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 Wykorzystywane kanały: 
◦ kanał wideo: mimika twarzy, analiza postawy ciała 

◦ analiza leksykalna (ang. sentiment analysis) 

◦ sygnały dźwiękowe (intonacja, akcent) 

◦ behawioralne wzorce korzystania z urządzeń 
peryferyjnych 

◦ sygnały fizjologiczne m.in. rytm serca, rytm 
oddechu, przewodność skóry  

 

 Który z kanałów informacji jest dostępny i 
odpowiedni w kontekście edukacyjnym? 

 

 



 Czy jest możliwe monitorowanie postępów w edukacji 
za pomocą metod informatyki afektywnej? 
◦ dostępność (ang. availability) 

 skala: AV – dostępny, NA – niedostępny, TD – zależny od 
zadania, UD – zależny od użytkownika 

◦ odporność na zakłócenia (ang. robustness) 
◦ kompatybilność z modelem flow (ang. compatibility) 
◦ niezależność od ludzkiej woli (ang. independence) 
◦ wygoda użycia (ang. convenience) 

 skala: low - medium – high 



 Stany emocjonalne z bardzo dużym lub bardzo 
niskim pobudzeniem (pozytywnym, negatywnym) 
przeszkadzają w procesach edukacyjnych 

 Procesy edukacyjne są wspierane przez stany 
zaangażowania, koncentracji oraz flow 

 Różne stany emocjonalne wspierają różne 
zadania edukacyjne 

 Nieco negatywne stany są lepsze od pozytywnych 
(negatywne stany zachęcają do krytycznego 
myślenia) 

 Stany emocjonalne z wyższym wskaźnikiem 
dominacji wspierają procesy edukacyjne (średni 
gniew jest lepszy niż strach) 
 



 Algorytmy różnią się znacząco w dokładności i 
granularności. Najdokładniejsze używają tylko dwóch 
klas emocji. Innym podejściem zwiększającym 
dokładność jest fuzja wyników z różnych kanałów 

 Wszystkie kanały obserwacji są zależne od warunków 
i zakłóceń – np. analiza mimiki zależy od warunków 
oświetlenia i wykrycia fragmentów twarzy 

 Niektóre symptomy emocji (np. mimika) mogą być 
kontrolowane przez człowieka – celowo lub niecelowo 
sfałszowane 

 Brak “ground truth” 
◦ Raporty samooceny (subiektywne) 
◦ Wielokanałowa obserwacja i testy spójności 
◦ Ręczne znakowanie przez ekspertów 



 Idea połączenia Informatyki Afektywnej z 
afektywnym nauczaniem nie jest nowa 

 Wiele osiągnięć dzięki technologii 
◦ Badania nad stanami frustracji, przepływu w 

różnych zadaniach 

 Badacze skupiają się zazwyczaj na jednej 
perspektywie lub stanie emocjonalnym np. 
frustracja lub znudzenie 

 Stany: koncentracja i przepływ (ang. flow), 
uzyskane jako oscylacja pomiędzy 
znudzeniem i frustracją 



 Celem stanowiska jest przeprowadzenie eksperymentów na 
stanach emocjonalnych użytkownikach komputerów  

 Monitorowanie aktywności użytkowników i nagrywanie 
kanałów obserwacji w jednym czasie 

 Kontekst interakcji z człowiek-komputer (ang. Human 
Computer Interaction) 

 Częściowa separacja obszaru badanego i badacza 

 Sprzęt: 

◦ zestaw biosensorów 

◦ urządzenie analityczne, 

◦ kamera przednia, 

◦ kamera boczna 

◦ PC1 do przeprowadzenia 
zadania,  

◦ PC 2, do monitorowania 

◦ Aktywności i parametrów  
badanego 



 GraPM – zarządzanie projektami IT 
 Grupa docelowa: Studenci informatyki i kandydaci 
 Pomiar stanu emocjonalnego i wyników edukacyjnych 
 Wykorzystane kanały informacyjne: video (mimika), raport 

samooceny, sygnały fizjologiczne.  
 10 uczestników 
 Czas badania: od 40 do 90 minut 

 
Wnioski z eksperymentu: 
 metody rozpoznawania emocji dostarczają oszacowanie stanu 

emocjonalnego w różnych modelach reprezentacji oraz z różną 
dokładnością 

 wszystkie kanały obserwacji są podatne na zakłócenia 
 dostępność kanału obserwacji może być zależna od użytkownika 
 techniki rozpoznawania emocji dostarczają czasami sprzecznych 

wyników 



 Wykorzystane aktywności: oglądanie wykładów, rozwiązywanie quizów, 
dodawanie odpowiedzi na forum w predefiniowane przez nauczyciela 
tematy 

