Revista Română de InteracĠiune Om-Calculator 5 (1) 2012, 1-18

© MatrixRom

Modelarea reutilizării resurselor în domeniul
medical prin intermediul reĠelelor sociale úi a
internetului semantic
Teodor ùtefănuĠ1, Dorian Gorgan1, Nikolas Dovrolis2, Eleni
Kaldoudi2
1

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cod postal 400114, Cluj-Napoca, Romania
E-mail: teodor.stefanut@cs.utcluj.ro, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro
2

School of Medicine, Democritus University of Thrace
Alexandroupoli, Greece
E-mail: ndovroli@alex.duth.gr, kaldoudi@med.duth.gr

Rezumat. Dezvoltarea materialelor educaĠionale a devenit una dintre principalele
preocupări ale specialiútilor din numeroase domenii, inclusiv în medicină. Extinderea
aplicaĠiilor e-Learning impune crearea unor resurse care să permită studiul individual,
monitorizat automat de către sistem úi cu o implicare scăzută din partea instructorului. Una
dintre metodele de eficientizare a procesului de realizare a unor astfel de materiale
educaĠionale, intens studiată în prezent, este îmbunătăĠirea úi reutilizarea unor resurse deja
create. Apare însă o problemă majoră în descrierea legăturilor dintre diferitele resurse
implicate precum úi în căutarea úi identificarea materialelor corespunzătoare úi relevante.
SoluĠia propusă în cadrul acestei lucrări utilizează proprietăĠile reĠelelor sociale amplificate
prin caracteristici ale web-ului semantic pentru a descrie toate aceste relaĠii de interdependenĠă între resurse úi de a furniza rezultate semnificative în urma căutărilor. AplicaĠia
descrisă, denumită Metamorphosis+, se constituie ca o interfaĠă utilizator ce maschează
complexitatea descrierii tuturor acestor elemente úi permite utilizarea sistemului de către
specialiúti din diferite domenii (ex. medicină), fără a solicita din partea acestora cunoútinĠe
avansate în domeniul tehnic.
Cuvinte cheie: web semantic, reĠea socială, Web 2.0, reutilizare materiale didactice.

1. Introducere
În decursul ultimilor ani, în domeniile medicale úi biomedicale s-a putut
constata o evoluĠie semnificativă în creúterea volumului de informaĠii, atât
teoretice cât úi practice. Aceasta s-a datorat în special efectuării unor
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cercetări de specialitate multidisciplinare úi a unui număr tot mai mare de
studii clinice. Asimilarea noilor descoperiri în domeniu necesită o continuă
specilizare a personalului care nu mai poate fi realizată numai prin
intermediul curriculei clasice úi a materialelor tipărite. Fie că este vorba
despre posibilităĠile de accesare a informaĠiei sau despre actualitatea
acesteia, utilizarea resurselor web úi a aplicaĠiilor e-Learning a devenit
inevitabilă.
Mai mult decât atât, răspândirea pe scară largă a tehnologiei úi a
Internetului în domeniile medicale a condus la apariĠia unei noi situaĠii în
care profesorul pierde din rolul său de mediator între cunoútinĠe úi student.
Accesul liber la informaĠie face ca studentul să încerce identificarea,
analiza, asimilarea úi înĠelegerea datelor prin forĠe proprii, într-un ritm
personalizat úi, eventual, cu o îndrumare foarte generală din partea unui
tutore.
Paradigma tehnologiei Web 2.0 a generat de asemenea o schimbare în
imaginea úi percepĠia „îndrumătorului” sau a „profesorului”. Rolul acestuia
a fost preluat în numeroase cazuri de către comunităĠile virtuale dinamice,
de multe ori create din persoane de aceeaúi vârstă cu cea a cursantului, care
sunt motivate de către un interes comun úi care învaĠă úi evoluează
împreună. Ca urmare, în centrul procesului de învăĠare se va afla resursa
didactică în sine, care va prelua chiar o parte din rolul profesorului.
În domeniul medical resursele utilizate în procesul didactic prezintă atât
informaĠii teoretice cât úi numeroase studii clinice. Aceste materiale pot fi
realizate de către academicieni sau medici practicieni, în universităĠi,
spitale, laboratoare sau, în ultima perioadă, în comunităĠile virtuale
colaborative de specialiúti. Majoritatea resurselor medicale din prezent pot
fi caracterizate astfel:
• resurse didactice convenĠionale – notiĠe de curs, cărĠi, prezentări etc.
• resurse didactice specializate în domeniul medical – pacienĠi virtuali,
atlase anatomice, ecografii etc.
• resurse didactice pentru metode educaĠionale alternative – tehnici de
învăĠare interactivă, scenarii bazate pe rezolvarea de probleme,
jocuri educaĠionale, bloguri, forumuri de discuĠii, adnotări grafice
etc.
• conĠinut generat de utilizatori
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Realizarea unor astfel de materiale didactice, cu un înalt nivel de
specializare, interactivitate úi complexitate, necesită resurse importante úi
implică de cele mai multe ori costuri semnificative. De aceea este foarte
important ca utilizarea acestora să fie cât mai eficientă, cu o audienĠă
numeroasă úi cu un grad ridicat de impact. Prin intermediul mecanismelor
specifice Web 2.0 úi web-ului semantic acest conĠinut poate fi partajat între
diferiĠi utilizatori, reutilizat, îmbogăĠit úi integrat în alte materiale didactice.
O altă modalitate importantă de valorificare a conĠinutului didactic
constă în crearea unor resurse noi prin îmbogăĠirea úi reutilizarea celor deja
existente. Datorită potenĠialului acestei abordări în scăderea costurilor de
realizare a unor materiale didactice de un înalt nivel calitativ, comunitatea
útiinĠifică i-a acordat un interes crescând pe parcursul ultimilor ani. În
cadrul acestei lucrări vom prezenta platforma educaĠională Metamorphosis+
(http://metamorphosis.med.duth.gr/), care îmbină aspectele sociale ale
tehnologiilor Web 2.0 cu avantajele úi capacităĠile web-ului semantic pentru
a oferi o soluĠie alternativă la organizarea úi administrarea informaĠiilor
complexe. Datorită rolului important pe care resursele îl au în procesul de
învăĠare online, soluĠia propusă de noi creează un profil social pentru fiecare
dintre acestea, profil care permite o mai bună caracterizare a fiecărei resurse
în parte precum úi a relaĠiilor dintre acestea.

