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Управлiння знаннями в вiртуальному освiтньому середовищi
Загальна модель навчання користувачiв грiд-iнфраструктури у вiртуальному середовищi
дистанцiйного навчання вимагає органiзацiї управлiння знаннями на трьох взаємодiючих
рiвнях [1]:
• Синтаксичний (об’єктний) — органiзацiя зберiгання рiзнорiдних джерел знань: текстiв,
даних з метаописом джерел в загальному репозиторiї. Для iнтеграцiї джерел знань в
загальну систему управлiння знаннями необхiдна їх анотування в категорiях загальної
наочної онтологiї.
• Семантичний (понятiйний) — визначення рубрикацiї знань, загальної для всiх джерел знань, тобто побудова онтологiї знань, пiд якою розумiється таксономiя основних
категорiй знань i правил iнтерпретацiї їх семантики.
• Прагматичний (рiвень застосувань) — визначення iнформацiйних потреб користувачiв
i профiлiв їх знань. Даний рiвень у вiртуальнiй освiтi вiдноситься до iнтелектуальних
завдань, якi вирiшуються на основi знань i вбудовуються в загальний процес, що визначає
контекст для обробки, аналiзу i ухвалення рiшень.
До основних iнтелектуальних завдань, якi вирiшуються за допомогою системи управлiння
знаннями у вiртуальнiй освiтi, вiдносяться:
• Пошук навчального матерiалу у вiртуальному освiтньому середовищi.
• Генерацiя i автоматизована перевiрка тестiв контролю знань.
• Генерацiя електронних навчальних курсiв.
• Проведення консультацiй, колективне навчання i розробка колективних проектiв.
Для управлiння знаннями у вiртуальному освiтньому середовищi має бути створена iнформацiйна система управлiння знаннями (IСУЗ), яка засновується на web-технологiях i
дозволяє подолати комунiкацiйнi i просторово-географiчнi бар’єри на шляху спiльного використання знань. Як правило, в просторi знань будь-якої предметної областi можна видiлити
декiлька пiдобластей. Для кожної з пiдобластей знань може бути розроблена власна онтологiя.
Обмеження масштабiв моделi рамками конкретної пiдобластi приводить до спрощення моделi,
дозволяє задiяти експертiв-викладачiв вузької спецiалiзацiї. Узгодження цих вiдносно невеликих онтологiй може бути забезпечене розробкою онтологiї верхнього рiвня i програмних
засобiв для її супроводу (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент моделi онтологiї з курсу «Класифiкацiя iнтерфейсiв»
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Визначення мiри подiбностi мiж документами навчальних курсiв зводиться до пошуку
подiбностi мiж наборами зважених термiнiв онтологiй. Методи розрахунку оцiнки подiбностi/вiдстанi мiж семантичними метаданими викладенi в [2]. Використання понять онтологiй i
оцiнок семантичної близькостi дозволяє створити єдиний iнтелектуальний простiр, в якому
розмiщенi всi об’єкти предметної областi, що мiстять знання. На даний момент консорцiумом
World Wide Web Consortium розробленi двi базовi моделi для представлення знань в Semantic
Web — Resource Description Framework (RDF) [3] i Ontology Web Language (OWL) [4]. Процес
розробки IСУЗ включає наступнi етапи:
1. Розробка онтологiї предметної областi: створення iєрархiї класiв, властивостей, вiдносин
мiж класами, їх характеристик. Для розробки необхiдно використовувати так званi
редактори онтологiй (наприклад, розробку Стенфордського унiверситету «Protege» [5]).
2. Наповнення онтологiї даними, або, iншими словами, створення бази знань. Багато
редакторiв онтологiй дозволяють створювати також i бази знань.
3. Розробка структури веб-серверу навчального ресурсу у виглядi онтологiї i вiдповiдної
бази знань.
4. Реалiзацiя шаблонiв для вiзуалiзацiї бази знань.
Для управлiння змiстом вже готового веб-серверу навчального ресурсу передбачається використання тих же засобiв, якi застосовувалися для створень онтологiй i баз знань (рис.
2) [1].

Рис. 2. Створення онтологiї
Онтологiчна модель предметної областi, яку будує викладач, дозволяє забезпечити об’єктивний автоматизований контроль знань користувачiв, отриманих ними у процесi навчання
на семантичному рiвнi.
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