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Zastosowanie baz danych do reprezentacji wiedzy  
i automatyzacji procesów e-nauczania

Streszczenie: Budowa inteligentnych programów komputerowych wspomagających uczenie się wymaga doboru 
odpowiedniej reprezentacji przekazywanej wiedzy i zapisu jej w bazie danych. Podobnie, inteligentne systemy wy-
szukiwania i prezentacji wiedzy wymagają zastosowania baz danych. W artykule zostaną przedstawione rozwią-
zania już stosowane w takich systemach jak Wikimedia, Semantyczna Sieć (Semantic Web) i Aura.  Następnie 
zostanie przedstawiona bazo-danowa reprezentacja zawartości e-podręcznika na przykładzie jednego z kursów 
informatycznych i jej zastosowanie do automatyzacji procesów e-nauczania. Zostanie zaprezentowana prototypo-
wa aplikacja mająca cechy e-tutora.

Słowa kluczowe: reprezentacja wiedzy, baza danych dla wiedzy, automatyzacja procesów e-nauczania, e-tutor

1. Wprowadzenie 
Współczesna edukacja stawia szereg dydaktycznych wyzwań, do realizacji których mogą być 
zastosowane technologie informatyczne. Zastosowanie technologii informatycznych do auto-
matyzacji procesów nauczania prowadzi do dobrze skalujących się rozwiązań. Oto przykładowe 
sytuacje, w których własność skalowalności ma duże znaczenie.

1.  Na studia są przyjmowane osoby mające różne przygotowanie do ich podjęcia. Dotyczy 
to szczególnie studiów drugiego stopnia, na które są przyjmowani kandydaci z różnych 
uczelni po różnych specjalizacjach studiów I stopnia, jak również kandydaci, którzy 
wznawiają swoje studia po dłuższej przerwie. Aby umożliwić każdemu studentowi prawi-
dłową realizację studiów, zachodzi potrzeba indywidualizacji szczegółów jego programu 
studiów i dostarczenie mu pomocy w osiągnięciu wymaganego na studiach poziomu.

2.  Realizacja społecznej idei studiów ustawicznych, na których każdy student ustawiczny ma 
swój własny program studiowania realizowany w trybie dopasowanym do jego możliwości.

3.  Na kursy w trybie MOOC zapisują się tysiące studentów. Zachodzi potrzeba wspomaga-
nia nauczyciela akademickiego w wielu spełnianych przez niego czynnościach, jak odpo-
wiadanie na pytania studentów, organizowanie powtarzania i utrwalania materiału oraz 
generowanie i sprawdzanie prac domowych, kontrolnych i egzaminacyjnych.

Niezależnie od trybu studiowania danego przedmiotu student potrzebuje często zindywidu-
alizowanej pomocy, aby w pełni opanować materiał kursu. Rozwiązaniem tego problemu może 
być indywidualna pomoc korepetytora albo umożliwiające większą skalowalność dostarcze-
nie studentom elektronicznego tutora, którego celem jest ułatwienie powtarzania/utrwalania 
materiału oraz sprawdzanie wiedzy studenta przy pomocy pytań i testów, a także oferowanie 
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pomocy, gdy student nie daje sobie rady z opanowaniem materiału. Jeśli student ma braki  
w danym przedmiocie, e-tutor umożliwia nadrobienie tych braków; jeśli student nie jest w stanie 
opanować części materiału, e-tutor dostarcza mu dodatkowych ćwiczeń i wyjaśnień.

W pracy są przyjęte następujące konwencje terminologiczne:
1.  E-podręcznik (ang. e-textbook) jest to podręcznik do kursu w formie elektronicznej, obej-

mujący multimedia, quizy, prezentacje, wizualizacje, linki do materiałów z zaplanowany-
mi zadaniami domowymi, dyskusjami/konsultacjami na forum i przy użyciu komunika-
tora. Celem e-podręcznika jest realizacja procesu nauczania studenta.

2.  E-tutor jest to program komputerowy realizujący zadania korepetytora. Celem e-tutora 
jest wspomaganie procesu nauczania studenta na jego życzenie, w szczególności gdy stu-
dentowi nie wystarcza sam e-podręcznik. 

