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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМАТА НА ДОКТОРСКИОТ ПРОЕКТ 

 

За да се добие комплетна слика на темата и работните тези на докторскиот 

проект, на почетокот е дадена структура на најважните елементи: 

1. Образложение на темата 

2. Предмет и област на истражувањето 

3. Цели на истражувањето 

4. Актуелност на истражувањето 

5. Методологија на истражување 

6. Структура на проектот 

7. Очекувани резултати од истражувањето 

Во продолжение се прикажани најважните работи за секој од наведените 

елементи на пријавата на темата за докторскиот проект. 
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1. ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМАТА  

 

Напредокот во компјутерската технологија ги направи системите за складирање 

податоци широко распространети, што го прави лесно и евтино складирањето на големи 

количества на податоци. Сепак, овие складирани податоци се безвредни сами по себе и 

за да бидат значајни, тие мора да се трансформираат во информации со нивна обработка 

за одредена цел користејќи соодветни техники. Откривањето на обрасците меѓу 

податоците и нивното претворање во значајни информации може да се постигне со 

примена на техниките на податочно рударење [1]. Кога овие податоци се обработуваат 

за одредена цел, тие почнуваат да добиваат смисла. Затоа, денес техниките кои 

обработуваат големи количества податоци и ги прават употребливи почнаа да добиваат 

сè повеќе поголемо значење. Трансформирањето на необработените податоци во 

значајни информации може да се направи со примена на техниките на податочното 

рударство. [2] 

Податочното рударење може да се користи во секоја област каде што се создаваат 

и складираат големи количества податоци. Примери за области каде што се користат 

техниките на податочното рударење се: истражувањето на пазарот, анализата на ризик, 

употребата на институционални ресурси, здравството, медицината, трговијата, 

купувањето, банкарството, осигурувањето, образованието и многу други [3]. 

Технолошките достигнувања, кои се ефективни и во образовната дејност, заедно 

со интеграцијата на информатичките и комуникациските технологии доведоа до 

креирање на големи множества податоци во оваа област. Податочното рударење од 

областа на образованието се заснова на фактот дека сè уште има неоткриени 

информации во големите множества податоци кои можат да бидат корисни за 

учениците, наставниците, административниот персонал и образовните институции. 

Затоа, информациите што треба да се добијат од овие множества податоци играат 

активна улога во креирањето на идните образовни политики. 

Карактеристиките на големите количества податоци се нивниот волумен, брзина 

и разновидност на податоци кои се нарекуваат и 6V својства. Тие вклучуваат различни 

типови податоци и тоа: структурирани, полуструктурирани и неструктурирани 

податоци. 

Структурираните податоци се податоци чии елементи се адресибилни и погодни 

за ефективна анализа. Овие податоци се организирани во форматирано складиште кое 

обично е база на податоците [4]. Ова се однесува на сите податоци што можат да се 

складираат во базата на податоци SQL во табела со редици и колони. Тие имаат 

релациски клучеви и лесно може да се пресликаат во претходно дизајнирани полиња. 

Полуструктурирани податоци се податоци што не се наоѓаат во релациска база 

на податоци, но кои имаат одредени организациски својства што ја олеснуваат 

анализата. Овие податоци со некои процеси, може да се складираат во релациската база 

на податоци [5]. 

Неструктурираните податоци се податоци што не се организирани на однапред 

дефиниран начин или немаат претходно дефиниран модел на податоци, па затоа не се 

соодветни за релациска база на податоци [6]. Така, за неструктурирани податоци, 

постојат алтернативни платформи за складирање и управување, тие се повеќе 

преовладуваат во IT системите и се користат од организациите во различни апликации 

за деловна интелигенција и аналитика. 

Податоците што ќе се користат во оваа истражување се мултимедиски, 

структурирани и неструктурирани податоци. При анализа на темата програмирање во 

парови дел од податоците се мултимедиски, додека другиот дел се неструктурирани 

податоци. Мултимедиските податоци се прибираат од изработката на учениците во 
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апликацијата Scretch во форма на видео записи и слики. Податоците од анкетниот лист 

се добиваат на крајот на часот и претставуваат неструктурирани податоци.  

