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Áttekintés 

Az I‐TUTOR intelligens támogatást nyújt a virtuális tanulási környezetben (keretrendszerben) zajló tanulási 

folyamat (e‐larning) három résztvevőjének: 

- Az instrukció tervezőnek (tananyag fejlesztőnek) 

- A tutornak 

- A tanulónak. 

  A fenti résztvevő elnevezések valójában szerepek: Ugyanazon a felhasználónak különböző szerepei 

lehetnek amikor a rendszerrel dolgozik, csak különböző időben. Néhány szóban: a tanár lehet 

instrukciótervező, amikor tervezi a tananyagokat, kidolgozza a pedagógiai célhoz vezető kritériumokat, és 

így tovább. Ugyanez a tanár tutor, amikor a keretrendszert használva megfigyeli a tanulói tevékenységét és 

értékeli az eredményeiket. 
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ITUTOR KONFIGURÁCIÓ 

A dokumentum korpuszának elkészítése az I
TUTOR szemantikus terének felépítéséhez 

Az  I‐TUTOR  egyik  kulcs  funkciója  a  szakterület  (domain)  fogalmi  térkép,  amely  egy  alapjául  szolgál  egy 

csomó  térképre  épített  megjelenítésnek,  melyek  a  tanulóknak  a  szociális  illetve  feladatvégzési 

tevékenységeire  vonatkoznak,  valamint  lehetővé  teszik  a  tanárok  önreflexióját  a  tananyaguk  témáinak 

homogenitását illetően. 

A többnyelvű megvalósítás követelménye miatt egy ilyen eszköz a szöveg statisztikai analízisére épít, amely 

az  „egy  szatyor  szó” megközelítésen alapul.  Jelen esetben a  Latent Semantic Analysis‐t  (LSA) használtuk, 

mely  a  szemantikus  teret  a  dokumentum  korpuszából  (szövegéből)  alkotja meg  annak  alapján,  hogy  a 

jelentéssel bíró kifejezések milyen gyakran  jelennek meg a korpusz alapját képező dokumentumokban. A 

térkép annak alapján   ábrázolja a  létrejövő szemantikus összefüggéseket az  ilyen kifejezések között, hogy 

azok hány dokumentumban találhatóak meg. 

Új  I‐TUTOR  kurzus  létrehozásakor néhány  elvárásnak meg  kell  felelni, hogy megfelelő  szemantikus  teret 

tudjon  a  program  generálni. Olyan  dokumentum  korpuszra  van  szükségünk, mely  elég  tág  ahhoz,  hogy, 

statisztikailag  szignifikáns  mennyiségben  reprezentálja  a  kurzus  tartalmát.  Ennek  a  célnak  megfelelő 

eszközöket fejlesztettünk a korpusz létrehozásához. 

Ez a dokumentum a Moodle‐ben tanári/adminisztrátori szerepben belépett felhasználóknak készült (vagyis 

azoknak akik új kurzusokat hoznak létre), és ezen eszközök használatát magyarázza el. 

Amikor  egy  tanár  vagy  adminisztrátor  új  I‐TUTOR  kurzust  hoz  létre,  a Moodle  a  kurzus  egy  témájaként 

(szekciójaként)  automatikusan  beszúr  egy  rejtett  adatbázist.  A  szemantikus  tér  felépítéséhez  szükséges 

minden információ ide kerül. Mint a neve is mutatja, ez a téma láthatatlan marad a tanulók számára. 

Az adatbázis háromféle dokumentumot fogad el: 

 Definitions (definíciók) 

 Insights (betekintés), vagyis olyan dokumentumok, melyek elmélyítik a kurzus témáját 

 Organization  (szervezés),  vagyis  olyan  dokumentumok melyek  a  kurzus  szervezést  támogatják:  a 

kurzus időbeosztása, adminisztratív ügyek… (tehát nem a szemantikus tér felépítését szolgálják) 

A definíciókat  arra használjuk, hogy  a  kurzusban  felépített  és  tárgyalt  fogalmak  rövid  leírását  vigyük be. 

Minden definíció három mezőből áll: 

 Egy címből (title), ami a kulcsfogalom neve; 

 Egy mezőből amely címkéket (TAG‐eket) tartalmaz a kulcsfogalom annotálására; 

 Egy szöveg mező, mely a kulcsfogalom leírását tartalmazza. 
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A kulcsfogalom neve meghatározható egyetlen szóval, vagy többszavas kifejezéssel (lehetőleg nem többel, 

mint  két‐három  szó, pl.:  tudásbázis menedzsment). Minden  kulcsfogalom  társítható más  fogalmakkal  és 

más kifejezésekkel. Ezért a tanár/adminisztrátor a definíciókhoz a címkék egy halmazát társíthatja. A címkék 

akár egyszavasak, akár többszavasak lehetnek, amint azt az előbb meghatároztuk. A címkéket vesszővel kell 

ellátni.  Végül  is,  a  valódi  leírása  a  kulcsfogalomnak  a  szövegmezőben  történik,  ahonnan  az  adatbázisba 

kerül. 

Kérjük, hogy jegyezze fel címkéit és kulcsfogalmait az adatbázistól, és használja arra, hogy minden 

egyes szakaszt annotál a Moodle kurzusában. Rejtett címkét kell elhelyeznie minden szakaszhoz, 

ami  arra  szolgál,  hogy  kulcsfogalmaknak  vagy  címkéknek  a  szakaszra  illő,  vesszővel  ellátott 

listáját társíthassuk. 

 

Az  Insight  (betekintő) dokumentumoknak  a  kurus  specifikus  témáival  kell  foglalkoznia.  Elegendően  nagy 

számban  kell  lenniük  ahhoz,  hogy  az  I‐TUTOR  rendszer  átfogó  leírását  építhesse  fel  a  szakterületnek. 

Minden betekintő dokumentum a következő mezőkből áll: 

 Cím; 

 Címkék halmaza az annotáláshoz; 

 Maga a dokumentum. 

A  címnek elég kifejezőnek kell  lennie ahhoz, hogy  leírja a dokumentum  tartalmát. Minden dokumentum 

társítható olyan más kifejezésekkel és kulcsfogalmakkal, melyeknek jelentősége van a kurzus szakterületén. 

Ennek  következményeként  a  tanárnak/adminsztrátornak  címkék  egy  csoportját  kell  társítania  a 

dokumentumokhoz. Az  ilyen  címkék  lehetnek olyan  címkék  és  kulcsfogalmak, melyeket  a definíciók már 

használnak, vagy  tejesen új  szavak. A címkéknek ugyanolyan  formátumúnak kell  lennie, mint a korábban 

leírtak: vesszővel ellátott szavaknak vagy szavakból álló kifejezéseknek (tehát két vagy három üres mezővel 

elválasztott szónak). A dokumentum egy fájl, melyet a Moodle platformra töltünk fel. 

A szervező dokumentumok csak a  tanárnak hasznosak a kurzus menedzseléléhez: ezek a dokumentumok 

nem  vonatkoznak  közvetlenül  a  curzus  szakterületéhez,  és  nem  arra  használjuk,  hogy  a  szakterület 

szemantikus terét felépítsük. 

Organization documents are useful only  for  the  teacher  to manage her/his  course:  they are not directly 

related with the course domain and they’re not used to build the semantic space. 

Szövegek és dokumentumok elkészítésének kritériumai 

Dokumentum  korpusz  létrehozásakor  a  tanárnak/adminisztrátornak  néhány  irányelvet  követnie  kell.  A 

Moodle platformra feltöltött/megírt dokumentumok számának elegendően nagynak kell lennie ahhoz, hogy 

statisztikailag szignifikáns  legyen az LSA‐ban. Jelenleg minimum 300 dokumentum erősen  javasolt. Kérjük, 

hogy  mellőzze  teljes  könyvek  bevitelét  egyetlen  dokumentumként.  Általános  irányelvként  a 

dokumentumnak  egy  precíz,  jól  definiált  témakört  kell  felölelnie.  Különösen  a  kulcsfogalmakhoz  tartozó 

dokumentumoknak/szövegeknek  kell  precízen  leíria  kizárólag  a  fogalmat magát, míg  a  betekintő  típusú 

dokumentumok  felölelhetnek  a  kulcsfogalomnál  többet  is.  Visszatérve  a  könyv  példájához,  ha  különálló 
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dokumentumként  töltünk  fel a  fejezeten belül minden szakaszt mely egy sajátos  témát ölel  fel, az egy  jó 

stratégia. 

A szoftver a következő formátumokat ismeri fel: 

 PDF; 

 Doc; 

 Txt; 

 PowerPoint. 

Amikor szövegeket alkot akár közvetlen begépeléssel, akár az adatbázis szövegmezejébe történő 

kivágással  és  bemásolással,  kérjük  hogy  mellőzze  a  függő  elválasztásokat,  felesleges  függő 

ábrafeliratokat, lapszámozást, fejléceket és lábléceket, és minden formátumozást. 