3.  E-publikacja (ang. e-publication) jest to zbiór elektronicznych, powiązanych ze sobą arte-
faktów, rozszerzających określony artykuł lub książkę o dodatkowe materiały.

W artykule podstawową metodą zastosowaną przy budowie e-tutora jest użycie bazy danych 
do reprezentowania wiedzy wchodzącej w skład e-podręcznika. Odwzorowanie struktur wiedzy 
na postać bazodanową i prowadzi do wydajnego składowania, indeksowania i wyszukiwania 
danych. Wspomaga również tworzenie raportów, zestawień, diagramów. Umożliwia też odpo-
wiadanie na zadawane przez studentów pytania, a także daje dostęp do wiedzy w bazie danych 
zarówno ludziom, jak i programom komputerowym.

W punkcie niniejszej 2 pracy podane zostały informacje na temat jednego z powstających  
w Stanach Zjednocznonych e-tutorów: Inquire (Reilly, 2012). W następnej części pracy przeana-
lizowano modele danych dla wiedzy w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba reprezentowania, skła-
dowania i udostępniania wiedzy, a mianowicie w projekcie Wikidata (Vrandecic, Krotsch, 2014) 
będącym częścią Wikimedii, w projekcie Semantic Web (zob. World Wide Web Consortium, 
b.d.a), w projekcie Aristo (zob. Project Aristo, b.d.) oraz w systemach publikacji elektronicznych 
(Bardi, Manghi, 2014). W punktach 6 i 7 pracy zaprezentowano: podstawy modelu danych dla 
wiedzy zawartej w e-podręczniku na przykładzie jednego kursu informatycznego oraz prototyp 
prostego e-tutora, którego celem jest wspomaganie nauki studentów. 

Szerszy kontekst dla badań zawartych w tym artykule prezentuje praca (Banachowski, 
Mrówka-Matejewska, Nowacki, 2013).

2. Inteligentne systemy uczące
Inteligentne systemy uczące (ang. intelligent tutoring systems; zob. Intelligent tutoring system, 
b.d.) posiadają cechy charakteryzujące człowieka, naśladujące zachowanie ludzi. W przypadku 
systemów uczących chodzi tutaj o dostosowywanie się systemu do poziomu i do zachowania 
się studentów, odpowiadanie na pytania studentów, identyfikowanie błędów i dostarczanie 
konstruktywnych komentarzy i wskazówek. 

Pierwsze systemy uczące oparte jeszcze o zasady mechaniczne powstały w latach dwudziestych 
ubiegłego wieku. Za pierwszy komputerowy, inteligentny system przyjmuje się (Intelligent tutoring 
system, b.d.) LISPIT uczący studentów języka programowania LISP, opracowany w roku 1983. 
Systemy tej kategorii znalazły zastosowania przy organizacji szkoleń, np. dotyczących diagnozowa-
nia usterek w sprzęcie, diagnozowania chorób i ustalania terapii, ćwiczeń w wojsku, jak również przy 
douczaniu uczniów szkół średnich z matematyki (np. Cognitive Tutor w USA).

Przykładem podręcznika inteligentnego jest Inquire (Chaudhri i in., 2013), który stanowi elek-
troniczną wersję amerykańskiego podręcznika Campbell Biology i jest oparty na systemie Aura 
(Gunning i in., 2010). Zawiera w sobie sieć semantyczną złożoną z ok. 5000 pojęć. Gromadzi 
reprezentacje wiedzy i zawiera system wnioskowania, który wspomaga wyznaczanie odpowie-
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dzi na pytania studentów. Gdy student przegląda podręcznik, system zachęca go do aktywnego 
czytania, udostępniając definicje kluczowych terminów, sugerując możliwe do zadania pytania, 
zachęcając do zastanawiania się nad poznawanym materiałem. Następnie, system wspomaga 
rozwiązywanie zadań domowych, odpowiadając na zadawane przez studenta pytania.

Rys. 1 przedstawia interfejs na tablecie do zadawania pytań przez studenta. 