Анализа на успехот пред и во пандемиски услови се обработува со структурирани 

податоци земени од системот на универзитетот и Microsoft Portal 365 во CSV формат. 

Во дел од оваа истражување за анализата на системот за најавување се користат 

структурираните податоци што се добиваат од Near Field Communication (NFC/ID) 

картички. 

NFC е без контактна комуникациска технологија што се базира на поле на радио 

фреквенција (RF) со основна фреквенција од 13,56 MHz. Технологијата NFC е совршено 

дизајнирана за размена на податоци меѓу два уреди преку едноставен гест на допир [7]. 

Понатаму е објаснет концептот на податочното рударење, на податоците и 

примената на податочното рударење во образованието. 
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2. ПРЕДМЕТ И ОБЛАСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Традиционалните методи се недоволни во анализата на множествата податоци 

поради зголемениот број на складирани множества податоци. Зголемените системи за 

складирање податоци и односите помеѓу овие податоци стануваат се посложени. Беше 

неопходно да се развијат нови методи и алатки за да се откријат односите помеѓу 

податоците и да се откријат значајни обрасци и знаења. Соодветно на тоа, се појави 

податочното рударење што ги обединува компјутерските техники, статистиката, 

технологиите на бази на податоци и другите дисциплини во анализата на големи 

количини на податоци [2]. 

Податочното рударење е процес на откривање на претходно непознати, валидни, 

сигурни, потенцијално корисни и разбирливи обрасци и знаења, кои не можат да се 

откријат со необработени податоци во базите на податоци, со користење на соодветни 

алгоритми и техники [8]. 

Податочното рударење е интердисциплинарана област што вклучува повеќе 

области како бази на податоци, информатички науки, визуелизација, статистика, 

машинско учење и други дисциплини [9]. 

Додека податочното рударење обезбедува значајни информации од множествата 

на податоци, неговата главна цел е да ги открие и елиминира недостатоците на 

постоечките системи со помош на значајни информации добиени од множества на 

податоци, да ги предвиди дефектите што може да се појават во системот или да обезбеди 

повисоки квалитетни сервиси преку создавање понапредни системи. Поради оваа 

причина, податочното рударење наоѓа широка примена во многу области [10]. 

Во областа на образованието, податочното рударење се користи за да се 

анализираат податоците на учениците, да се утврдат причините за успехот и неуспехот 

на учениците, да се зголеми успехот на учениците, да се идентификуваат проблемите во 

образовно-наставните процеси и да се создадат поефективни образовно-наставни 

политики [11]. 

Денес, за учениците и студентите, кои се важен дел од образовните практики на 

секое ниво на образование, многу податоци како лични податоци, оценки, положени и 

неположени предмети се чуваат во големи бази на податоци. Овие множества податоци, 

од кои може да се пребаруваат значајните релации и да се добијат важни информации, 

може да се користат за да се идентификуваат проблемите што предизвикуваат 

нарушувања во образованието и да се зголеми квалитетот на образованието [12]. 

Анализирањето на овие податоци во образованието и откривањето на моделите меѓу 

податоците може да се направи со користење на техниките од податочното рударење 

[13]. 

Имајќи го предвид погоре-наведеното, предметот на истражување се дефинира 

како истражување, рударење, примена и анализа на големите количества податоци во 

образованието. 

Ќе се анализира големите количества податоци добиени од едукативните портали 

како што се Udemy, YouTube и други веб страници со едукативни содржини. 
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3. ЦЕЛИ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Истражувањето најпрво ќе се фокусира на светските искуства во областа на 

рударење со едукативни податоци и техники. Анализата на овие едукативни големи 

количества податоци ќе се врши во програмскиот јазик Python. 

Ова истражување се спроведува со цел да се откријат позитивните и негативните 

страни на податочното рударење со големите податоци и нивното влијание во успехот 

на учениците и студентите во образованието.  