Az ilyen szövegek csak „zajként” jelentkeznek az LSA motorjában, és jelentősen csökkentik a teljesítményét 

a szemantikus térnek és a térkép minőségének. Jelezzük, hogy az efféle problémák olyan fájlokban lehetnek 

jelen, melyeket más információforrásokból tölt le. 

Egynél több nyelv kezelése 

Jelenleg  olyan  szemantikus  tér  felépítésére,  mely  különböző  nyelvek  kifejezéseiből  készülne,  nem 

lehetséges. Fontos, hogy a teljes adatbázis tartalom ugyanazon a nyelvel legyen megírva! 

Ebben  a  vonatkozásban  a  „tartalom”:  cím,  címke,  definíciós  szöveg,  fájl  tartalom.  Néhány  kurzus 

szakterületén  vannak  olyan  kifejezések, melyek más  nyelvből  származnak,  és  relevánsak  a  tanárnak  és 

tanulónak. Ezzel a problémával úgy birkózhatunk meg, ha ezeket a kifejezéseket definícióknak, vagy explicit 

címkéknek  tekintjük.  Az  előző  esetben  az  idegen  szakkifejezés  a  definíció  címévé  válik, míg  az  utóbbi 

esetben  az  idegen  kifejezés  a  címke  mezőbe  kerül  a  címke  írási  szabályoknak  megfelelően.  Az  ilyen 

kifejezések automatikusan bekerülnek a kurzus nyelvének szótárába. Ráadásul, ezek releváns kifejezések a 

tanároknak, és megmenekülnek az automatikus szűréstől, melyet az adatok előfeldolgozásakor használunk 

a szemantikus tér építése során. 

Munka a rejtett adatbázissal 

A következő kép azt a Témát mutatja, mely a rejtett adatbázist tartalmazza, mikor új kurzust hozunk létre. 

 

Kattintson az adatbázis nevére, és a következő képernyőhöz jut: 
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Kattintson az „Add entry” (bevitel hozzáadása) fülre, és  lehetővé válik bármilyen tipológiájú dokumentum 

bevitelére az adatbázisba, tehát definíciókra, betekintésekre, vagy szervező dokumentumokra. 

 

A TYPE legördülő menüre kattintva ki kell választanunk a következők egyikét: 

 Insights (betekintések) 

 Definitions (definíciók) 

 Organization (szervezés) 
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Definíció beszúrása 

A felhasználónak a következő mezőket kell kitöltenie: 

 TITLE: (cím) A definiálni kívánt kulcsfogalom neve jön ide; 

 KEYWORDS:  (kucsszavak)  címkék  vesszővel  elválasztott  listája  melyek  egy,  vagy  több  szóból 

állhatnak; 

 TEXT: (szöveg) közvetlen bevitele a kulcsfogalom leírásának. 

Betekintés (insight) beszúrása 

A felhasználónak a következő mezőket kell kitöltenie: 

 TITLE: (cím) a dokumentum címe, amint azt korábban elmagyaráztuk ide jön.; 

 KEYWORDS:  (kucsszavak)  címkék  vesszővel  elválasztott  listája  melyek  egy,  vagy  több  szóból 

állhatnak; 

Továbbá  a  felhasználó  rákattinthat  a  „Choose  a  file”  gombra,  mely  lehetővé  teszi  a  fájl  keresését  a 

felhasználó számítógépének helyi fájl rendszerében. 

Szervező dokumentum (organization document) 
beszúrása 

A felhasználónak a következő mezőket kell kitöltenie: 

 TITLE: (cím) a dokumentum címe kerül ide; 

 KEYWORDS:  (kucsszavak)  címkék  vesszővel  elválasztott  listája  melyek  egy,  vagy  több  szóból 

állhatnak; 
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Továbbá  a  felhasználó  rákattinthat  a  „Choose  a  file”  gombra,  mely  lehetővé  teszi  a  fájl  keresését  a 

felhasználó számítógépének helyi fájl rendszerében. 

Adatbázis exportálása 

A rejtett adatbázist exportálhatjuk, hogy egy másik I‐TUTOR kurzusban is lehetővé tegyük a szemantikus tér 

létrehozását.  Ezt  a  funkcionalitást  a  közös  kulcsfogalom  és  kifejezés  halmazra  épülő  kurzusok  miatt 

dolgoztuk  ki.  Mi  több,  lehetséges  egy  közös  „kibővített  adabázison”  elgondolkodni,  mely  sok  kurzus 

szemantikus terét alkotja. 

Az I‐TUTOR exportálásához a rejtett adatbázis adminisztrátoraként: 

 Kattintson az adatbázis nevére; 

 Kattintson a “Presets” fülre; 

 Kattintson az “Export”gombra; 

 Kattintson az “Export entries” gombra! 

Kérjük ne módosítsa az exportálási beállításokat! 

Adatbázis importálása 

A teljes import folyamat három lépésből áll: 

1. Egy üres adatbázis létrehozásából; 

2. A struktúra betöltése, ha az adatbázis I‐TUTOR adatbázis az új adatbázisban. 

3. Adat betöltése. 

A következőkbe e három lépést fejtjük ki bővebben. 

Új üres adatbázis létrehozása 

1. Hozzon létre egy új Témát! 

2. Kattintson a szerkesztés bekapcsolása gombra, majd a tevékenység hozzáadása  legördülő menüre, 

hogy egy tevékenységet adjon a Témához. 

3. Válassza az adatbázis elemet. 

4. Válassza  az  „Elrejtés”  elemet  a  „látható”  legördülő  menüben  a  „szokásos  modul  beállítások” 

szakaszban. 

5. Kattintson a „Módosítások mentése és változások megtekintése” gombra. 
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A strutkúra betöltése, ha az adatbázis ITUTOR adatbázis 

1. Kattintson az adatbázis nevére; 

2. Kattintson a “Presets” fülre; 

3. Kattintson a “Choose a file…”gombra az “Import from zip file”‐szakaszon belül; 

4. Válassza ki a korábban exportált fájlt “ITUTOR DATABASE preset******.zip”! 

 

 

Adat betöltése 

1. Kattintson az “Import entries”linkre a “Settings” keretben; 

2. Kattintson a “Choose a file …” gobmra; 

3. Válassza ki a fájlt, melyet korábban exportált; 

4. Kattintson a “Submit”gombra! 
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Az adat beolvasása 

1. Kattintson az adatbázis nevére; 

2. Kattintson a “View list” vagy  “View single” fülre; 

3. Ha azt az üzenetet kapja, hogy “List template is not yet defined” akkor 

a. Kattintson a“template”‐re; 

b. Kattinson a “Save template”‐re (ne változtassa a beállításokat!); 

4. Kattintson újra a “View list” vagy “View single” fülre! 
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Az ITUTOR térképek elméleti háttere 

Az ITUTOR fogalmi tér 

Az  I‐TUTOR  fogalmi  tér  egy  kulcsszavakból  álló  kétdimenziós  szemantikus  tér, melyet  a  rejtett 

adatbázisból  és  a  kurzus didaktikai dokumentumaiból  (taneszközeiből) nyerünk;  a  kulcszsavakat 

csoportokba  rendezzük,  és  azokat  a  kulcsszavakat,  melyek  ugyanabba  a  csoportba  kerülnek, 

megegyezik  a  jelentése  (ugyanazt  a  dolgot  jelentik).  A  csoportokat  úgy  osztjuk  el,  hogy  a 

szomszédos csoportok egymással kapcsolatban lévő szavakat tartalmazzanak a térben, tehát olyan 

szavakat, melyek nem ugyanazt  jelentik, de ugyanaz a  fogalmi statisztikai viszonyuk.  (Később ezt 

jobban kifejtjük.) 