2. Alte realizări în domeniu
Internetul social, denumit úi Web 2.0 (O’Reilly, 2005) a devenit tot mai
popular în decursul ultimilor ani. Printre numeroasele unelte noi puse la
dispoziĠie de această tehnologie inovatoare se remarcă reĠelele sociale, care
au dus la crearea unor comunităĠi online ce sunt grupate în jurul unor
interese comune. Membrii acestor comunităĠi au posibilitatea de a publica
informaĠii úi conĠinut propriu în timp ce pot consulta diferite date furnizate
de ceilalĠi membrii ai grupului, interacĠionând dinamic úi evoluând
împreună.
Majoritatea reĠelelor sociale din prezent sunt concentrate în jurul
oamenilor úi a relaĠiilor dintre aceútia, promovând grupuri pe baza
diferitelor interese comune. Spre exemplu, reĠelele cum sunt Facebook
(www.facebook.com) sau LinkedIn (www.linkedin.com) încurajează
diferite legături bazate pe interese generale din viaĠa personală sau
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profesională. În acelaúi timp, comunităĠi specializate cum sunt
Classroom2.0 (www.classroom20.com) (forum de discuĠii asupra diferitelor
unelte educaĠionale disponibile în Web 2.0), Edutopia (www.edutopia.org peste 45.000 de membri care doresc îmbunătăĠirea procesului didactic),
Moodle (www.moodle.org) etc. s-au constituit având ca interes comun
dezvoltarea mediului e-Learning úi sunt cel mai adesea alcătuite din
profesori, administratori, părinĠi sau specialiúti care doresc să promoveze
această nouă abordare educaĠională.
Specializate pe definirea comunităĠilor la nivel general úi pe descrierea
diferitelor tipuri de interacĠiuni úi relaĠii între membrii comunităĠii, iniĠial
platformele sociale nu reuúeau să reprezinte ce anume conectează anumite
persoane din comunitate úi de ce doar aceste persoane sunt implicate într-o
anumită relaĠie specifică (Knorr-Cetina, 1997). De curând, comunitatea
útiinĠifică a introdus o nouă abordare în descrierea úi organizarea reĠelelor
sociale: „socializare centrată pe obiect” (Engeström, 2005). Aceasta
demonstrează faptul că cele mai puternice úi strânse relaĠii din cadrul
comunităĠii se realizează în jurul unor resurse partajate care au rolul de
mediatori între utilizatori, furnizând motive de interacĠiune, context de
activitate úi subiecte de discuĠii. Astfel, cele mai bine conectate reĠele
sociale din prezent sunt acelea construite în jurul conĠinutului pe care
membrii îl creează împreună, îl comentează, adnotează, evaluează úi
partajează între ei, sincron sau asincron. Exemple de astfel de comunităĠi
sunt: Edmodo (reĠea socială în care profesorii úi studenĠii interacĠionează în
cadrul unor clase virtuale pentru a partaja resurse úi activităĠi educaĠionale),
Brainify (platformă constituită în jurul ideii de a marca úi partaja link-uri
înspre diferite materiale educative sau pagini web), wePapers (realizată în
jurul lucrărilor útiinĠifice, a notelor de curs úi a prezentărilor pe care diferiĠi
profesori sau chiar studenĠi le partajează) sau Slideshare (specializată pe
partajarea de prezentări de tip PowerPoint).
Una dintre problemele majore care apar în realizarea unei astfel de reĠele
sociale este necesitatea de a exprima într-un mod unitar úi consistent atât
interacĠiunile dintre diferitele resurse, cât úi cele dintre membrii comunităĠii
sau resurse úi membrii comunităĠii. În aplicaĠiile Web convenĠionale,
resursele úi relaĠiile dintre acestea erau descrise prin intermediul
documentelor în format XHTML/XML. Acestea însă foloseau diferite
atribute pentru a descrie în special aspecte legate de prezentarea úi
vizualizarea resurselor, fără a furniza informaĠii semantice despre acestea
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sau relaĠiile cu care sunt conectate (Van Deursen et al, 2008). Devenea
astfel foarte dificilă definirea unor relaĠii mai complexe pe baza unor
caracteristici esenĠiale ale resurselor, utilizatorilor sau relaĠiilor din
interiorul comunităĠii.
Până în prezent au fost dezvoltate anumite ontologii care adresează unele
dintre aspectele acestor probleme: FOAF (Friend Of A Friend, www.foafproject.org) – folosită pentru descrierea utilizatorilor, SIOC (Semantically
Interlinked Online Communities, www.sioc-project.org) – utilizată pentru a
descrie comunităĠile online úi relaĠiile dintre acestea, OPO (Online Presence
project Ontology) – asigură portabilitatea úi vizibilitatea unui profil între
diferite platforme sociale, SKOS (Simple Knowledge Organization System,
www.w3.org/2004/02/skos) – pentru a organiza termenii în anumite
vocabulare.

