 
autoreglare
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Caracteristici ale sistemelor 
inteligente de E-Learning (ITS)

Folosesc un model conceptual al 
domeniului considerat - ONTOLOGIE

Modelare bazată pe cunoştinţe a 
studentuluistudentului

Analiza bazată pe cunoştinţe a 
răspunsurilor studentului

Generare dinamică, personalizată de 
material didactic (pagini web)

Asistenţă inteligentă



Stiluri cognitive şi stiluri de învăţare
-Stil cognitiv - o expresie a diferenţierii psihologice după 
modul caracteristic de procesare a informaţiei (Witkin & 
Goodenough, 1971, 1981)

- Dependent-Independent de câmp

- Jung (Introvert, Extrovert, Thinking, Feeling, - Jung (Introvert, Extrovert, Thinking, Feeling, 
Sensation, Intuition)

- Emisfera Dreaptă-Stângă

- Vizual-Auditiv

- Verbal-Imagistic



Stiluri cognitive şi stiluri de învăţare

-Stil de învăţare 

- Modul în care o persoană preferă să înveţe şi 
învaţă cel mai bine (Kocinski, 1984)

- Caracteristici cognitive şi afective care servesc 
ca indicatori relativ stabili ai modului în care 
studentul percepe, interacţionează şi răspunde 
la mediul de învăţare (Keefe, 1979)

-Are un grad mai mare de generalitate faţă 
de stilul cognitiv



Stiluri cognitive (Gardner)

verbal, lingvistic

logic, matematic

vizual, spatialvizual, spatial

muzical, ritmic

corporal, kinestetic

interpersonal

intrapersonal
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Stiluri cognitive (Felder si 
Soloman)

activ – reflexiv

senzitiv – intuitiv

vizual – verbalvizual – verbal

secvenţial – global
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Stiluri cognitive (Juvină)

vizual – verbal

secvenţial – holistic

independent – dependent de contextindependent – dependent de context
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Stil de învățare (Kolb)

Acomodativ

Asimilativ

DivergentDivergent

Convergent

axele: concret – abstract si activ -
reflexiv
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DOMAIN 

KNOWLEDGE BASE

PEDAGOGICAL 
KNOWLEDGE Domain 

knowl. 
acquisition

Test
generation

Rev.eng. of 
stud. 

Student
Eval.

STUDENT MODEL
(knowledge about the 

user)

Explanation   
generaton

HYPERTEXT GENERATION

FOR WWW

RETHORICAL 
KNOWLEDGE

stud. 
programs

LINGUISTIC 
KNOWLEDGE



PROGRAMMING_CONCEPT

PROGRAMMING_ABSTRACTION

DATA_ABSTRACTION

MAPPING

ARRAY

CONTAINER

TABLE

HASHTABLE

INDEXTABLE

ARRAY

SYMBOLTABLE

COLLECTION

IMPLICITCOL

EXPLICITCOLEXPLICITCOL

SET

SYMBOLTABLE

BAG

DISPENSER

STACK

QUEUE

HEAP

CURSORSTR

LINKEDLIST

CURSORTREE

CONTROL_ABSTRACTION

EXCEPTION

IF_THEN



Inferenţe

reguli de producţie - Algernon, CLIPS, JESS

ontologii de tipologii - Protege

stereotipuri



Conceptul FUNCTIONALA_PE_LISTA este explicat aici

conform personalitatii PERSONALITATE_1

let rec f=function  f ->function [] -> []

| x :: l -> undf

... este 

o functie recursiva denumita f, de variabila f, care intoarce 

o functie cu doua cazuri: 

1. Daca argumentul este [] atunci intoarce []

2. Daca argumentul este o lista cu primul element x si restul l atunci intoarce 

undf.

Considerind perspectiva de function, functionala_pe_lista

deriva din conceptele :

functionfunction

named_function

functionala

recursive_function

Are drept particularizari pe :

filter

map

mappend

takewhile

dropwhile

exists

forall.



HEAP_SORT si INSERTION_SORT se diferentiaza prin:

1 - STABILITATE

2 - IN_SITU

Care este raspunsul corect?1

BINE 

QUICK_SORT si MERGE_SORT se diferentiaza prin:

1 - IN_SITU

2 - NATURALETE2 - NATURALETE

Care este raspunsul corect?2

GRESIT 

















know(ogi,secondary_market,[b_def],u_1_d_2,1).

know(ogi,negotiated_market,[b_def],u_1_d_2,1).

not_know(ogi,open_market,[b_def],u_1_d_2,1).

not_know(ogi,primary_market,[b_def],u_1_d_2,1).

know(ogi,money_market,[b_def],u_1_d_2,1).know(ogi,money_market,[b_def],u_1_d_2,1).

not_know(ogi,primary_market,[a_def],u_1_d_2,2).

know(ogi,negotiated_market,[a_def],u_1_d_2,2).



Editor
Conţinut

Căutare
Inteligent
ăGenerator

Interfeţe

PORTAL INSTITUTIONAL - WWW

SERVER

CUNOŞTINŢE

SERVICII

COLABORATIVE

BIBLIOTECAR

DIGITAL
Editor

Depozit
Cunoştinţe

Depozit
Informaţii

Generator
Pagini Web

ASISTARE

INTELIGENTĂ

Generator
Teste
Grilă

Interfeţe

Extragere
Cunoştinţe

Model
Student

Analiză
Răspunsuri

SISTEM DE GESTIUNE 

A INSTRUIRII

Planif.
Lecţie

e-Learning

Manageme
nt
Cunoştinţe

Manageme
nt
Conţinut

Cunoştinţe


