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Використання онтологiчного пiдходу в органiзацiї контролю знань
студентiв
Зi стрiмким розвитком iнформацiйних технологiй значнi змiни спостерiгаються i в органiзацiї системи освiти, де важливу роль займає процес монiторингу якостi навчання
та визначення рiвня засвоєння пройденого матерiалу студентом. Актуальним постає питання щодо вибору методологiй та засобiв створення об’єктивного процесу монiторингу
знань.
Для пiдвищення ефективностi процесу контролю знань студентiв пропонується застосовувати онтологiчний аналiз предметної областi, як один з методiв формалiзацiї
навчального матерiалу.
Ключовим моментом в проектуваннi онтологiї є вибiр вiдповiдної мови специфiкацiї
онтологiй. Мета такої мови – дати можливiсть вказувати додаткову семантику ресурсiв, що може iнтерпретуватися машиною, зробити машинне представлення даних бiльш
схожим на стан речей реального свiту, iстотно пiдвищити можливостi концептуального
моделювання слабо структурованих даних.
При створеннi онтологiй доцiльно користуватися вiдповiдними iнструментами. Такi
iнструменти в багатьох джерелах називають редакторами онтологiй, надають засоби
“кодування” (у сенсi “опису”) формальної моделi в тому або iншому виглядi. На сьогоднiшнiй день розроблено безлiч редакторiв онтологiй, одними з яких є Ontolingua,
Protege, DOE, Ontoedit, OilEd, WebOnto, ODE, WebODE, CmapTools та iн.
Використання онтологiчних моделей предметної областi для тестування знань студентiв забезпечує об’єктивнiсть контролю та дозволяє перевiряти їх автоматизовано на
семантичному рiвнi. Iснує ряд методiв та пропозицiй застосування онтологiчного пiдходу
формалiзацiї даних при органiзацiї процесу контролю знань [1,2]. В роботi пропонується
використовувати так званi Сервiси знань.
Сервiси знань можуть бути направленi, наприклад, на пошук зразка вiдповiдi в iснуючих репозиторiях баз даних або на управлiння iнформацiйними сервiсами. Процес створення семантично обiзнаних застосувань тестування розбваємо на чотири етапи:
1. Створення онтологiї, що описує предметну область, з якою працюватиме тестер.
2. Розробка веб-сервера-сервiсу (веб-сервисов), призначених для доступу до онтологiї
(це базовi сервiси i сервiси даних). Цi сервiси повиннi забезпечувати додавання,
змiну, видалення, пошук метаданих i знань.
3. Розробка веб-сервера-сервiсу, призначеного для здiйснення логiчного виводу по
онтологiї, тобто отримання знань представлених в онтологiї в неявному виглядi
(iнформацiйний сервiс).
4. Розробка прикладних веб-сервисiв, що використовують знання в реалiзацiї своєї
функцiональностi (сервiси знань).
В результатi отримаємо досить гнучке застосування для тестування знань студентiв,
простiше в конфiгурацiї i бiльш пристосоване для повторного використання i композицiї
сервiсiв, чим звичайнi Веб-застосування.
Лiтература
1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. –
СПб.: Питер, 2001. – 382 с.
2. Плескач В.Л., Рогушина Ю.В. Агентнi технологiї: Монографiя. – К.: Київ. нац.
торг.-екон. ун-т, 2005. – 344 с.

12th International conference on science and technology “System analysis and information technologies” SAIT 2010
Institute for Applied System Analysis of National Technical University of Ukraine “KPI”, Kyiv, Ukraine, May 25–29, 2010
ISBN 978-966-2153-42-2, revision 1.1 (2010.05.30), available at http://sait.org.ua/books/sait2010.ebook.pdf