3. Ontologia mEducator
Adresând lipsa unei ontologii care să înglobeze toate elementele necesare în
descrierea resurselor úi a membrilor din cadrul unei reĠele sociale, precum úi
în definirea relaĠiilor dintre aceútia, proiectul european mEducator a avut ca
scop realizarea unei noi scheme de descriere a metadatelor. FinanĠat în
cadrul Progamului European eContentPlus2008, Contract Nr: ECP 2008
EDU 418006, consorĠiul mEducator a efectuat activităĠi de evaluare a
modelelor úi standardelor existente úi a dezvoltat un model propriu, orientat
în special pe domeniul medical.
Prin intermediul acestei noi scheme s-a urmărit nu doar înlesnirea
portabilităĠii diferitelor materiale didactice úi creúterea gradului de partajare,
dar úi integrarea avantajelor web-ului semantic în realizarea automată a unor
noi conexiuni între diferitele resurse, obĠinându-se astfel o relevanĠă sporită
în procesul de căutare (Bedi et al, 2010).
În acest scop, în cadrul proiectului mEducator, s-a decis schimbarea
formatului de descriere a metadatelor din XML (cel mai utilizat până în
prezent), într-un nou format caracteristic web-ului semantic: RDF (Resource
Description Framework, http://www.w3.org/TR/rdf-syntax/). Acest format,
dezvoltat de către organizaĠia W3C este utilizat frecvent în web-ul semantic
pentru a descrie diferite informaĠii (ex. caracteristicile unei resurse) sub
formă de triplete (Decker et al, 2000): [subiect, predicat, obiect]. Într-o
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astfel de construcĠie, predicatul poate fi reprezentat de către orice relaĠie
definită într-un alt document XML standardizat, publicat pe internet.
Această relaĠie conectează astfel subiectul (cel mai adesea resursa) de obiect
(un atribut, autorul, un contributor etc.), într-o construcĠie logică ce poate fi
automat procesată de către un program.
La rândul său, obiectul poate fi reprezentat fie printr-o valoare discretă
fie printr-un URI (Uniform Resource Identifier) care identifică unic alte
surse de informaĠii (ex. resurse, comunităĠi online, persoane etc.) de pe
Internet. Se pot crea astfel legături multiple între resurse, resurse úi autori,
membri úi comunităĠi etc., fiecare dintre aceste legături reprezentând o
informaĠie suplimentară ce contribuie la caracterizarea mai detaliată a unui
anumit element.
În prezent, toate aceste legături semantice între diferitele entităĠi descrise
utilizând uneltele web-ului semantic sunt incluse în reĠeaua intitulată Linked
Open Data (LOD, http://www.w3.org/wiki/SweoIG/TaskForces/Commun
ityProjects/LinkingOpenData), un proiect al grupului de educaĠie semantică
pe Internet al consorĠiului World Wide Web (W3C SWEO). Elementele
constituente ale acestei reĠele semantice sunt considerate a fi ontologiile (ex.
DC – Dublin Core, FOAF – Friend Of A Friend etc.), adică descrierile
formale úi regulile de specificare a diferitelor entităĠi (Gruber, 1993) care
reglementează modalităĠile de generare a tripletelor (Bizer et al, 2009).
Spre deosebire de actorii umani din cadrul reĠelelor de socializare, care
realizează uúor relaĠii între ei prin intermediul diferitelor acĠiuni pe care le
întreprind, resursele sunt mai dificil de descris úi caracterizat. În general,
pentru construirea unui „profil social” al unei resurse, pot fi utilizate relaĠii
create pe baza (Kaldoudi et al, 2011):
• unor atribute comune din profilul a două resurse diferite;
• legăturii stabilite de către activităĠile actorilor umani din reĠea, care
pot defini relaĠii explicite sau implicite prin modul de interacĠiune
utilizat cu unele sau altele dintre resurse;
• legăturilor bazate pe un anumit tip de „moútenire” (ex. citări
bibliografice; crearea unei resurse pe baza unei alte resurse prin
îmbunătăĠiri etc.)
• conexiunilor semantice úi similarităĠilor dintre entităĠi, deduse cu
ajutorul reĠelei Linked Open Data care poate conĠine detalii
suplimentare cu privire la anumite aspecte ale unei resurse
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disponibile din alte reĠele sociale sau surse de informaĠii de pe
internet (ex. detalii cu privire la autorul resursei)
Schema de descriere a metadatelor dezvoltată în cadrul proiectului
mEducator încearcă să înglobeze toate aceste aspecte úi să ofere un
maximum de deschidere úi conectivitate în cadrul reĠelei semantice pentru a
oferi utilizatorilor finali – personal medical, experĠi în medicină, studenĠi úi
chiar pacienĠi – informaĠii cât mai relevante pentru diferitele subiecte de
care aceútia sunt interesaĠi. În acelaúi timp însă, complexitatea acestor relaĠii
trebuie prezentată persoanelor fără pregătire tehnică avansată într-o
modalitate cât mai simplă úi transparentă, care să permită totuúi integrarea
tuturor avantajelor oferite atât de contextul social cât úi de aspectul semantic
al codificării informaĠiilor.
Una dintre cele mai importante relaĠii între două resurse este cea definită
de către raportul de „moútenire”, adică reutilizarea unei resurse pentru
crearea uneia noi. ModalităĠile de realizare a acestui proces pot asigura
faptul că noua entitate rezultată este calitativ egală sau chiar superioară celei
pe care se bazează devoltarea sa, sau că în urma transformării noi tipuri de
interacĠiune úi noi contexte de prezentare sunt potrivite pentru studiul
informaĠiilor descrise.