A Latent Semantic Analysis paradigma 

Az I‐TUTOR fogalmi teret a Latent Semantic Analysis (LSA) segítségével alakítjuk ki, ami egy olyan 

paradigma, mely  statisztikai módszerekkel  csoportosítja  és  reprezentálja  a  szavak  jelentését.  A 

szavak, melyekre  itt utalunk akár a  felhasználó által a  rejtett adatbázisban definiált kulcsszavak, 

akár  a  kurzus  Moodle  platformjára  feltöltött  didaktikai  dokumentumaiból  (taneszközeiből) 

kiválasztott  szavak  is  lehetnek. Az  LSA  paradigma mátrix  adatstruktúrát  alkalmaz  a  szavak  és  a 

dokumentumaik  ábrázolására:  általában  a  mátrix  sorokba  és  oszlopokba  rendezett  cellák 

rácsszerkezetét  jelenti. A cellákat a koordinátáikkal (i,  j) határozzuk meg, ahol  i sor,  j az oszlopot 

jelenti. Az  LSA paradigmában a dokumentumok gyűjteménye egy A mátrixként  jelentkezik, ahol 

minden  sor egy  szóval van összekapcsolva  (társítva) és minden oszlop egy dokumentummal van 

összekapcsolva.  Az  A  mátrix  (i,J)‐edik  cellájának  tartalma  az  i‐edik  szó  súlya  j‐edik 

dokumentumban.  Ez  a  súly  kezdetben  az  a  szám,  ahányszor  a  szó  megjelenik  az  adott 

dokumentumban. Az LSA paradigmában az A mátrixot szinguláris értékre bontási technikával (SVD) 

közelítjük  (Landauer  et  al.  1998)  a  dimenziók  csökkentésének  érdekében.  Eza  bontás 

(dekompozíció) három különböző mátrixot eredményez, és azt a célt szolgálja, hogy rögzítse a fő 

asszociációs  struktúrát  az  A mátrixban  és  eltávolítsa  a  véletlenszerű  variabilitásból  eredő  zajt 

ugyanabban  a  kontextusban. Ezen eljárások után minden  szót egy  vektor  reprezentál,  amely  az 

SVD  folyamat  kimenetén  képződő  sor  tartalma.  Ezen  vektorok  halmazát  nevezzük  szemantikus 

térnek. 

A  szemantikus  tér  bármikor  megalkotható,  amikor  a  felhasználó  ezt  szeretné.  Beírhat  új 

kulcsszavakat, vagy új dokumentumokat, és bármikor újra építheti a szemantikus teret, amikor azt 

jónak látja. Emellett, kizárólag dokumentumok esetén a térre vetítheti azokat újraszámítás nélkül, 

ha az világosabb eredményt hoz. Ezzel ellentétben a kulcsszavak esetén megváltoztathatja azok 

súlyát a térben, amivel fontosabb szavakat kiemelheti. 

Az önszerveződő térképek 
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A  vektorként  jellemzett  szó  és  dokumentumcsoportok  térképen  való  ábrázolásához  egy 

önszervező  neurális  hálózatot  alkalmazunk,  konkrétan  „Self  organising  funciton  map”,  azaz 

önszervező funkció térképet (SOM) használunk. 

Ebben  a  neurális  hálóban  a  a  neuronok  rácsba  vannak  rendezve,  legtöbbször  egy,  vagy 

kétdimenziós  térben.  Két  dimenziós  SOM  hálózatot  használva  lehetséges  egy  olyan  térképet 

nyernünk, melyben  az  egységek,  vagy  csoportok  közelsége  a  térképen megjelenítik  a  bemeneti 

vektorok közelségét. Ezt a hálózatot alkalmaztuk az  információ és dokumentumok osztályozására 

az LSA eljárás által  létrehozott különféle  tananyagok korpuszain az  információs  térképeken az  I‐

TUTOR fogalmi terében. Végeredményben két dokumentum melyek szemantikája közel van, közös 

csoportba kerülnek. 

Egy  szemantikus  teret  tekintve  (az  LSA  és  a  vonatkozó  kulcsszavak),  a  SOM  két  módon 

alkalmaznató: 

1) tanulásra  késztetés:  Ebben  az  esetben  a  neuronokat  arra  tanítjuk,  hogy  felismerjék  a 

bemeneti vektorokat, és új besorolást készüljön. Ez azt jelenti, hogy a bemeneti vektorokat 

tanuló  halmazként  használjuk  fel,  és  a  SOM  építi  a  „memóriáját”,  hogy  új  bemeneteket 

csoportosítson.  Ez  a  lépést  hívjuk  új  SOM  készítésnek,  és  ez  lehetővé  teszi  a 

felhasználóknak,  hogy  különböző  csoportosítási  eloszlásokat  alkossanak  a  szemantikus 

térben melyen aztán besorolják a dokumentumokat; 

2) bemenet  csoportosítás:  Ebben  az  esetben,  egy  adott  SOM  (mikor  a  neuronok  már 

kiképzettek) , a bemeneti vektorokat a SOM‐ok maguk sorolják be. Az I‐TUTOR plugin‐ben a 

felhasználók választhatnak a maguk által épített, és előnyben részesített SOM‐ok közül. A 

dokumentumoknak  különböző  eloszlását  figyelhetjük  meg  a  szemantikus  térben  a 

választott SOM‐tól függően. 

A SOM  folyamat kimenete az  I‐TUTOR  fogalmi  tere, mely három szint mélységű: a kulcsszavak a 

magas  szinteken magasabb  súllyal  rendelkeznek, mint  az  alacsonyabb  szinteken  lévő  szavak,  és 

ezek  a  leggyakoribbak.  A  felhasználó  ezt  az  eloszlást  értékelése  alapján  megváltoztathatja  a 

következőekben bemutatott módon. 

Az I‐TUTOR Fogalmi Térkép 

Az  I‐TUTOR  Fogalmi  Térkép  egy  grafikai  reprezentációja  a  SOM‐nak  (önszervező  térkép).  Jelen 

esetben az I‐TUTOR Fogalmi Térkép a következőképpen néz ki:  
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A térképnek azonos magasságú és szélességű négyzetekből álló rácsos háttere van, a SOM minden 

neuronjának egy‐egy. Például az ábrán a térkép egy olyan SOM‐ot ábrázol, mely 25 neuronból áll 

(5 sorban 5 oszlop). A térkép a SOM osztályzás során generált csoportokat is mutatja, a térképen 

egy csoport (klaszter) az egyforma színű cellák halmaza.  A csoport alakja azoktól a celláktól függ, 

melyekből  képződött.  A  csoportot  jellemző  szín  különböző  árnyalata  jelenti  a  dokumentumok 

eloszlását a csoportban. Esetünkben egy cella, mely több dokumentumot tartalmaz, világosabb a 

csoport  többi  cellájánál.  A  sötétebb  szín  kevesebb  dokumentumot,  a  világosabb  szín  több 

dokumentumot jelent. 

Ha  az  egér  egy  csoport  fölé  ér  egy  címke  jelenik meg  a  a  cella  kulcsszavaival,  súlyuk  szerinti 

sorrendben. 

Az I‐TUTOR Fogalmi Térkép kezelése 

Az I‐TUTOR térkép moduljának fő jellegzetessége, hogy lehetővé teszi az I‐TUTOR fogalmi terének 

(LSA,  kulcsszó  súlyok  és  SOM)  testreszabását,  emiatt  a  fejlasználó  különböző  fogalmi  tereket 

alkothat és addig alakíthatja az  I‐TUTOR Fogalmi tér komponenseit, amíg a fogalmi térképet elég 

tetszetősnek nem találja. Mihelyt egy fogalmi térképet kiválasztunk, minden más funkció erre fog 

hivatkozni. Jelen esetben a fogalmi térképet a következőképpen alakíthatjuk: 

1) új fogalmi tér definíció: ez új LSA számítást jelent. Ez a feladat akkor hasznos, ha 

háttéradatok módosultak (új kulcsszavakat, vagy dokumentumokat töltöttünk fel a 

platformra) és egy új fogalmi eloszlás válik szükségessé; 

2) új SOM meghatározás: egy adott fogalmi teret véve (LSA), a felhasználó megtaníthatja arra 

az új SOM‐ot, hogy újrakalkulálja a dokumentum csoportokat. Ez a feladat csak a csoport 
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(klaszter) eloszlást változtatja meg a fogalmi térben, de az LSA szemantikus terét 

érintetlenül hagyja; 

3) új súly meghatározása a kulcsszavaknak: egy SOM‐ot és ezzel együtt egy csoporteloszlást is 

kiválasztva, a felhasználó módosíthatja a súlyát a tér kulcsszavainak annak érdekében, hogy 

néhány szót kiemeljen a többi közül, aminek következtében a térkép magasabb szintjeire 

emeli őket. 

A térképet akkor is módosíthatjuk, amikor új dokumentumokat töltünk fel a platformra. Ebben az 

esetben a felhasználónak két választása van: 

1) Már meglévő szemantikus teret és SOM‐ot használ és az új dokumentumokat erre vetíti (a 

dokumentumokat  a  térben  a  SOM  automatikusan  csoportosítja);  ez  a  vetítés  nem 

módosítja a szemantikus teret. 

2) Új szemantikus teret épít (és új SOM‐ot) mely az új dokumentumokat is magába foglalja. Az 

új tér már az új dokumentumok hatásait is figyelembe veszi. 

