
Adaptívne výučbové systémy
Metódy vyhodnocovania



Experiment

 adaptívne anotovanie odkazov

◦ testové otázky

 overenie v prostredí výučbového portálu

Hsiao, Brusilovsky, Yudelson, Ortigosa:  The Value of 

Adaptive Link Annotation in E-Learning: A Study of a Portal-

Based Approach. Hypertext 2010, submitted.



Skupiny používateľov

 neboli zostavované pre experiment

◦ systém bez adaptácie (16)

◦ výučbový portál s anotovanými odkazmi (12)

◦ jednoúčelový systém s anot. odkazmi(19)

 pre-test

◦ homogénnosť skupín overená metódou 

Brown-Forsythe (F-štatistika nad odchýlkou 

od mediánu skupiny)



Priebeh experimentu

 neriadený experiment

 výučbové systémy boli len doplnkovým 

materiálom pre kurzy

 post-test na overenie získaných 

vedomostí

◦ najlepšie skóre aj nárast oproti pre-testu mala 

1. skupina, ktorá mala systém bez adaptácie, 

používala ho najmenej, a odpovedala na otázky 

s najnižšou úspešnosťou 



Vyhodnotenie

 počet pokusov a úspešnosť

◦ jednoduché, stredné a zložité otázky

◦ lepší a horší študenti (podľa pre-testu)

 sessions

◦ portál mal najmenší počet sessions

(priemerne 2.16) ale výrazne najvyšší počet 

pokusov na jednu session



Vyhodnotenie

 počet pokusov

◦ celkový počet pokusov za všetky sessions

dokopy bol najvyšší pri jednoúčelovom syst.

 úspešnosť odpovedí na otázky

◦ výrazne najvyššia pri portáli, najnižšia v 

systéme bez adaptácie

 počet pokusov aj úspešnosť klesá so 

zložitosťou otázok



Vyhodnotenie

 počet pokusov

◦ slabší študenti majú výrazne vyšší počet 

pokusov v oboch systémoch s adaptívnou 

navigáciou

◦ v systéme bez adaptácie rozdiel nebol výrazný

 úspešnosť

◦ v skupine používajúcej portál mali slabší 

študenti vyššiu úspešnosť ako lepší, a to pre 

všetky tri stupne zložitosti otázok



Vyhodnotenie

 Brusilovsky a ani v iných prácach nehodnotí 
adaptívne výučbové systémy podľa výsledkov, 
ktoré študenti dosiahnu v teste

 viac analyzuje, koľko materiálov študenti 
preštudujú

 subjektívna odozva od študentov – dotazníky

Yudelson, Brusilovsky: NavEx: Providing Navigation Support for
Adaptive Browsing of Annotated Code Examples. 
[http://www.pitt.edu/~mvy3/assets/AIEd2005_NavExFinal2.pdf]

Yudelson, Brusilovsky: From WebEx to NavEx: Interactive Access to
Annotated Program Examples. 
[http://www2.sis.pitt.edu/~peterb/papers/BruYudIEEEP_final.pdf]