4. Reutilizarea resurselor educaĠionale
Realizarea unor resurse superioare din punct de vedere calitativ este o
activitate elaborată úi, de cele mai multe ori, costisitoare. Materialele
didactice obĠinute sunt adesea specifice unui anumit nivel de studiu, unui
anumit domeniu, sunt dependente de context, restricĠionate de limba
utilizată úi de modurile de interacĠiune cu utilizatorul. Odată cu
popularizarea aplicaĠiilor e-Learning, al căror scop este promovarea unui
proces didactic de calitate la costuri cât mai scăzute, comunitatea útiinĠifică
a căutat diferite metode de obĠinere a unor materiale didactice de calitate
ridicată dar cu un cost de realizare cât mai mic.
Astfel, una dintre metodele cele mai eficiente care sunt utilizate din ce în
ce mai mult în prezent este cea intitulată „repurposing of learning material”
(reutilizarea/adaptarea materialului didactic). În cadrul proiectului
mEducator au fost identificate 10 modalităĠi principale de realizare a unor
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noi resurse didactice din cele deja existente, prezentate succint în
subcapitolele următoare:

4.1. Modificări aduse conĠinutului
Introducerea unor informaĠii despre ultimele descoperiri útiinĠifice sau
realizarea unor noi conexiuni cu materiale didactice create recent conduc la
introducerea unor informaĠii suplimentare în cadrul unor resurse deja
existente. Toate aceste modificări pot fi realizate prin modificarea úi
înlocuirea resursei iniĠiale, însă există numeroase situaĠii în care este
recomandată crearea unei noi resurse didactice úi conservarea celor deja
existente.
Deúi utilizată implicit în cadrul altor tipuri de adaptare a conĠinutului,
această categorie a fost menĠionată separat datorită importanĠei sale úi
pentru a oferi un context mai larg oricăror alte modificări ce nu sunt
cuprinse în categoriile care urmează.

4.2. Adaptarea conĠinutului pentru o altă limbă
Deúi numeroase aplicaĠii úi platforme e-Learning, împreună cu un număr
important de universităĠi úi alte instituĠii educaĠionale creează úi promovează
materiale didactice în limbi de circulaĠie internaĠională (ex. engleză,
franceză, germană etc.) mai degrabă decât în limbile naĠionale, este adeseori
recomandat ca educaĠia să se realizeze în limba maternă. Acest aspect are o
importanĠă deosebită mai ales în domenii precum medicina, unde marea
majoritate a noĠiunilor însuúite de către cursanĠi vor trebui expuse mai
devreme sau mai târziu pacienĠilor, un grup social care nu deĠine cunoútinĠe
avansate în domeniul medical.