ITUTOR Tevékenységi Tér 

Az I‐TUTOR Tevékenységi Tér akkor képződik, mikor a tanulók/csoportok tevékenységeihez tartozó 

dokumentumokat vetítünk az I‐TUTOR Fogalmi térbe. Jelen esetben a dokumentumokat, melyekre 

utalunk,  tevékenységi  dokumentumoknak  nevezzük  (megkülönbzöztetendő  a  didaktikai 

dokumentumoktól)  a  Moodle  adatbázisban  tárolt  forum  és  wiki  oldalairól,  és  minden  más 

dokumentumból nyerünk, melyet  a  tanulók,  vagy  csoportok  feltöltenek, beírnak  a platformra  a 

kurzus során. A mögöttes szemantikus tér és a SOM ugyanúgy képződik, mint azt korábbi lépésnél 

leírtuk, és csak az új dokumentumok vetítődnek le a felhasználó által választott fogalmi térképre. A 

Tevékenységi térkép grafikusan ugyanúgy jelenik meg, mint a fogalmi térkép, azzal a természetes 

különbséggel, hogy a celláknak más színe  lesz, mivel ebben az esetben több dokumentumról van 

szó, melyeket  a  fogalmi  térkép  esetén  nem  vettünk  figyelembe,  és  több  cellát más  világossági 

értékkel látunk el. (a szürke skálán máshol helyezkednek el). 

Az  I‐TUTOR Tevékenységi  térben meg  lehet  figyelni a  tanulók  (vagy a  tanulók egy  csoportjának) 

tevékenységeinek eloszlását, és mind a tutor, mind a tanuló megismerheti fogalmi „eltolódását” a 

kurzus során. 

Az I‐TUTOR Tevékenységi Térkép 

Az I‐TUTOR Tevékenységi Térkép grafikusan reprezentálja az I‐TUTOR Tevékenységi teret. Amint a 

Fogalmi Térkép, ez is csoportok halmaza különböző színekkel. 

 

A térképek használata 

Az  I‐TUTOR  kiegészítő  modul  olyan  funkciót  kínál,  mely  lehetővé  teszi  néhány  dokumentum 

eloszlásának megfigyelését mind  a  fogalmi, mind  a  tevékenységi  térben.  Ez  hasznos  például  a 
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tutornak, amikor meg szeretné nyomonkövetni egy  tanuló, vagy  tanulócsoport  tevékenységének 

elmozdulását a térben. 

Ezesetben a tutor: 

1) megnézheti  a  kurzus egy meghatározott  szakaszának eloszlását  a  kurzus  teljes didaktikai 

dokumentumainak fogalmi terén; 

2) megnézheti  a  kurzus  teljes  didaktikai  és  tevékenységi  dokumentumainak  az  eloszlását  a 

kurzus  egy  tanulójának  fogalmi  és  tevékenységi  terén;  így  a  tutor megnézheti  a  tanuló 

részvételét  fórumokban  vagy  wikikben,  vagy  az  előrehaladását  a  didaktikai 

dokumentumokban (taneszközökben); 

3) megnézheti  a  kurzus  teljes  didaktikai  és  tevékenységi  dokumentumainak  az  eloszlását  a 

kurzus  egy  tanulócsoportjának  fogalmi  és  tevékenységi  terén;  így  a  tutor megnézheti  a 

tanulócsoport  részvételét  fórumokban  vagy  wikikben,  vagy  az  előrehaladásukat  a 

didaktikai dokumentumokban (taneszközökben). 

Másrészről  a  tanuló  megnézheti  a  saját  tevékenységi  dokumentumainak  eloszlását  a  teljes 

didaktikai és tevékenységi térben; így értékelheti saját részvételét egy fórumokban vagy wikikben, 

illetve  az  elrőrehaladását  a  didaktikai  dokumentumokban  (taneszközökben)  ezzel  is  motiválva 

magát az önirányított tanulásban. 

A jelzőt, amit alkalmaztunk az érintett cellák megjelölésére hasonlítanak a Google térkép jezőére, 

eképpen:   

 

A  cellához  tartozó  jelző méretét  az  összes  cellában  lévő  dokumentum  számának  és  az  érintett 

dokumentumok számának hányodosa adja meg, a következőképpen: 

1) tanuló esetén, az érintett dokumentumokat a tanulóra vonatkoztatjuk; ezek a tanuló által 

látogatott fórum oldalak, valamint a wiki oldalak és didaktikai dokumnetumok, melyeket a 

tanuló legalább egyszer meglátogatott; 

2) tanulócsoport esetén, az érintett dokumentumokat a tanulócsoportra vonatkoztatjuk; ezek 

a  tanulócsoport  által  látogatott  fórum  oldalak,  valamint  a  wiki  oldalak  és  didaktikai 

dokumnetumok, melyeket a tanulócsoport legalább egyszer meglátogatott; 

3) szakasz  esetén  az  érintett  dokumentumok  azok  a  dokumentumok,  melyeket  a  tutor 

feltöltött egy meghatározott Témába. 

Ezeket az  információkat a Moodle adatbázisból vesszük menet közben, amikor a felhasználó meg 

kívánja tudni az érintett dokumentumok eloszlását a szemantikus térben (a tevékenységi térben az 

első  két  esetben,  és  a  fogalmi  térben  az  utolsó  esetben).  Az  eloszlást  azoknak  a  celláknak  a 

megjelölésével  emeljük  ki  a  korábban  definiált  aránytól  függő  méretű  jelzővel,  melyek 

dokumentumokat tartalmaznak. A százalékot feltűntetjük a címke „teljes aktivitás” mezejében is. 
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Például  a  következő  térképen  néhány  cellának  kisebb  a  jelzője;  ez  azt  jelenti,  hogy  ezekben  a 

cellákban az érintett dokumentumok aránya kisebb cellában lévő összes dokumentumhoz képest. 

 

TANÁRI/ADMINISZTRÁTORI KÉZKÖNYV 
Ebben a szakaszban elmagyarázzuk, hogyan használja az “I‐TUTOR” térképek modult. 

Ennek a modulnak  (plugin) a használatához a bejelentkezett  felhasználónak  rá kell kattintania a az  I‐

TUTOR Térképek Modul blokkra, mely a kurzuson belül található, legtöbbször bal‐felső pozícióban. 
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Az  I‐TUTOR modul (plugin) blokkja négy fő ugrópontot (linket) tartalmaz. Ha rákattintunk az “I‐TUTOR 

Maps”‐ra akkor az üres “I‐TUTOR Maps” lapra jutunk. 
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Az I‐TUTOR modul célja, hogy a Moodle felhasználók létrehozhassák azokat a fogalmi és 

tevékenységi tereket, melyeket kezelni tudnak, megfigyelhetik és információkat gyűjthetnek 

kurzusaikról és azok résztvevőiről. 

Az I‐TUTOR térképek fő oldala a következőképpen néz ki: a menü sor lehetővé teszi a fő I‐TUTOR 

modul funkciók elérését és négy lehetőséget kínál: "Conceptual Map" (Fogalmi térkép), "Activity 

Map"(Tevékenységi térkép), "UseMaps"(Térképek használata) és "Snapshots" (pillanatképek). 

A  "Conceptual Map"  (fogalmi  térkép) widgetnek  szintén  van  egy  legördülő menüje:  "Generate 

Conceptual MAP"(fogalmi térkép létrehozása) és "Archive MAPS" (térképek archíválása) opciókkal. 

Az  első  funkció  új  szemantikus  tér  létrehozását  teszi  lehetővé  fogalmi  térképek  létrehozásának 

érdekében.  Ez  a  feladat  létrehozza  a  dokumentumok  csoportjainak  halmazát  a  tartalmi  alapú 

megközelítésnek megfelelően: a dokumentum szavaira adott súlyok meghatározzák azt az osztályt, 

melyhez a dokumentumot rendeljük. A súly kezdetben az a szám, ahányszor az adott szó előfordul 

a dokumentumban. Ez a súly aztán módosítható az igények és értékelés alapján a specifikus modul 

funkció  segítségével. A  feladat  végrehajtása  során  a modul  a  szavakat  a  kétdimenziós  I‐TUTOR 

térben  elosztja.  Ez  azt  jelenti,  hogy  a  szomszédos  szavak  a  térben  azok  a  szavak, melyeknek 

ugyanaz a szemantikus értelme. 

Fogalmi térkép funkciók 

A fogalmi térép opció egy legördülő menüt nyit meg, mely lehetővé teszi az I‐TUTOR fogalmi 

térképek kezeléséhez szükséges minden funkció elérését. Konkrétan: a felhasználó egyrészt 

generálhat új fogalmi térképet, vagy előhívhat régebbi térképeket az archívumból. 