Заради тоа како прво истражувачко прашање кое ќе се истражува во нашата 

студија е анализа на влијанието на програмирањето во парови врз успехот на учениците 

и студентите и нејзина споредба со стандардната традиционална настава. 

Како второ истражувачко е одредено прашањето за анализа и одредување на 

влијанието на универзитетскиот менаџмент систем (УМС) врз успехот на студентите за 

време на пандемијата со COVID-19 и споредба на успехот на студентите пред 

пандемијата. 

Трето истражувачко прашање во нашето истражување ќе биде посветено на 

одредување на влијанието на сопствената развиена мобилна апликација базирана на NFC 

технологија и нејзиното влијание во присуството на предавања и успехот на студентите. 

 

Собирање на податоците 

 

Во оваа студија собирањето на податоците со техниките на податочно рударење 

се спроведува преку прашалници, видео записи, слики, податоци што се добиваат од 

базата на податоци од УМС, податоци од Microsoft Portal 365, YouTube и Udemy.  

 

Области на примена на податочното рударење  

 

Употребата на рударење податоци не може да се ограничи на одредени области 

на примена. Податочно рударство може да се применува во секое поле каде што се 

генерираат и складираат податоци. Здравството, индустријата, инженерството, 

маркетингот, банкарството и образованието се главните области каде интензивно се 

користи податочното рударство. 

 

Примена на податочното рударење во образованието 

 

Во областа на образованието, податочното рударење на податоци се користи за 

да се анализираат податоците на учениците, да се утврдат причините за успехот и 

неуспехот на учениците, да се зголеми успехот на учениците, да се идентификуваат 

проблемите во образовно-наставните области и да се создадат поефективни образовно-

наставни политики [14]. 

Примената на техниките на податочно рударење во образованието се изведуваат 

на два начина: во традиционалната средина во училницата и во средината за образование 

на далечина. Додека техниките за рударење со податоци во образованието се користат 

помалку во традиционалното образование (образование кое што не користи дигитална 

технологија), каде што е тешко целосно да се следи успехот и активностите на  

учениците [15]. Заради тоа техниките на податочно рударење наоѓа поширока можност 

за примена во образованието на далечина, каде што е полесно да се следат учениците и 

нивното однесување.  
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Податочно рударење во традиционална средина во училница 

 

Голем дел од основното, средното и високото образование, кои се трите фази на 

образовниот систем, се одвиваат „лице в лице“ во традиционална училница. На овој 

начин, извршувањето на апликации за податочно рударење во традиционални средини 

во училницата каде што учениците и наставниците се во иста средина во училницата и 

потребите и личните разлики на учениците не можат целосно да се земат предвид, ќе 

има позитивни резултати и за учениците и за наставниците. Податоците што треба да се 

користат во традиционалните средини во училницата се добиваат со користење на 

документите што им припаѓаат на учениците, датотеките креирани од наставниците и 

податоците за курсевите и курсевите на студентите. 

Со техниката програмирање во парови ќе се насочиме на предметите од областа 

на компјутерската техника и информатика. Целта ни е да истражуваме и анализираме 

предностите и разликите на програмирање во нормална настава и програмирање со 

користење на програмирање во парови. Програмирање во парови значи дека на еден 

компјутер програмираат двајца ученици/студенти. Еден од учениците го пишува 

програмскиот код, додека вториот ги контролира евентуалните грешки при пишување и 

дава насоки за понатамошно работење. Нашата цел е да собираме податоци од овој вид 

на програмирање и самостојно програмирање. Ученици од средно училиште и 

студентите од факултет ќе бидат исто така опфатени по предмети каде се изучува 

програмирање. 

За време на пандемијата COVID-19, програмирањето во парови може да се 

реализира со посебни софтверски пакети. Студентите од своите домови односно 

оддалечени едни со други можат да користат техниката програмирање во парови со 

софтверските пакети Visual Studio Code или Intelij Idea. Во принцип, работат на ист 

начин. Еден од програмерите споделува страницата од едиторот со вториот програмер 

кој се наоѓа во некое друго место. Првиот програмер ги пишува кодовите, а вториот 

следи од својот компјутер и по потреба може да интервенира со пишување или 

корегирање.  