4.3. Adaptarea conĠinutului la o cultură diferită
ExperienĠa acumulată în decursul ultimilor ani în domeniul e-Learning a
relevat faptul că în numeroase situaĠii înĠelegerea anumitor noĠiuni specifice
este mult uúurată de localizarea conĠinutului. În general, aceste adaptări ale
conĠinutului se referă la aspecte cum sunt:
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1. prevederi legislative de specialitate în domeniul materialului didactic
(ex. reguli de înregistrare a patentelor; reguli privitoare la drepturile de
autor etc.)
2. unităĠi de măsură – deúi majoritatea materialelor didactice utilizează
scalele de măsură din Sistemul InternaĠional, există anumite Ġări care
folosesc unităĠi de măsură specifice pentru a măsura diferite cantităĠi
fizice, cum sunt: greutatea, înălĠimea, distanĠa, viteza etc. Deúi nu
absolut necesară, convertirea acestor unităĠi de măsură din cadrul
resurselor didactice în cele familiare cursanĠilor pot înlesni semnificativ
înĠelegerea noĠiunilor prezentate.
3. valori de referinĠă – există numeroase domenii în care rezultatele unor
experimente sunt evaluate conform unor valori de referinĠă specifice
unei anumite regiuni (ex. mărimea hainelor, culoarea pielii etc.)
4. alte elemente culturale – fiecare naĠionalitate, regiune, Ġară, sau grup
etnic prezintă anumite particularităĠi culturale úi sociale care pot
influenĠa semnificativ raportul acestora la domeniul resursei didactice
(ex. tratamente medicale acceptate, nivelul tehnologic, jocuri
educaĠionale, glume, personalităĠi din domeniu etc.). Astfel, pentru
maximizarea impactului úi eficienĠei fiecărui material didactic în parte,
este necesară adaptarea acestuia úi din punct de vedere cultural la noul
grup Ġintă din care fac parte cursanĠii.

4.4. Adaptarea conĠinutului la diferite abordări pedagogice
Abordările pedagogice utilizate mai ales în domeniul e-Learning (úi nu
numai) includ o varietate largă de modalităĠi de prezentare úi interacĠiune cu
materialele didactice, fie ele de nivel teoretic, experimente practice sau
rezultate obĠinute în urma desfăúurării acestora din urmă. Devine astfel
foarte dificilă, dacă nu chiar imposilbilă, utilizarea aceluiaúi material
didactic independent de abordarea pedagogică sau de tipul de interacĠiune
disponibil. Spre exemplu, utilizarea unor note de curs pentru o sesiune de
învăĠare bazată pe rezolvarea de probleme necesită adaptarea conĠinutului,
deúi informaĠiile prezentate sunt în fapt aceleaúi.
O transformare majoră este necesară úi asupra materialelor utilizate
iniĠial în metodele de predare clasice (întâlniri de studiu faĠă-în-faĠă în sala
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de curs) înainte de a fi făcute publice în cadrul unei aplicaĠii e-Learning.
Pentru a păstra nivelul de eficienĠă a acestora în ceea ce priveúte
transmiterea informaĠiilor către cursanĠi, este recomandată încurajarea
autonomiei acestora din urmă în parcurgerea úi înĠelegerea noĠiunilor
prezentate. Astfel, resursele pot fi îmbogăĠite prin introducerea de referinĠe
suplimentare, apelarea la materiale suport în diferite formate (imagini,
video) sau specializarea pentru alte tipuri de pedagogie complementare:
învăĠarea bazată pe rezolvarea de probleme, introducerea de scurte teste
grilă chiar în cadrul prezentării informaĠiilor pentru a sublinia importanĠa
anumitor noĠiuni etc.

4.5. Adaptarea conĠinutului la diferite niveluri educaĠionale
Unul dintre cele mai răspândite motive de reutilizare/adaptare a materialelor
educaĠionale este reprezentat de încadrarea acestuia în diferite niveluri
educaĠionale. Astfel, deúi informaĠiile prezentate pot fi esenĠial aceleaúi,
modificarea conĠinutului este recomandată pentru:
• schimbarea nivelului de cunoútinĠe anterior dobândite care sunt
necesare cursanĠilor pentru a înĠelege noĠiunile prezentate
• adaptarea modalităĠilor de prezentare în vederea obĠinerii unor
rezultate didactice adecvate în urma consultării materialului (ex.
pregătire pentru un examen de specialitate, informarea unui pacient
asupra unei anumite boli etc.)
• sublinierea în cadrul materialului a noĠiunilor care se încadrează întrunul dintre următoarele niveluri de relevanĠă: important de reĠinut,
recomandat să se cunoască, bine de útiut.

4.6. Adaptarea conĠinutului pentru diferite discipline sau profesii
În prezent, majoritatea cercetărilor efectuate sunt multi-disciplinare úi nu pot
fi încadrate într-un singur domeniu. De asemenea, resursele didactice pot fi
adresate nu numai specialiútilor, ci úi publicului larg (de exemplu: elemente
de diagnostic medical, specificaĠii din arhitectură sau construcĠii, descrieri
ale sistemelor de calcul etc.). Astfel, în cele mai multe cazuri, realizarea
unor materiale didactice presupune adaptarea limbajului folosit úi a
nivelului de prezentare la grupul Ġintă vizat, pentru a obĠine rezultatele
dorite.
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4.7. Modificarea conĠinutului prin introducerea de noi modalităĠi
de prezentare a informaĠiei
În cadrul materialelor didactice din e-Learning informaĠiile pot fi prezentate
în diferite modalităĠi úi formate: imagine, video, audio, text, scene 3D
interactive etc. În funcĠie de noĠiunile prezentate, fiecare dintre aceste
posibilităĠi poate contribui la claritatea noĠiunilor prezentate úi la uúurinĠa cu
care acestea pot fi înĠelese sau asimilate de către cursanĠi. Astfel, în funcĠie
de materialele disponibile la un anumit moment dat, diferite secĠiuni ale
unei resurse (sau chiar întreaga resursă) pot fi convertite din anumite
formate de prezentare în altele (ex. secĠiune de text înlocuită cu un fiúier
audio-video).