A „Generate Conceputal MAP” (fogalmi térkép generálás) lehetővé teszi a felhasználónak, hogy 

négy dolgot tegyen: 
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1) Create a new MAP (új térkép létrehozása); a Moodle rejtett adatbázisának kezdeti 

állapotára épülő fogalmi térképet hoz létre, tehát egy új LSA szemantikus teret és egy új 

SOM térképet is egyúttal;  

2) Extend MAP (térkép kiterjesztése): új dokumentumokat ad a meglévő fogalmi térhez úgy, 

hogy a ezeket rávetíti a meglévő térképre, de nem számolja újra az alapteret magát; 

3) Customize MAP (térkép egyénreszabása): lehetővé teszi a felhasználónak, hogy a térképet a 

saját igényei és értékelése alapján átszabja. A fogalmi térkép megtekintéséhez a 

felhasználó kombinálhatja a térkép fő funkcióit: átrendezhet egy meglévő szemantikus 

teret, egy meglévő SOM térképet és egy meglévő súlyozott kulcsszó listát és megfigyelheti 

a végeredményt; 

4) Redraw Map(térkép átrajzolása): lehetővé teszi a felhasználónak hogy módosítsa a 

kulcsszavak súlyát annak érdekében, hogy módosítsa a szinteloszlásukat a térképen. 

Minden pontot a következőkben kifjetünk. 

 

Conceptual Map  Generate Conceptual MAP (fogalmi térkép ‐> fogalmi térkép generálás) 
opció 

 New MAP (új térkép) lépésről lépésre 

1. Új LSA és új SOM generálódik az aktuális rejtett 
és Moodle adatbázis figyelembevételével, és egy 
új I‐TUTOR Fogalmi Térképet hozunk létre.  

 

 

 

                                                          2.  Az I‐TUTOR megerősítést kér erről a beavatkozásról. 

 

 

3. A  térkép  generálás  közben  az  I‐
TUTOR  figyelmeztet  arra,  hogy 
várjuk meg a számítás végét (LSA és 
SOM készítés). 

 

 

 

 



 

 
20 

 

 4. Amikor az I‐TUTOR befejezi a folyamatot, megkéri, hogy adjunk nevet 

ennek az új fogalmi térképnek. 

 

 

 

5. Az új 

fogalmi 

térképet 

ezután 

eltárolja és a 

jelzi a térkép 

sikeres 

mentését. 

 

 

 

 

6. Ezután, az I‐TUTOR figyelmeztet bennünket, hogy a társított tevékenységi teret létre kell hozni, 

és emlékeztet, hogy, ha ezt most nem tesszük meg, a társított tevékenységi térképeket később is 

létrehozhatjuk, a vonaktozó funkciókkal. 
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6.1 Amint a az OK‐ra kattint, az I‐TUTOR 

türelmet kér a folyamat befejezéséig 

(vagyis a tevékenységi tér létrehozásáig, 

vagyis addig, amíg a tevékenységi 

dokumentumokat az újonnan 

létrehozott fogalmi térképre vetíti.) 

 

 

 

 

 

6.2 A végén az I‐TUTOR azt kéri, hogy nevezzük el az újonnan létrehozott 

tevékenységi térépet… 

 

 

 

 

 

6.3 ...és elmenti az archívumba. 
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 Extend MAP (térkép kiterjesztése) lépésről lépésre 

1. Olyan új dokumentumoknak, melyeket a tér 

generálása után töltöttünk fel, az I‐TUTOR 

Szemantikus terére vetítéséhez az Extend Map 

(terkép kiterjesztése) opciót használhatja. 

 

2. Az I‐TUTOR 

lehetővé teszi, hogy 

olyan 

dokumentumokat 

válasszon, melyeket 

a meglévő 

szemantikus térhez 

akar adni, majd 

ezután az I‐TUTOR 

a SOM segítségével 

a térbe vetíti őket, 

és megtekintheti a 

dokumentumokat a 

térképen.  

 

 Customize MAP (Térkép tesreszabása) 

lépésről lépésre 

 

1. Mihelyt kiválasztotta a Customize Map (Térkép 

testreszabása) elemet a legördülő menüben... 

 

 

2. ...az I‐TUTOR segít az ideális térkép 

kiszabásában. Ehhez ki kell választania 

az LSA által kiszámított szemantikus 

teret a korábban létrehozottak közül. 
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3. Az I‐TUTOR az idáig létrehozott szemantikus terek egy listáját mutatja (név, adat generálás 

dátuma, és a vonatkozó ráépülő térképek listája, melyek lehtnek fogalmi, tevékenységi, vagy más, 

vetített 

dokumentumokkal.) 

A kiválasztott 

szemantikus teret 

egy rádiógomb 

segítségével 

választhatja ki, majd 

érvényesítheti 

(submit) a 

választását. A 

kiválasztás után az 

I‐TUTOR „észben 

tartja” a 

szemantikus teret, 

amit választott a 

következő 

lépésekhez. 

 

 

 

4. Az I‐TUTOR egy 

piros 

LSA+Keywords 

(LSA+kulcsszavak) 

puzzle 

darabkákkal jelzi 

a képenyőn a 

szemantikus tér 

kiválasztását. Ez 

azt jelenti, hogy 

mihelyt 

kiválasztotta a 

szemantikus 

teret, a 
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kulcsszavak egy halmazát számítja ki az LSA , és a következőekben Ön ezekre fog hivatkozni.  

 

 

5. Ezután módosíthatja a súly eloszlását (modify the weight distribution), megváltoztatván azokat 

kulcsszavakat, melyeket szeretne.. 

 

 

5.1.  A notesz ikonra kattintva módosíthatja a vonatkozó szó súlyát. 

 

5.2. A lehetséges súlyok listája lehetővé teszi önnek, hogy a 

jelenleginél alacsonyabb, vagy magasabb súlyt válasszon. 
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5. 3. Az I‐

TUTOR azzal 

igazolja 

önnek vissza 

a súly 

módosítást, 

hogy a 

képernyőn 

megjelenik 

egy sárga 

puzzle darab. 

 

 

 

 

 

 

6. Majd, választhat a 

korábban létrehozott 

SOM térkpekből ; így 

kiválaszthat egy 

csoportosítási módot 

a dokumentumainak. 

A szemantikus tér 

rögzített, és a 

különböző  

csoportosítási 

eljárások a különbözö 
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SOM Térképek segítségével valósíthatók meg. Az I‐TUTOR a választott szemantikus tér összes 

létrehozott SOM térképét kilistázza a képernyőre. 

 

 

 

 

 

 

7. Végül minden 

komponenst definiált, 

tehát létrehozhatja a 

kiválasztott 

komponenseknek 

megfelelő térképet. Az 

ideális térkép a testre 

szabás során létrejött, és 

megtekintheti az I‐

TUTOR archívumban. 

 

 

 

 

 

 

 Redraw Map (térkép átrajzolása) lépésről lépésre 

 

1. A Redraw MAP (térkép átrajzolása) lehetőség 

kiválasztásával a legördülő menüből, az egy LSA 

szemantikus térhez tartozó különböző 

csoportosítási (cluster) számításokat végezhet. 

A képernyőfelületen (inerface) világos 

magyarázatot talál erről. 
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2. Mihelyt kiválasztotta a 

szemantikus teret, 

különböző SOM 

eloszlásokat próbálhat ki, 

ismerhet meg. 

 

 

 

 

 

 

3. Az új csoportosítási 

(clustering) eloszlás 

megtekintéséhez, és az önnek 

megfelelő régiók formájának 

kiválasztásához egy kis 

előnézeti térkép jön elő. 

 

 

 

 

 

Archive MAPS (térképek archíválása) opció 

 

1.Amikor kiválasztja az Archive MAP (térkép 

archíválása opciót… 
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2…. az I‐TUTOR a fogalmi 

térképek listáját jeleníti 

meg, és ezek 

bármelyikét 

megtekintheti a 

megfelelő szemre való 

kattintással. 

 

 

 

 

 

 

3. A megfelelő I‐TUTOR 

fogalmi térkép 

rajzolódik ki, és a 

nyilakkal böngészheti, 

vagy rákattintva abba 

lelenagyíthat, zónát 

válthat. A nagyításnak 3 

szintje van. Végül van 

egy szint, ahol a 

kinagyított cella 

dokumentumainak 

listáját láthatjuk. 

 

 

 

Tevékenységi térkép funkciók 

Az I‐TUTOR fő képernyőjének második funkciója az Activity Map (Tevékenységi térkép) opció, mely  

a tevékenységi térkép használatát teszi lehetővé. Innen két almenü nyílik: “Extend MAP” (térkép 

kiterjesztése) és “Archive MAP” (térkép archíválása).  

Figyelembe véve, hogy a tevékenységi térkép automatikusan jön létre minden fogalmi térképhez, 
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ezen a funkción keresztül a jelenleg használt tevékenységi térképet érheti el. (tehát a jelenleg aktív 

fogalmi térképhez tartozó tevékenységi térképet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extend MAP (térkép kiterjesztése) opció 

Ez az opció arra használható, hogy új tevékenységi dokumentumokat vetítsünk már létező 

tevékenységi térképre. 

 

1. Az I‐TUTOR a 

tevékenységi 

térképek listáját 

jeleníti meg. 

