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Platformă de e-learning și curriculă e-content 

pentru învățământul superior tehnic

� Interacțiunea om-calculator

20. Aplicații în interacțiunea om-calculator (pentru webul 

semantic și social)



Webul semantic

� Următoarea generație a WWW (Tim Berners-
Lee, la doar câțiva ani după apariția WWW)

� Utilizat nu numai pentru a fi parcurs de 
utilizatorii umani prin “browsere” ci și de 
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utilizatorii umani prin “browsere” ci și de 
programe care:

�accesează selectiv (caută și filtrează) paginile 
(resursele) web,

�efectuează anumite prelucrări ale acestora,

�eventual generează alte resurse web.



Adnotare (bookmarking) socială

� Flickr

� del.icio.us.

� CiteULike

� Connotea
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� Connotea

� Furl

� Simpy

� Spurl.net

� Unalog
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Aplicații de succes în webul social

� eBay

� Wikipedia
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� Wikipedia

� Amazon.com

� Slashdot

� Craiglist

� Bookmarking



Paradigme
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� Cognitivă: cunoașterea este în mintea indivizilor (Cyc, WordNet, 

FrameNet, Mikrokosmos, Sowa …)

� Socio-culturală: cunoașterea este socială, este în comunități (Vîgoțchi, 

Engeström, Stahl …)



De ce o paradigmă socio-culturală?
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� Problemele inteligenței artificiale și ale științei cogniției

� Fundamentare a Web2.0



Teorii care fundamentează paradigma socio-
culturală

� Teoria acțiunii mediate (Vîgoțchi)

� Teoria activității (Engeström)
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� Teoria activității (Engeström)

� Dialogismul (Bahtin)

� Teoria comunităților de practică (Lave & Wenger)

� Teoria construirii colaborative a cunoașterii (Stahl)
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Tehnici informatice specifice

� Rețele sociale
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� Rețele sociale

� Sisteme de recomandare

� CSCL
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Rețele sociale
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Rețea socială
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Rețea socială
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Tehnici de analiză a rețelelor sociale

� Page rank

� Analiză a proprietăților rețelelor
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� Analiză a proprietăților rețelelor

� Analiza parcurgerilor

� Sisteme de recomandare (Recommender systems)



Page Rank

(Google - Sergey Brin and Lawrence Page)

� PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))
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� PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))

�T1...Tn - citations, 

�d - damping factor between 0 and 1; typically, d is 0.85

�C(A) - the number of links going out of page A.



Metrici calculate în
rețelele sociale

� Locale – legate de un nod:

�Centralitate

�”Centrality eigenvector”

�”Centrality Closeness”
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�”Centrality Closeness”

�”Betweenness”

� Globale

�Centralizarea

�Coeziunea

�Coeficientul de clusterizare



Alte metrici

� Densitate

� Integrare

� Lungimea căilor
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� Radialitate

� Accesibilitate (”Reach”)

� Echivalența structurală



Sisteme de recomandare (Recommender systems)
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IR vs. RS (Rocha, 2001)

� IR (”Information Retrieval” - Regăsirea informațiilor) – sistemul este 
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� IR (”Information Retrieval” - Regăsirea informațiilor) – sistemul este 

”împins” de utilizator (”pull”)

� RS – sistemul ”împinge” utilizatorul ”push”



Sisteme de recomandare 

�InfoFinder (Krulwich and Burkey, 1996)

�NewsWeeder (Lang, 1995)

�TREC Conferences (Harman, 1994)

�Fab (Balabanovic and Shoham, 1997)

�GroupLens (Resnick et al, 1994; Kostan et al, 1997)

�Bellcore Video Recommender (Hill et al, 1995)
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�Bellcore Video Recommender (Hill et al, 1995)

�Ringo ( Shardanad and Maes, 1995)

�Information Filtering (Good et al, 1999)

�Tapestry (Goldberg et al, 1992)
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Sisteme de recomandare (2)

�CLEVER Project (Kleinberg, 1998; Chakrabarti et al, 1999)

�Small World graphs (Watts, 1999)

�(Berry et al, 1994; Kannan and Vempala, 1999)

�trails left behind by other insects in their colony (Rocha 
and Bollen, 2000)

�Adaptive Hypertext systems (Brusilovsky et al, 1998; 
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�Adaptive Hypertext systems (Brusilovsky et al, 1998; 
Bollen and Heylighen, 1998; Eklund, 1998),

�Knowledge Self-Organization (Johnson et al, 1998; 
Heylighen, 1999)

�the work on the collective discovery of linguistic 
categories (Rocha, 1997, 2000)
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Tehnici folosite

� Analiza semantică

� Latent Semantic Indexing 

� k-Nearest Neighbor.

� naıve Bayes
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� naıve Bayes

� C4.5 decision tree,

� boosted IBk classifier

� AdaBoostM1



CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning)
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CSCL (Computer-Supported Collaborative Learning)
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Paradigme de sprijinire cu calculatorul a învățarii 
(Koschmann, 2001)

� Computer-Based Learning - behaviorism

� Intelligent Tutoring Systems (ITS) – teoria prelucrării informațiilor
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� Intelligent Tutoring Systems (ITS) – teoria prelucrării informațiilor

� Logo-as-Latin – constructivism cognitiv

� Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) – teorii 

socioculturale



CSCL necesită: (Stahl 2007)

� Analiza modului de construire a cunoaşterii în interacțiunile în grupuri mici
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� Analiza modului de construire a cunoaşterii în interacțiunile în grupuri mici

� Investigarea practicilor specifice de construire a înțelesului

� O teorie a construirii colaborative a înțelesului



� O fundamentare teoretică a CSCL este dialogismul lui Bahtin (Koschmann, 
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� O fundamentare teoretică a CSCL este dialogismul lui Bahtin (Koschmann, 

1999)

� “… Any true understanding is dialogic in nature” (Voloshinov-Bahtin, 1973)



Bahtin în CSCL

� Sfard: “rather than speaking about ‘acquisition of knowledge,’ many 

people prefer to view learning as becoming a participant in a certain 

discourse” (2000)

� Stahl “to learn is to become a skilled member of communities of practice 

…. and to become competent at using their …. speech genres” (2006)
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…. and to become competent at using their …. speech genres” (2006)

� Wertch: Lotman - text is a „thinking device” (1981)

� Koschmann: “the voices of others become woven into what we say, 

write, and think” (1999)

� Wegerif - “meaning-making requires the inter-animation of more than 

one perspective“ (2005)



Polifonie şi contrapunct

� Concept derivat din muzica clasică
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� Concept derivat din muzica clasică

�“These are different voices singing variously on a single theme. This is indeed 

'multivoicedness,' exposing the diversity of life and the great complexity of human 

experience. 'Everything in life is counterpoint, that is, opposition,' “ (Bakhtin, 1984)



ConcertChat
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