4.8. Adaptarea pentru o tehnologie diferită
Strâns legat de modalitatea anterioară de creare a unor noi materiale
didactice, acest procedeu este unul dintre cele mai utilizate în comunitatea
virtuală din prezent. El presupune modificarea formatului în care este
codificată resursa didactică, de cele mai multe ori pentru a rezolva diferite
probleme de incompatibilitate (ex. telefoanele Apple recunosc doar formatul
video QuickTime).
Astfel, pe durata de utilizare a unui material didactic, în special datorită
heterogenităĠii de instrumente cu care acesta ar putea fi accesat/vizualizat
(calculatoare personale, tablete grafice, telefoane mobile etc.), pot interveni
numeroase condiĠii care impun anumite restricĠii de calitate, dimensiune,
compatibilitate cu platforme dedicate etc. úi care necesită o adaptare a
materialului.
Există anumite cazuri în care modificarea codificării informaĠiei implică
úi schimbarea interacĠiunii cu utilizatorul. Spre exemplu, diferite aplicaĠii de
vizualizare 3D pot pune la dispoziĠia utilizatorului tipuri de interacĠiuni
foarte diferite, motiv pentru care uneori este necesară adaptarea conĠinutului
úi conform acestor restricĠionări.
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4.9. Adaptarea
dizabilităĠi

conĠinutului

pentru

persoane

cu

diferite

În numeroase situaĠii, aplicaĠiile de accesibilitate disponibile (ex. cititoare
de ecran) nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel corespunzător de
asimilare a informaĠiilor dintr-un anumit material didactic, fără a interveni
în structura acestuia. De asemenea, pentru persoanele cu deficienĠe motorii
este de multe ori necesară introducerea unor setări úi evaluări separate
pentru a asigura testarea cunoútinĠelor úi nu abilitatea de a utiliza un anumit
dispozitiv de intrare (ex. atunci când este implicată interacĠiunea prin
intermediul mouse-ului).

4.10. Adaptarea conĠinutului pentru contextul educaĠional
În prezent sunt accesibile pe Internet diferite surse de informaĠii care conĠin
date foarte valoroase ce nu au fost însă structurate pentru a corespunde
cerinĠelor unor materiale educaĠionale. Astfel, pentru a putea totuúi
beneficia de aceste informaĠii într-un context educativ, este necesară
adaptarea lor prin definirea unor obiective educaĠionale, a unor rezultate ce
se doresc a fi îndeplinite prin însuúirea conĠinutului de către studenĠi úi a
unor proceduri de evaluare a noĠiunilor prezentate.

5. Metamorphosis+
AplicaĠia Metamorphosis+ se constituie ca una dintre primele încearcări de
îmbinare a tehnologiilor specifice Web 2.0 (reĠelele sociale) cu reprezentări
úi descrieri semantice ale diferitelor entităĠi implicate (resurse úi membrii ai
comunităĠii). Dezvoltată în cadrul proiectului mEducator, Metamorphosis+
oferă în special experĠilor din domeniul medical noi modalităĠi de descriere
úi gestiune a conĠinutului precum úi funcĠionalităĠi specifice de partajare a
materialelor didactice.

5.1 Arhitectura aplicaĠiei
Arhitectura aplicaĠiei este prezentată în Figura 1 úi ilustrează modalitatea în
care Metamorphosis+, o aplicaĠie bazată iniĠial pe platforma socială ELGG
(www.elgg.org), a fost conectată la web-ul semantic pentru a putea
beneficia de funcĠionalităĠile acestuia. În fapt, unul dintre principalele roluri
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ale Metamorphosis este acela de interfaĠă care expune utilizatorilor într-un
mod vizual úi accesibil legăturile semantice folosite în caracterizarea
diferitelor entităĠi úi relaĠii ce fac parte din dimensiunea socială a platformei.
Principalele blocuri arhitecturale ce pot fi identificate sunt:
• InterfaĠa utilizator, care în cazul nostru se confundă cu secĠiunea
Web 2.0 din cadrul arhitecturii, are un dublu rol: acela de a construi
o reĠea socială alcătuită din oameni úi resurse úi de a intermedia
contactul dintre utilizator úi web-ul semantic.
• Un API de trecere de la web-ul semantic la Web 2.0 care expune o
serie de servicii web ce oferă funcĠionalităĠile necesare transmiterii
úi recepĠionării informaĠiilor de la úi către utilizator, asigură
conexiunea la reĠeaua Linked Open Data úi permite integrarea unor
surse de informaĠii deja existente care expun date în orice format
XML
• componentă de stocare a informaĠiilor îmbogăĠite semantic utilizând
ontologia mEducator
• Totalitatea sistemelor de gestiune a materialelor didactice care au
fost conectate prin intermediul API-ului disponibil úi care îúi expun
resursele proprii în mod dinamic, fără a furniza însă informaĠii
semantice (numai descrieri în format XML)