Фазите за ова истражување се: 

• собирање на податоци 

• споредување на резултатите направени со програмирање во парови и 

самостојно програмирање. 

• поставување на проблемот  

• примена на програмирање во нормална настава 

• примена на програмирање во парови 

• податочно рударење и анализа на резултатите 

• споредба на резултатите со примена на техниките на податочното рударење 

 

Примена на податочно рударење во образованието на далечина 

 

Образованието на далечина може да се дефинира како методи и техники што му 

овозможуваат на ученикот или студентот, кој е оддалечен од наставникот во смисла на 

време и место [16]. Од минатото до денес, многу различни методи се користени во 

образованието на далечина, како што се учење на букви, образование со аудио и видео 

касети, радио и ТВ емисии, телеконференции и образование со помош на компјутер [17]. 

Денес, паралелно со технолошкиот развој, овие методи се заменети со образование 

базирано на Интернет, кое е полесно за користење и има полесен пристап. Во овој 
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контекст ќе се анализира техниките и податоците добиени од програмирање во парови 

од далечина.  

Со појавата и ширењето на COVID-19 пандемијата ширум светот, наставата 

почна да се реализира онлајн преку различни платформи. Исто така, прашањата да се 

поставуваат различни за секој ученик од банката со прашања по случаен избор.Онлајн 

наставата и испитите односно проверување на знаењата на студентите во овој период 

создаде нови прашања. Како да се биде сигурен дека на другата страна на 

видеоконференциската врска се наоѓа вистинскиот идентитет на студентот? За 

отстранување на овој проблем креиран е еден нов систем за најавување во постоечката 

УМС платформа за образование со користење на NFC ID картичките. Со овој систем на 

логирање, ќе се анализира придонесот во образованието. 

Главната карактеристика на NFC технологија во споредба со другите безжични 

технологии, како што е Bluetooth, е тоа што го поедноставува процесот на 

интерконекција со поврзување на паметниот телефон со читач, друг паметен телефон 

или Tag/Chip NFC [18]. Штом ќе заврши оваа едноставна акција, паметниот телефон или 

читачот ги прима информациите во стандардизиран формат NDEF (NFC Data Exchange 

Format) [19]. 

NFC технологијата на универзитетите главно се користи со три цели:  

- идентификација и контрола на присуството,  

- идентификација и пристап до информации во библиотеките и  

- развивање на едукативни игри за учење. 

Бенио [20] ги покажаа предностите на NFC во следењето на присуството на 

студенти на Универзитетот во Будимпешта, со што се намалува инциденцата на отсуство 

од работа. Матас [21] предложи серија апликации за NFC за универзитетите за подобро 

и побрзо прилагодување на европските директиви во високото образование, предложени 

во Болоња. За да го направат тоа, тие предлагаат употреба на NFC во контролата на 

присуството на часовите, универзитетските информации, пристапот до областите за 

учење и библиотеките, барањата за упатства до наставниците, плаќањето на услугите 

итн [22]. 

Ли и соработниците [23] имаат развиено сеприсутна платформа за учење 

базирана на NFC. Со допирање на ознака, учениците добиваат пристап до вежби кои 

наставникот може динамично да ги менува. Одговорите на учениците се оценуваат во 

реално време, создавајќи технолошка работна средина што го подобрува учењето [24]. 

Вклучувањето на игри за учење со помош на NFC е проучувано од различни 

автори [25], идентификувајќи ја зголемената мотивација на учениците кога тие се 

интегрирани во наставниот процес. 

На слика 1 е прикажано функционирањето на системот за пристап до одредени 

содржини. Студентите, академскиот кадар и персоналот од студентската служба на ист 

начин се логираат но се насочуваат на различни содржини. Студентите имаат пристап 

до курсеви, испити, проекти, наставни содржини поставени од професорите, оценки 

и.т.н. Академскиот кадар имаат пристап на истите содржини со дозвола за едитирање. 