Kiválaszthatja, 

hogy mely 

térképet kívnája 

kiterjeszteni, és az 

I‐TUTOR hozzá 

adja az új 

tevékenységi 

dokumentumokat. 

 

 

Archive MAPS (térképek archíválása) opció 

Ez az opció arra használható, hogy megnézzünk egy tevékenységi térképet. 
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1. Az I‐TUTOR 

megjeleníti az 

összes 

tevkékenységi 

térképet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kattintson a szem ikonra, ha egy kiválasztott tevékenységi térképre kíváncsi, … 

 

3. … és az I‐TUTOR 

megmutatja a 

hozzá tartozó 

térképet. Az I‐

TUTOR fogalmi 

térképhez 

hasonlóan itt is 

nyilakkal 

böngészheti, vagy 

rákattintva abba 

lelenagyíthat, 

zónát válthat. A 

nagyításnak 3 

szintje van. Végül 

van egy szint, ahol 

a kinagyított cella 

dokumentumainak listáját láthatjuk.  
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Térkép használata (Use Maps) funkciók 

Ezt az opciót kiválasztva a legördülő menü négy különböző tevékenységet mutat: 

1) Domain (szakterület): a jelenleg aktuális fogalmi és tevékenységi térkép megtekintésére. A 

fogalmi térkép az a térkép, melyet kiválasztott (vagy testreszabott) alaptérképnek. A tevékenységi 

térkép az I‐TUTOR fogalmi térkép és a rávetített tevékenységi dokumentumok együttesét jelenti. 

2) Student (tanuló): egy meghatározott tanuló tevékenységi dokumentumainak eloszlását mutatja 

meg a teljes didaktikai és tevékenységi dokumentumok között a tevékenységi térben. Ílymódon a 

tutor  megfigyelheti  a  tanuló  részvételét  fórumokban  vagy  wikikben,  vagy  a  didaktikai 

dokumentumokban (taneszközökben) való előrehaladását. 

3) Group  (csoport): egy meghatározott  tanulócsoport  tevékenységi dokumentumainak eloszlását 

mutatja meg  a  teljes  didaktikai  és  tevékenységi  dokumentumok  között  a  tevékenységi  térben. 

Ílymódon  a  tutor megfigyelheti  a  tanulóscoport  részvételét  fórumokban  vagy wikikben,  vagy  a 

didaktikai dokumentumokban (taneszközökben) való előrehaladásukat. 

 4) Section (szakasz): a kurzus egy meghatározott szakaszának az eloszlását mutatja meg, a fogalmi térkép 

teljes didaktikai dokumentumai között. 

 

Domain  Conceptual MAPS (szakterület ‐> fogalmi térképek) opció 

 

 

 

 

 

Az I‐TUTOR megjeleníti 

önnek az aktuálisan 

beállított fogalmi 

térképet, és böngészhet 

benne. 
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Domain  Activity MAP (Szakterület ‐> tevékenységi térkép) opció 

 

 

 

 

 

Az I‐TUTOR megjeleníti önnek a beállított fogalmi térképhez tartozó tevékenységi térképet, és 

böngészhet benne. 

 

 

Student (tanuló) opció 
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1. Az I‐TUTOR a 

kurzus 

tanulóinak 

listáját jeleníti 

meg és 

megfigyelhetjük 

mindegyiküknek 

a tanulói 

aktivitás szerint 

színezett 

fogalmi vagy 

tevékenységi 

térképét, amint 

azt a „térkép 

színezés” című fejezetben tárgyaljuk. Jelen esetben a Conceptual (fogalmi) nézet mutatja a fogalmi 

térképet, mely a tanuló által kattintott dokumentumok százaléka szerint van színezve, míg az 

Activity (tevékenység) nézet a tevékenységi térképet mutatja, mely a tanuló tevékenységi 

dokumentumainak százaléka szerint van színezve. 

 

2. A mappa ikonra kattintva megnézhetjük a tanuló színezett fogalmi térképét. 

 

2.1 Az  I‐TUTOR  a megfelelő  tanuló  fogalmi  térképét mutatja, mely  annak  alapján  van  színezve, 

hogy a tanuló a cellában található összes didaktikai dokumentum hány százalékára kattintott rá. 

3. A csevegés ikonra kattintva megnézhetjük a tanuló színezett tevékenységi térképét. 

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name
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3.1 Az I‐TUTOR a megfelelő tanuló tevékenységi térképét mutatja annak alapján színezve, hogy a 

cellában lévő tevékenységi dokumentumok hány százaléka tartozik az adott tanulóhoz. 

 

 

4. Bármelyik típusú térképről pillanatfelvételt készíthet a fényképezőgép ikonnal. 

 

 

4.1 Az I‐TUTOR arra kér, hogy nevezzük el a fotót, amit tárolni szeretnénk, majd 

ez a pillanatfelvételek (snapshots) között a későbbiekben a „Snapshots” 

funkciónál ismertetett módon később visszakeresheti.  

 

Csoport (Group) opció 
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1. Az I‐TUTOR a kurzus tanulócsoportjainak listáját jeleníti meg és megfigyelhetjük mindegyiküknek 

a tanulócsoport aktivitás szerint színezett fogalmi vagy tevékenységi térképét, amint azt a „térkép 

színezés” című fejezetben tárgyaljuk. Jelen esetben a Conceptual (fogalmi) nézet mutatja a fogalmi 

térképet, mely a 

tanulócsoport 

által kattintott 

dokumentumok 

százaléka szerint 

van színezve, míg 

az Activity 

(tevékenység) 

nézet a 

tevékenységi 

térképet 

mutatja, mely a 

tanulócsoport 

tevékenységi 

dokumentumain

ak százaléka 

szerint van színezve.  

 

 

2. A mappa ikonra kattintva megnézhetjük a tanulócsoport színezett fogalmi térképét. 

 

 

2.1 Az I‐TUTOR a 

megfelelő 

tanulócsoport fogalmi 

térképét mutatja, mely 

annak alapján van 

színezve, hogy a 

tanulócsoport a 

cellában található 

összes didaktikai 

dokumentum hány 

százalékára kattintott 

rá. 
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3. A csevegés ikonra kattintva megnézhetjük a tanulócsoport színezett tevékenységi térképét. 

 

 

3.1 Az I‐TUTOR a 

megfelelő 

tanulócsoport 

tevékenységi 

térképét mutatja 

annak alapján 

színezve, hogy a 

cellában lévő 

tevékenységi 

dokumentumok 

hány százaléka 

tartozik az adott 

tanulócsoporthoz. 

 

 

 

4. Bármelyik típusú térképről pillanatfelvételt készíthet a fényképezőgép ikonnal. 

 

 

4.1 Az I‐TUTOR arra kér, hogy nevezzük el a fotót, amit tárolni szeretnénk, majd 

ez a pillanatfelvételek (snapshots) között a későbbiekben a „Snapshots” 

funkciónál ismertetett módon később visszakeresheti. 

 

Szakasz (Section) opció 

Ez az opció arra használató, hogy megfigyeljük a 

kurzus egy meghatározott szakaszának 

eloszlását az összes didaktikai dokumentum 

fogalmi térképén. 
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1. Az I‐TUTOR 

megjeleníti a 

kurzus egyes 

részeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A szem ikonra kattintva megtekinthetjük a vonatkozó szakaszt. 

 

 

3. Az I‐TUTOR a kiválasztott szakasz fogalmi térképét mutatja annak alapján színezve, hogy a 

cellában lévő összes didaktikai dokumentumok hány százaléka tartozik a kiválasztott szakaszhoz. 

A pillanatfelvétel (Snapshot)funkció 

Ezzel a funkcióval előhozhatja a pillanatfelvételként „lefagyasztott” térképekeit. 

Az I‐TUTOR segít a visszakeresésben, mivel a pillanatfelvételeket tipológiájuk szerint hozza elő. 

Tehát választhat, hogy domain (szakterületi: fogalmi vagy tevékenységi) vagy tanulókról szóló vagy 

akár tanulócsoportokról szóló pillanatfelvételeket kíván‐e előkeresni. 

 

Domain  Conceptual MAPS (szakterület ‐ > fogalmi térképek) opció 
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1. Az I‐TUTOR  

megjeleníti az 

összes 

kimerevített 

fogalmi térképet. 

Kattintson a szem 

ikonra a térkép 

visszakereséséhez. 

 

 

 

 

Domain Activity MAPS (szakterület ‐> tevékenységi térképek) opció 

 

 

 

 

1. Az I‐TUTOR  

megjeleníti az összes 

kimerevített 

tevékenységi térképet. 

Kattintson a szem 

ikonra a térkép 

visszakereséséhez. 
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Tanuló (Student) opció 

 

 

 

 

 

 

1. Az I‐TUTOR 

megjeleníti az összes 

tanuló nevét, akiknek 

van kimerevített 

térképe.  

 

 

 

 

2. A mappa ikonra kattintva visszakereshető egy tanuló minden kimerevített 

fogalmi térképe. 