5.2 RelaĠiile semantice
RelaĠiile semantice dintre diferitele entităĠi din cadrul platformei permit
realizarea automată a unor caracterizări suplimentare, deducerea unor noi
atribute úi efectuarea automată a unor procesări ce pot contribui semnificativ
la îmbogăĠirea profilelor úi, în consecinĠă, la calitatea rezultatelor returnate
în urma efectuării unei căutări (El-Sherif et al, 2011). Cu toate acestea,
definirea úi utilizarea legăturilor semantice nu este un proces uúor de înĠeles
de către utilizatorii fără o pregătire tehnică avasată, motiv pentru care
expunerea acestor facilităĠi trebuie realizată sub forme úi prin metode mai
puĠin tehnice.
Metamorphosis+ utilizează două abordări în crearea úi dezvoltarea
relaĠiilor semantice. Prima dintre ele presupune afiúarea unor interfeĠe
similare celei din Figura 2 care permit utilizatorului să specifice implicit
anumite relaĠii între resursa pe care tocmai o descrie úi alte surse de
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informaĠii deja disponibile pe internet (din cadrul aceleiaúi reĠele sociale sau
nu). Cea de a doua abordare preia informaĠiile furnizate de către utilizator
(cu sau fără încărcătură semantică) úi le introduce în web-ul semantic
realizând diferite conexiuni úi procesări care să contribuie la o caracterizare
mai amănunĠită a datelor.
În exemplul prezentat utilizatorul are sarcina de a defini cuvintele cheie,
disciplina úi specialitatea care caracterizează materialul didactic pe care
tocmai îl descrie. Activitatea în sine nu este diferită de alte sarcini similare
din Web 2.0, prin care sunt definite diverse atribute ale unor entităĠi.
Modalitatea de specificare prezentată aici implică însă căutarea úi mai apoi
selectarea termenilor doriĠi din cadrul unor ontologii deja definite úi
accesibile pe Internet. Această abordare asigură o portabilitate úi
interoperabilitate crescută a noii resurse úi permite definirea unor relaĠii
semantice între materialul nou introdus în platformă úi elemente deja
existente.
De asemenea, informaĠiile suplimentare implicit specificate (ontologia
din care face parte termenul, identificatorul unic al acestuia, familia de
termeni în care este catalogat etc.) sunt folosite ulterior de către aplicaĠie
pentru a deduce conexiuni úi relaĠii suplimentare. Utilizând reĠeaua LOD
(Linked Open Data) pot fi cu uúurinĠă identificaĠi termeni echivalenĠi în alte
ontologii disponibile, grupuri de specialiúti în alte reĠele sociale care au
aceleaúi preocupări, materiale similare sau complementare celui descris, etc.

