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11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 

 Mô hình hóa nội dung khóa học gồm tập các khái niệm và nhiệm vụ. Trên cơ sơ 

đó,  xây dựng các công thức đánh giá mức độ hiểu biết của người học đối với khái 

niệm, mức độ hoàn thành đối với nhiệm vụ.  

 Xây dựng cơ chế thích nghi lựa chọn tiến trình học đáp ứng nhiều nhu cầu, phù 

hợp với từng người học. Với mỗi nhu cầu, một tiến trình học ứng viên được lựa 

chọn dựa trên thuật toán tìm kiếm A*. Đề xuất thuật toán “Xây dựng tiến trình 

học” để lựa chọn tiến trình học đáp ứng nhiều nhu cầu dựa trên các tiến trình học 

ứng viên. 

 Căn cứ vào giá trị xác suất định lượng mức độ hiểu biết khái niệm, mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ, xây dựng cơ chế thích nghi theo kiến thức để lựa chọn nội dung 

học phù hợp với kiến thức của từng người học. 

 Đề xuất mô hình Adaptive Course Generation System tạo khóa học thích nghi theo 

nhu cầu, mục tiêu và kiến thức của từng người học. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:  

Mô hình đề xuất Adaptive Course Generation System, cùng với các nghiên cứu bổ sung 

đóng góp trong nghiên cứu về Mô hình người học, Mô hình nội dung học, Cơ chế thích 

nghi có khả năng ứng dụng thực tiễn. Kết quả thử nghiệm của mô hình, như đã trình bày 

trong luận án, minh chứng điều này. 

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:  

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá, phân loại người học để tăng hiệu quả 

việc lựa chọn nội dung học học cho từng người học. Với mỗi người học mới, sau khi 

đánh giá, thay vì tính toán định lượng mức độ hiểu biết đối với từng khái niệm, hệ thống 

sẽ hướng đến việc tìm tiến trình học trong những nhóm người dùng đã tham gia khóa học 

trước đó có kết quả đánh giá tương đương,để cung cấp cho người học mới này. 
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