Персоналот од студентската служба има пристап на модулите за едитирање на 

информациите за студентите, генерирање на извештаи и др. 
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Слика 1. Логин систем на УМС со примена на NFC/ID картички. 

Логин системот направен со NFC/ID картичката функционира на следниот начин. 

Студентот за време на испитот ја отвара својата веб страница. На својата страница ќе 

биде линкот зна предметот што треба да учествува. При кликнување на линкот на 

екранот се појавува QR кодот. Студентот со својот мобилен уред треба да го скенира 

кодот, потоа до телефонот треба да доближи до NFC/ID картичката. По доближување на 

картичката на екранот ќе се појави страницата за испит што треба да се пополни. Исто 

така со користење на овој систем може да се логираат и персоналот од студентската 

служба и академскиот персонал. Со овој систем се намалува злоупотребата за време на 

онлајн испитите поврзани со веродостојноста на студентите кои полагаат.  
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4. АКТУЕЛНОСТ НА ИСТРАЖУВАЊЕТО 

 

Податочното рударење е релативно нова технологија која се користи во различни 

типови на организации и институции за да се зголеми ефикасноста и ефективноста на 

деловните процеси [26]. Техниките за податочното рударење анализираат големи 

множества на податоци за да откријат нови односи меѓу зачуваните вредности на 

податоци [27]. 

Вкупниот износ на податоци создадени и реплицирани на глобално ниво се 

зголеми од 2 зетабајти на 64,2 зетабајти во текот на последната деценија и се проценува 

дека ќе достигне 181 зетабајти до 2025 година. На слика 2. е прикажано 

експоненцијалното зголемување на создадените податоци од 2010 година до денес и 

претпоставка колку подаоци ке се создаде до 2025 година. До 2021 година создадени се 

79*1021 бајти податоци [28]. 

 

Слика 2. Вкупно количество на генерирани податоци на светско ниво од 2010-2025 

година [29]. 

 

Количината на податоци расте експоненцијално. Денес, проценкитe сугерираат 

дека секој ден се произведуваат најмалку 2,5*1018 [28].  

Во 2020 година дневно се: испратени се 500 милиони твитови, испратени се 294 

милијарди електронски пораки, на Facebook се креираат 4 петабајти податоци, од секој 

поврзан автомобил се создаваат 4 терабајти податоци, на WhatsApp се испраќаат 65 

милијарди пораки, се прават 5 милијарди пребарувања итн. До 2025 година, се 

проценува дека на глобално ниво ќе се создаваат 4,63*1020 бајти податоци секој ден [30]. 

Зголемувањето на количината на дигитални податоци, но недостатокот на 

промена во бројот на луѓе кои ги анализираат овие податоци, ја зголеми потребата од 

примена на техники за податочно рударење [28]. 

https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
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Податочното рударење, кое е широко користено во светот на бизнисот, има 

различни области на примена во областа на образованието. Во областа на образованието, 

податочното рударење и аналитиката исто така имаат огромен трансформациски 

потенцијал: може да се користат за истражување на учењето на луѓето, предвидување на 

учењето и разбирање на вистинското однесување на учењето. Така, може да се постигне 

значително ниво на квалитет на постигнатите резултати од образовниот систем. 

Рударењето на образовните податоци може да се искористи за да се постигнат 

овие цели, да се дизајнира подобра и попаметна технологија за учење и подобро да се 

информираат учениците и едукаторите. 

Ефикасноста на образованието од компјутерските предмети е актуелна тема 

особено користење на техниката програмирање во парови во образованието. 

Едукативните податоците добиени од онлајн тестирања, посетеноста на наставата и 

добиени резултати од податочното рударење од едукативните установи и институции, 

овозможува подобро планирања и унапредување на копјутерското образование. Исто 

така, рударењето и анализата на образовните податоци се доста актуелни во светски 

размери што значи дека интересот за истражување ни дава еден поголем дијапазон на 

искуства и истражувања. 