 

2.1. Az I‐TUTOR 

megjeleníti az 

összes 

kimerevített 

fogalmi térképét 

a kiválasztott 

tanulónak. A 

szem ikonra 

kattintva 

előhozható a 

megfelelő térkép.  
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3. A csevegés ikonra kattintva visszakereshető egy tanuló minden kimerevített 

tevékenységi térképe. 

 

3.1. Az I‐TUTOR 

megjeleníti az 

összes kimerevített 

tevékenységi 

térképét a 

kiválasztott 

tanulónak. A szem 

ikonra kattintva 

előhozható a 

megfelelő térkép. 

 

 

 

 

 

 

Csoport (Group) Opció 

 

 

 

 

1. Az I‐TUTOR megjeleníti 

azon tanulócsoportok 

listáját, akiknek  

kimerevített térképe van.  
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2. A mappa ikonra kattintva visszakereshető egy tanulócsoport minden kimerevített 

fogalmi térképe. 

 

2.1. Az I‐TUTOR megjeleníti 

az összes kimerevített 

fogalmi térképét a 

kiválasztott 

tanulócsoportnak. A szem 

ikonra kattintva előhozható 

a megfelelő térkép. 

 

 

 

 

 

3. A csevegés ikonra kattintva visszakereshető egy tanulócsoport minden 

kimerevített tevékenységi térképe. 

 

3.1. Az I‐TUTOR 

megjeleníti az 

összes kimerevített 

tevékenységi 

térképét a 

kiválasztott 

tanulócsoportnak. 

A szem ikonra 

kattintva 

előhozható a 

megfelelő térkép. 
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TANULÓI KÉZIKÖNYV 
Az “I‐TUTOR” modul használatához a bejelentkezett tanulónak rá kell kattintania az I‐TUTOR Maps Plugin 

blokkra, mely a kurzuson belül található, leggyakrabban a bal alsó pozícióban. 
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Az I‐TUTOR modul célja, hogy a tanuló létrehozhassa saját fogalmi és tevékenységi tereit, melyeken 

figyelemmel kísérheti tanulási (didaktikai) tevékenységét, és információt gyűjthet róla. 

Az I‐TUTOR térkép főoldala a tanuló számára a következőképpen néz ki: A menüsor az I‐TUTOR modul fő 

funkcióit teszi elérhetővé. A "Use Maps" (térképek használata) és "Historical Snapshots Maps" (Korábbi 

pillanatfelvétel térképek) a két fő opció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Use MAPS (térképek használata) funkciók 

Ennek az opciónak a vélasztásával két lehetőséget kínál a legördülő menü: 



 

 
44 

1) Conceptual Maps (fogalmi térképek): arra szolgál, hogy megjelenítse a fogalmi térképet a korábban a 

térkép színezése c. részben (térkép színezése) leírt módon olyan színezéssel, mely megmutatja az Ön által 

tanult dokumentumok eloszlását is. A fogalmi térkép ahhoz a kurzushoz tartozik, melyet Ön a Moodle 

platformon kiválasztott.  

2) Activity Maps (tevékenységi térképek): arra szolgál, hogy megjelenítse az ön tevékenységeit a kurzusban. 

Az I‐TUTOR tevékenységi térkép az ön tevékenységi dokumentumainak eloszlása lapján van színezve. 

Fogalmi térképek (Conceptual MAPS) opció 

 

 

 

 

 

Az I‐TUTOR megjeleníti az aktuális fogalmi térképet, amit böngészhet is. A térkép az Ön által 

kattintott didaktikai dokumetnumoknak a tanár által a Moodle‐re feltöltött összes kurzus 

dokumentumnak a százalékos aránya alapján van színezve, tehát láthatja, az elmozdulását a 

fogalmi térben (lásd: térképek színezése részt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevékenységi térkép (Activity MAPS) opció 
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Az I‐TUTOR megjeleníti az 

aktuális tevékenységi térképet, 

amit böngészhet is. A térkép az 

Ön tevékenységi 

dokumentumainak az összes 

tevékenységi dokumentumhoz 

viszonyított százalékos aránya 

alapján van színezve, tehát 

láthatja, az elmozdulását a 

tevékenységi térben (lásd: 

térképek színezése részt). 

 

 

 

 

 

A későbbi visszakeresés érdekében mindkét esetben kimerevítheti a térképet a fotó 

ikonra kattintva. 

 

Mihelyt a fotó ikont választotta, I‐TUTOR arra kéri, hogy nevezze el a fotót, amit tárolni szeretne  

 

Korábbi pillanatfelvétel térképek (Historical Snapshots 
Maps) funkciók 

Ez az opció lehetővé teszi, hogy előkeresse az ön által korábban kimerevített (fogalmi és tevékenységi) 

térképeket, így megfigyelheti az előrehaladását, és a részvételét a kurzusban. Ezt a menüpontot választva 

két további lehetőség közül választhat: "Conceptual Maps" (fogalmi térképek) és "Activity Maps" 

(tevékenységi térképek). 
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Fogalmi térképek (Conceptual Maps) opció 

Ezzel az opcióval előhívhatja kimerevített fogalmi térképeit. 

 

Az I‐TUTOR 

megjeleníti a 

kimerevített fogalmi 

térképek listáját 

azokon a neveken, 

amin elmentette. 

A szem ikonnal 

előhívhatja, a kereszt 

ikonnal kitörölheti 

őket. 

 

 

Fogalmi térképek (Activity Maps) opció 

Ezzel az opcióval előhívhatja kimerevített fogalmi térképeit. 

 

 

 

 

Az I‐TUTOR 

megjeleníti a 

kimerevített 

tevékenységi 

térképek listáját 

azokon a neveken, 

amin elmentette. 

A szem ikonnal 

előhívhatja, a 

kereszt ikonnal 

kitörölheti őket. 
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Mindkét lehetőség esetné a szem ikonra kattintva a kiválasztott térkép előjön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITORING 

Az I‐tutor modul monitoring linkjére kattintva a Monitoring képernyő nyílik meg. A monitoring komponens 

lehetővé teszi a tanuló teljesítménynek a csoportosító motor (clustering engine) által kiválogatott, 

különböző indikátorok szerinti megjelenítését. 

 

A monitoring képernyő tevékenységek listáját tartalmazza. Mindegyikük a fő tanulói csoportosítások 

grafikai megjelenítését takarja. 
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A nagyító ikonra kattintva az érdeklődésének megfelelő tevékenységet  jelenítheti meg. 

A tevékenységek: 

 Assignment Submissions (feladat leadások) 

 Chat Messages (csevegési üzenetek) 

 Comments (megjegyzések) 

 Files (állományok) 

 Forum Discussions (vitafórumok) 

 Forum Posts Responder (fórum hozzászólás válasz) 

 Forum Posts (fórum hozzászólások) 

 Grade Grades (osztályzatok osztályzása) 

 Grade Grades Participation (osztályzatok osztályzása részvétel) 

 Log (napló) 

 Message (fogadott üzenet) 

 Message Read (olvasott üzenet) 

 Message ReadTo (olvasott küldött üzenet) 

 Message To (küldött üzenet) 

 My Pages (oldalaim) 

 Post (blogbejegyzés) 

 Quiz Grades (teszt osztályzatok) 

 Tag (Címke) 

 User Last Access (felhasználó utolsó belépés) 

 Overall (összes) 

 Overall Activities (összes tevékenység) 

 Overall Marks (összes osztályzat) 

Minden csoporthoz címke tartozik (legtöbbször négy darab): “not at all”(egyáltalán nem), “low”(alacsony), 

“on average”(átlagos), and “high”(magas). 
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Minden indikátor csoportosításához tartozik egy hisztogramm és egy doboz ábra (boxplot) megjelenítés: a 

boxplotok minden csoportosítás (cluster) populációjának kvartiliseit ábrázolják. Minden csoportosításra 

(cluster) rákattinthatunk a két diagrammon, és a hozzátartozó tanulók listáját tekinthetjük meg. Végül 

egyes tanulók kiválaszthatók egy legördülő listából, és leolvasható az indikátor értékük. 

Például a “Forum Posts” (fórum bejegyzés) tevékenység mutatja a tanulók  egy csoporton belüli fórum 

bejegyzéseinek tevékenységét. 

 

 

Egy csoportra kattintva a tanulók egy listája látható. Egy tanulót kiválasztva, megtekinthetjük az indikátor 

értékét. 

 

Ennek a grafikus megjelenítésnek a segítségével könnyen megérthetjük, hogy mely tanulócsoportok 

töltöttek több időt a többieknél bizonyos tevékenységekkel. 