5.3 ModalităĠi de căutare a informaĠiilor
Căutarea informaĠiilor disponibile în cadrul platformei este una dintre cele
mai importante activităĠi desfăúurate de către utilizatori. Calitatea resurselor
didactice identificate úi relevanĠa rezultatelor obĠinute influenĠează în mod
direct succesul unei astfel de aplicaĠii úi stabilitatea relaĠiilor din interiorul
comunităĠii. Resursele valoroase vor atrage în jurul lor, úi implicit în reĠeua
socială din care fac parte, tot mai mulĠi utilizatori, vor genera activitate úi
vor dezvolta relaĠii sociale úi semantice cu alte resurse sau utilizatori.
Pentru a utiliza cât mai simplu, dar în acelaúi timp úi cât mai eficient
funcĠionalităĠile puse la dispoziĠie de către platformă, Metamorphosis+ pune
la dispoziĠie trei tipuri de căutare a informaĠiilor, adaptate diferitelor
niveluri de utilizare a calculatorului, navigare pe internet sau cunoútinĠe
tehnice pe care le posedă utilizatorul:
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Căutarea în cadrul resurselor îmbogăĠite semantic
Este modalitatea centrală de căutare a datelor în cadrul sistemului, deoarece
rezultatele returnate beneficiază de contribuĠia tuturor conexiunilor
semantice disponibile în cadrul reĠelei. Astfel, atunci când utilizatorul
introduce un cuvânt cheie, aplicaĠia va încerca identificarea apartenenĠei
acestuia la anumite ontologii va identifica atât resursele care conĠin
termenul exact cât úi materiale ce sunt caracterizate prin termeni echivalenĠi
în alte ontologii.
SemnificaĠia rezultatelor returnate úi importanĠa acestora se stabileúte úi
pe baza relaĠiilor pe care fiecare dintre resurse le are cu celelalte entităĠi din
sistem, utilizatorul având astfel acces mai rapid la cele mai semnificative
informaĠii. Utilizatorul are posibilitatea de a căuta după un cuvânt cheie
general (Căutare de bază) sau poate efectua o căutare mai complexă, pentru
termeni specifici în anumite atribute úi caracteristici ale resurselor (ex.
cuvinte cheie care să se regăsească numai între discipline).
Explorarea resurselor îmbogăĠite semantic
Permite utilizatorilor să pornească de la un cuvânt cheie úi mai apoi să
execute o căutare exploratorie pe baza similarităĠilor, diferenĠelor sau
relaĠiilor dintre resurse. În acest fel, utilizatorul poate controla care dintre
atributele sau conexiunile existente sunt semnificative úi care nu sunt
relevante pentru căutarea sa. Poate vizualiza spre exemplu o relaĠie de
moútenire între resurse consultând modificările realizate la fiecare pas úi ar
putea avea chiar posibilitatea identificării surselor de informaĠie utilizate, în
măsura în care acestea au putut fi identificate automat prin informaĠiile
semantice sau au fost specificate de către alĠi utilizatori. EficienĠa acestei
modalităĠi de căutare depinde însă într-o mare măsură de deĠinerea unor
cunoútinĠe tehnice de bază cu privire la web-ul semantic úi caracteristicile
acestuia.
Căutarea în cadrul resurselor fără legături semantice
Pentru o accesare mai rapidă úi mai facilă a unor materiale didactice deja
existente în diferite platforme educaĠionale menĠinute de către universităĠi,
instituĠii de stat etc., Metamorphosis+ permite căutarea directă în datele
furnizate de acestea. La momentul includerii acestor surse externe în cadrul
aplicaĠiei se completează o descriere semantică de bază care furnizează
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informaĠii despre tipul de conĠinut accesibil (cuvinte cheie, domenii de
interes, limbă etc.).
Utilizatorul are la dispoziĠie două modalităĠi principale de căutare:
• Căutarea simultană în toate platformele externe disponibile, permite
efectuarea unei căutări generale după un cuvânt cheie úi vizualizarea
tuturor rezultatelor returnate. Deúi supusă unei filtrări semantice la
nivel de serviciu (sunt interogate numai acele platforme ale căror
atribute prezintă un oarecare interes faĠă de cuvântul cheie introdus),
această modalitate de căutare este adeseori greoaie deoarece numărul
resurselor identificate poate fi de ordinul sutelor (informaĠiile
semantice lipsesc cu desăvârúire la nivelul resurselor).
• Căutarea în cadrul unor anumite platforme, pune la dispoziĠia
utilizatorului mecanismele necesare de selectare manuală a surselor
de informaĠii ce urmează a fi interogate, reducând astfel semnificativ
numărul de rezultate úi asigurând o semnificaĠie mult mai bună a
resurselor identificate.
Acest tip de căutare a informaĠiilor a fost introdus în cadrul aplicaĠiei in
special pentru a permite utilizatorilor să includă resurse dezvoltate anterior
în noua reĠea socială. Astfel, după identificarea unui material extern,
utilizatorul are posibilitatea de a adăuga informaĠii semantice acestuia
utilizând interfaĠa Metamorphosis+ úi modalităĠile menĠionate anterior.

5.3 Gestiunea reutilizării úi adaptării resurselor
Crearea de noi resurse pe baza unora deja existente oferă, pe lângă costul
redus de realizare úi avantaje suplimentare la nivelul cunoútinĠelor existente
asupra noilor materiale. Astfel, legăturile obĠinute sunt mult mai strânse úi
mai bogate oferind numeroase informaĠii suplimentare care pot recomanda
noile resurse introduse în reĠeaua socială încă din primele momente pentru
căutări la care acestea ar putea fi rezultate semnificative.
Legăturile de „moútenire” între resurse pot avea mai multe niveluri,
luând forma unui graf orientat (Figura 4). Fiecare dintre nodurile acestui
graf (adică fiecare dintre resurse) poate fi realizată din una sau mai multe
materiale sau, la rândul său, poate reprezenta baza de creare pentru oricâte
alte resurse.
Desigur, un factor important în definirea úi caracterizarea relaĠiilor nou
create îl are tipul de modificare/adaptare a conĠinutului care a fost aplicat.
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Din acest motiv, la definirea fiecărei resurse utilizatorul are posibilitatea de
a seta în mod explicit tipul de adaptare sau reutilizare aplicat, resursele care
au fost folosite în acest proces úi descrierea modificărilor efectiv realizate
(Figura 5).

7. Concluzii
Metamorphosis+ oferă o primă soluĠie de îmbinare a caracteristicilor unei
reĠele sociale cu avantajele oferite de web-ul semantic, în contextul
aplicaĠiilor e-Learning. Resursele sunt integrate în reĠeaua socială sub forma
unor elemente active ce au rol de intermediari între membrii comunităĠii
oferindu-le acestora un context, un scop úi o motivaĠie pentru construirea de
relaĠii. În acelaúi timp, informaĠiile suplimentare furnizate explicit de către
utilizatori sau deduse implicit prin mecanisme specifice web-ului semantic
contribuie la conturarea mai clară úi mai detaliată a profilului fiecărei
resurse în parte úi, implicit, a oricărei entităĠi cu care aceasta are relaĠii.
Prin intermediul tuturor acestor facilităĠi, membrii comunităĠii
Metamorphosis+ beneficiază de rezultate mai relevante în urma efectuării
unor căutări, de portabilitate a resurselor úi facilităĠi de partajare
îmbunătăĠite, precum úi de o modalitate mai naturală de procesare a
informaĠiilor prin similitudinea stabilită din diferitele relaĠii semantice sau
sociale.
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