Во денешни услови кога голем дел од образованиетo се одвива онлајн 

автентикацијата на студентите е многу важна. Секојдневно се изнаоѓаат нови техники за 

логирање за да се елиминира злоупотребата на онлајн системите. Податоците добиени 

од логин системите како што се корисничко име, време на логирање, време на 

одјавување, квалитетот на сигналот и други слични податоци се важни за анализите и 

генерирање на вистинските резултати.  
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5. МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

 

Техниките за моделирање што се користат во рударството на податоци во основа 

се поделени во две категории: предиктивни и дескрипциски техники.  

Предиктивните модели имаат за цел да развијат модел користејќи ги достапните 

множества податоци и да ги предвидат резултатите за претходно непознатите множества 

податоци користејќи го овој модел [30]. Предиктивните модели имаат важна улога, 

особено во процесот на донесување одлуки [31]. 

Дескриптивните модели овозможуваат идентификација на шаблоните 

(обрасците) на податоци и истите да се користат за водење на донесувањето одлуки [32]. 

Најшироко користени описни модели се групирање, сумирање, асоцијациски правила и 

секвенционирање. 

Методологијата која ќе биде применета за одговарање на клучните прашања при 

реализација на планираните цели може да се структурира на следниот начин:  

Истражување на досегашните резултати во областа на технологијата на 

програмирање во парови, истражување на објавени научни трудови во кои е опишана 

примената на податочното рударењето во образованието. Ќе се направи компаративна 

анализа на предложените решенија, синтеза на добиените знаења и синтетизирање на 

најдобрите практики со цел да се актуелизира практичната примена на програмирање во 

парови. 

Како методи кои ќе се користат при истражувањето во оваа докторска 

дистертација се: 

- Аналитичкиот и компаративниот метод на истражување: Едукативните 

податоци добиени од рударење се многу разновидни, за секоја тема треба да 

се открие релеванти информации. Сличностите и разликите на податоците се 

категоризираат за да се дефинира проблем и да се подобри знањето.  

- Употреба на соодветни техники за обработка на податоците. Со програмскиот 

јазик Python податоците ќе се филтрираат, ќе се  извлечат потребните 

податоци и ќе се направи потребните математички операции за да дојдеме до 

заклучоци.  

- Индуктивен и дедуктивен метод на заклучување. По обработка на 

образовните податоците и добиените резултати со логично расудување 

формираме заклучоци. 
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6. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Примената на податочното рударењето во образованието придонесува и за 

развојот на образовните техники и за предвидување на успехот или однесувањето на 

учениците и студентите. Голема придобивка ќе биде зголемувањето на свеста за 

податочно рударење во образовниот систем и развојот на апликации за податочно 

рударење во образованието. 

Податочното рударење ќе помогне во утврдување на успехот и неуспеси на 

учениците и факторите кои влијаат на нив, откривање на профилите на студентите и 

групирање на студентите според нив, утврдување како да им се помогне на ризичните 

студенти со ниски академски постигнувања, проценување на можните оценки за 

дипломирање на студентите, утврдување недостатоците во образованието и поврзаните 

проблеми може да придонесат за подобрување на квалитетот на образованието. 

За да се разбере работата на компјутерите и компјутерските уреди потребно е 

„информатичко“ размислување. Програмирањето во парови поттикнува компјутерско 

размислување кај учениците. Програмирањето во парови кај учениците придонесува 

учениците да бида посоцијализирани, да работат во парови, да се зајакне пријателството 

и др. Со заедничко работење се добиваат подобри резултати од самостојно работење. 

Една друга позитивна страна на оваа техника е социјалниот развој на учениците и 

студентите. Користењето на NFC/ID картичките ќе ја подобри автентификацијата, ќе се 

намали злоупотребата на онлајн испититите. Тоа ќе придонесе студентите да имаат 

посериозен пристап кон учењето на далечина.  

Резултатите кои би произлегле од истражувањата спроведени во рамките на 

докторскиот проект директно би влијаеле врз секојдневната примена на податочното 

рударење во образованието. 
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