Ugyanebben a megjelenítésben láthatunk egy másik grafikont, mely a tanulók statisztikai eloszlását mutatja 

minden csoportosításban. Ezt a doboz ábrát az ablak lefelé gördítésével érhetjük el. 
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Profil készítés (Profiling) 

A profil megjelenítő funkció eléréséhez rá kell kattintani az I‐TUTOR modul Profiling (profil készítés) linkjére. 

 

A profil készítési (profiling) komponens ugyanúgy készült, mint a monitoring komponens. A funkcióra 

kattintva a tanulók listája jelenik meg. Egyiküket kiválasztva megtekinthető az adott tanuló indikátor értéke 

jelenik meg. 
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A tanulónak egy indikátorhalmazzal összevetett teljesítményét ábrázolja egy radar grafikon. Minél nagyobb 

a diagramm területe, annál jobb a tanuló teljesítménye. Ez a komponens bármilyen indikátorhalmazt képes 

megjeleníteni. 
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Idővonal nézet 

A személyes naplófájlok idővonal nézete attól függ, hogy installáltuk‐e és fut‐e a csoportosító ügynök 

(robot). Akkor lehetséges egy „minta” idővonal nézetet látni, ha a Moodle adminsztrátorok installálták az 

adatbázis táblázatokat és minta adatokat. A minta adatok hozzávetőleges képet nyújtanak arról, hogy 

miféle információt fog nyújtani ez a típusú nézet: 

 

A grafikon a tanuló tevékenységének szintjét mutatja meghatározott metrika szerint, alapértelmezésben a 

grafikon a fórum bejegyzéseket mutatja. Ezt az információt fekete vonalként látjuk, bár a konkrét adat 

pontok piros körökkel vannak jelölve (a fekete vonal a folyamatosság érzetét szolgálja a csoportosító 

ügynök két futása között). 

A színes sávok a különféle csoportosításokat (clusters) jelenítik meg. Ebben az esetben minden szín szalag 1 

sztenderd eltérésnyi széles távolságot mutat a középső vonaltól, mely középértéke a tanulói csoportosítás 

metrikájának. 
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A tanuló a minta adathalmazban a legalacsonyabb tevékenységi csoport átlagán helyezkedett el az első 

néhány mérésben, aztán elkezdett aktivizálódni a fórumokon, elérve majd kissé meghaladva a legaktívabb 

csoport átlagát, mielőtt csökkent az utolsó napon. 

Opciók 

Tutorként (vagy más szerepben akinek a report/plog:viewcourse lehetősége megvan) lehetősége lesz 

kiválasztani, hogy mely felhasználó adatát kívánja megtekinteni. Tanulóként (vagy más szerepben akinek a 

report/plog:viewown lehetősége megvan) csak arra lesz lehetősége, hogy kiválassza milyen 

időintervallumban milyen tevékenység metrika legyen kijelezve: 

 

Ezek a jelentések a következő URL‐en keresztül érhetők el: 

<host/moodle root>/report/plog/index.php 

Ez a jelentés lesz az alapértelmezés ahhoz, hogy a bejelentkezett felhasználó értékeit megmutassa arra a 

kurzusra, melyből elérte a jelentést. 

A minta adat itt érhető el: <host/moodle root>/report/plog/index.php?test=1 

Ha a tutor egyes diagrammokat linkelni akar az URL a böngésző cím ablakából kimásolahtó, vagy felépíthető 

a paraméterek értékeiből. Ez az infomráció arra is használható, hogy moodle „blokkokat” építsen egyes 

diagrtammok belinkeléséhez. 

Például,  

<host/moodle root>/report/plog/index.php? student=49&startdate=1379376000&metric=forum_posts 

Az id = 49 es számú tanuló , 17 September 2013‐án kezdődő (ezeket a dátumokat leknyönnyebb létrehozni 

az adott űrlapokkal!) diagrammát fogja megjeleníteni, és a forum_posts metrikát fogja mutatni. 
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Installálás 

A report modult (plugint) úgy installálhatjuk, ha a ‘plog’ mappát bemásoljuk a Moodle ‘report’ mappájába, 

és meglátogatjuk a:  

<host/moodle root>/admin/index.php 

és a normális eljárásokat követjük. Ennek ellenére, jelenleg a 2.4.1‐es Moodle‐ben a capability beállítások 

nem helyesen töltődnek be, emiatt kézi beavatkozásra van szükség, hogy létrehozzuk az adatbázis 

beállításait. (nem ez a helyzet a 2.5‐nél magasabb verziók esetén). Az SQL szkript (a mysqlből exportálva) 

benne van a plog.tar állományban. 

Amennyiben elérhetővé kívánjuk tenni a teszt adatokat, három SQL szkript hozzuk létre a minta adat 

rekordokat. FIGYELEM: annak ellenére, hogy cluster_runs.sql beégetetten kódolt id értékeket (a többiek 

erre hivatkoznak) – tehát NE installáljuk ezeket a szkripteket  amennyiben már a cluster_runs használja a 

105 től 112‐ig bezárólag tartó értékeket , anéklül hogy szerkesztenénk ezeket az értékeket mindhárom 

klaszter teszt adat szkriptekben (cluster_runs.sql, cluster_stats.sql, cluster_user_clusters.sql). 

Az idővonal diagrammnak az a tulajdonsága, hogy értelmes kimenethez szüksége van a korábbi adatokra. 

Emiatt javasoljuk, hogy csak akkor használjuk ezt a diagrammot, ha a csoportosístó ügynök (agent) már 

legalább háromszor futott, hogy előálljon ez az adathalmaz. 

Riasztó 

A szerkesztés üzemmód bekapcsolásával engedélyezzük az I‐TUTOR Profil készítő blokkot abban a 

kurzusban, melyben a riasztást szeretnénk használni. 

Kattintsunk a konfigurációs ikonra: 

 

A konfigurációs képnyernyő jelenik meg – megjegyezzük, hogy ezt csak a tanár/adminisztrátor látja, a 

riasztónak nincsen tanulói felülete, tehát ezt a blokkot elrejthetjük mihelyt beállítottuk, hogy mely 

riasztásokat szeretnénk használni. 
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Itt kiválaszthatjuk, hogy mikor induljon el a riasztás, milyen riasztás típust szeretnénk létrehozni, és hogy 

milyen metrikára szeretnénk alapozni azt.  

Például kiválaszthatjuk, hogy riasztás legyen, ha a tanuló a Zéró csoportban van (nincs tevékenység), vagy 

az alsó 10%‐ban van. Kiválaszthatjuk, hogy riasszon‐e a Teszt eredmények vagy bármi már tevékenység 

alapján. 

Kialakíthatjuk, hogy mit tartalmazzon a riasztás üzenet, és hogy magunknak küldjük csak el az üzenetet, 

vagy annak a tanulónak is, akit a riasztás érint. 

Például: 
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Mihelyt megtettük a riasztás alapbeállításait, a képernyő alsó fele további speciális beállításokat tesz 

lehetővé, és a lehetőséget, hogy elmentsük a riasztást, hogy figyelje a tanulói tevékenységet: 
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Általánosságban az a jó, ha úgy hagyjuk ezeket az értékeket, ahogy vannak, és kattintsunk a Save changes 

gombra. 

Amikor legközelebb a konfigurációs ikonra kattintunk, látni fogjuk a riasztások listáját a képernyő tetején: 

Ellenőrizhetjük a beállítások összefoglalóját, és ha kivesszük a pipát a jelölőnégyzetből, a riasztás törlődni 

fog amikor a Save changes gombra kattintunk. 

Amikor több riasztást állítunk be, fontos, hogy a tanulók, akik tevékenységükkel élesítik az összes 

kritériumot, mindegyikről e‐mailt kapnak. Tehát ha a Zéró és a legalacsonyabb 10% csoportra is riasztást 

állítottunk be, és a tanuló soha nem lép be, akkor két levelet fog kapni, hogy nem használta ki a rendszer 

előnyeit. Valószínűleg jobb, ha kevesebb riasztást konfigurálunk, hogy elkerüljük a tanulók üzenetekkel való 

bombázását. 

 

Installálás 

Követelmény: Java 

A riasztó a csoportosító ügynököt installálja.  

Az installálást az Alerter mappa kitömörítésével kezdjük a Moodle installáció Blocks mappájába. 
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Ezután a rendszer adminisztrátornak a következő adatbázis szkripteket kell futtatnia: 

CREATE TABLE `cluster_runs` ( 

 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

 `courseid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `clusteringname` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

 `maxCluster` int(11) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=<your engine> AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

 

CREATE TABLE `cluster_stats` ( 

 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `clusterid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `cluster` int(11) DEFAULT NULL, 

 `mean` decimal(20,4) DEFAULT NULL, 

 `stddev` decimal(20,4) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=<your engine> AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

 

 

CREATE TABLE `cluster_user_clusters` ( 

 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `clusterid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `userid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `cluster` int(11) DEFAULT NULL, 

 `value` decimal(20,4) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=<your engine> AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
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