 10 badanych – studenci z kursu Strategie Informatyzacji 
 Kanały obserwacji: video (4 zsynchronizowane kamery), samoocena 

(kwestionariusz), dane biometryczne, analiza leksykalna 
 
Wnioski i obserwacje: 
 dostępność niektórych kanałów jest zależna od zadania (np. analiza 

tekstu zależą od formy zadania tekstowego) 
 analiza leksykalna, powinna bazować tylko na otwartych tekstach lub 

opiniotwórczych (odpowiedzi na dany temat są z reguły neutralne) 
 dane biometryczne dają informację tylko na temat pobudzenia, a nie na 

wartości (ang. valence) 
 raport samooceny mocno zależy od ludzkiej woli i powinien być 

potwierdzony z innym kanałem obserwacji 
 lokalizacja kamery ma kluczowy wpływ na rozpoznany stan emocjonalny 

(zaobserwowano niespójność) 



 3 tutoriale na temat narzędzia Inkscape z różnym poziomem złożoności 
 23 badanych 
 Czas badania (jedna sesja) od 40 do 90 minut 
 Kanały obserwacji: video (2 kamery), key stroke dynamics, wzorce 

poruszania myszą, tekst opiniotwórczy, samoocena (kwestionariusz) 
 
Główne obserwacje: 
 dostępność kanału video w środowisku e-nauczania jest na 

akceptowalnym poziomie, jest lepsza dla górnej kamery 
 gdy jedna z kamer jest niedostępna, druga zazwyczaj jest dostępna 
 dla użycia dwóch kamer, poziom niespójności stanu emocjonalnego jest 

względnie duży i w większości przypadków poniżej progu akceptacji. 
Dolna kamera przeszacowuje emocje zaskoczenia, górna - gniewu 

 wzorce wykorzystania urządzeń peryferyjnych ujawniają niską poziom 
granularności i dokładności – powinny być połączone z innymi kanałami 



Emotion elicitation 

channel 

Context 

Home desk, 

asynchronous 

model 

Home desk, 

virtual 

classroom  

Computer 

laboratory 

Mobile 

learning 

Experimental 

setting 

Self-report AV AV AV AV AV 

Facial expression 

analysis 
UD AV AV UD AV 

Peripherals usage 

patterns 
TD, UD TD, UD TD TD, UD TD 

Prosody of speech* TD, UD AV TD TD TD 

Sentiment analysis TD TD TD UN TD 

Physiological 

measurements 
UN UN UN** UN** AV 



Emotion 
exploration 
technique 

Robustness to 

disturbances  

Compatibility 

with e-

learning 

Independenc

e on human 

will 

Convenience 

in e-

learning 
Self-report High Medium Low Medium 

Facial 
expression 

analysis 

Low Low Medium High 

Peripherals 
usage 

patterns 

Medium Medium High High 

Prosody of 
speech* 

Low High High Medium 

Sentiment 
analysis 

Medium Medium Low High 

Physiological 
measurement

s 

Low High High Low 



 Wielokanałowa obserwacja może być użyta w e-nauczaniu – 
główne kryterium to dostępność w specyficznym kontekście 

 Nie ma idealnej metody rozpoznawania emocji w kontekście e-
nauczania. Kanały, które są głównie dostępne mają inne wady 
(ograniczona odporność na zakłócenia lub mała kompatybilność 
z modelem) 

 Dostępność kanałów jest często ograniczona i zależna od 
użytkownika/zadania 

 Wybór kanałów obserwacji powinien bazować na: wykonywanych 
zadaniach, dostępnym sprzęcie, wymaganych dodatkowych 
zgodach na rozpoznawanie oraz odporność na zakłócenia 

 Raporty samooceny (zawsze dostępne)– powinny być używane 
jako wsparcie dla innych kanałów 

 Priorytetem powinna być wydajność procesu nauczania, a nie 
monitorowanie aktywności – metody powinny być tak dyskretne 
jak to tylko możliwe 



 Nauczyciele są świadomi istotnego znaczenia czynnika 
emocjonalnego dla sukcesów w nauce 

 Niektórzy uczniowie z dużą inteligencją i potencjałem 
mają problemy z aktywnościami edukacyjnymi. Goleman 
zaproponował termin „inteligencji emocjonalnej”.  

 W e-nauczaniu motywacja gra główną rolę 
 Analiza afektywna może być użyta w ocenie jakości 

zaprojektowania systemu edukacyjnego lub źródeł 
informacji 

 Analiza online może pomóc w zaadresowaniu wahań 
motywacji i koncentracji uczącego się 

 Techniki rozpoznawania emocji mają dużo zastosowań w 
nauczaniu, jednakże trzeba pamiętać o ich ograniczeniach 
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