 

Rysunek 1. Interfejs systemu Inquire: student podaje pojęcie, na temat którego chciałby uzyskać informacje. Sys-
tem wyświetla listę możliwych do zadania pytań. Źródło:  http://www.inquireproject.com/#ask

3. Bazy danych dla wiedzy w Internecie

3.1. Wikidata
Celem projektu Wikidata (Vrandecic, Krotsch, 2014) jest przekształcenie Wikimedii (w tym w szcze-
gólności Wikipedii) w bazę wiedzy o świecie, którą zarówno ludzie, jak i programy komputerowe 
będą mogły bezpośrednio przeszukiwać, odczytywać, edytować i zmieniać. Dodatkowym, ważnym 
celem jest opracowanie jednolitej, wspólnej reprezentacji wiedzy z możliwością jej wyrażania  
w różnych językach narodowych. 

Do artykułów Wikipedii można już dołączać dane zapisane w bazie danych Wikidata. 
Planowane jest umożliwienie agregacji danych w takich postaciach jak listy, diagramy, wykresy 
oraz opracowanie mechanizmu udzielania odpowiedzi na pytania o dane. W ramach projektu 
opracowywany jest język zapytań do bazy danych Wikidata.

http://www.inquireproject.com
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W bazie danych Wikidata składowane są: 
•	 elementy wiedzy (items), 
•	 linki do stron w różnych językach narodowych dotyczących elementów wiedzy, 
•	 właściwości elementów (properties), 
•	 kwalifikatory właściwości elementów (qualifiers) oraz
•	 źródła właściwości elementów (sources). 

Każdy element wiedzy ma przypisany sobie jednoznaczny identyfikator, etykietę, opis, ewen-
tualnie aliasy. Nazwy właściwości razem z ich wartościami i kwalifikatorami są grupowane 
w stwierdzenia (statements). Reprezentacja graficzna modelu danych dla wiedzy w Wikidata 
znajduje się na Rys. 2, a przykład stwierdzenia na Rys. 3.

 

Rysunek 2. Model danych dla wiedzy w Wikidata. Źródło: Wikibase/DataModel (b.d.)

 

Rysunek 3. Wyrażenie właściwości Population dla Rzymu łącznie z dwoma kwalifikatorami i linkiem do jednego 
źródła. Źródło: Vrandecic i Krotsch (2014)

3.2. Semantic Web

Celem projektu Semantic Web (znanego też pod nazwą Web 3.0; World Wide Web Consor-
tium, b.d.a) jest z kolei przekształcenie Internetu z sieci dokumentów w sieciową bazę danych, 
umożliwiającą współdzielenie danych i ich współużywanie przez wszystkie aplikacje, instytucje 
i społeczności. Projekt jest prowadzony przez organizację World Wide Web Consortium (W3C). 
Podstawowe znaczenie mają słowniki (vocabularies), których zadaniem jest ustalenie terminów 
w danej dziedzinie i ich znaczeń. Słowniki zawierają nazwy typów elementów oraz nazwy, typy 
i opisy ich właściwości (Rys. 4). 
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 Rysunek 4. Model danych słownika (vocabulary) w Semantic Web. Atrybut Name w ItemTypes ma znaczenie 
nazwy typu elementów, których zbiory gromadzimy i wyszukujemy w Internecie. Słownik może być składowany 

w relacyjnej bazie danych przy użyciu dwóch tabel ItemTypes i Properties

Przykład zapisu w słowniku znajduje się na Rys. 5. Mamy tu do czynienia z typem osób Person 
oraz zbiorem właściwości dotyczących elementów tego typu. Właściwości te są specyficzne dla 
elementów typu Person bądź pochodzą z jego nadtypu Thing. Typ Thing jest najbardziej ogólnym 
typem danych (korzeniem w hierarchii typów).

Rysunek 5. Fragment słownika opisującego typ Person. Źródło: Person (b.d.)

Poprzez współdzielenie schematu określonego w słowniku można tworzyć zbiory danych  
o osobach, opierając się na wspólnym rozumieniu wartości występujących jako wartości właściwości.

W Internecie znaleźć można zbiory danych dostępnych do przetwarzania, określonych przez 
słowniki typów. Zbiory te mają uniwersalną postać zbioru trójek (key, name, value), gdzie key jest 
kluczem elementu, name jest nazwą właściwości a value – wartością właściwości danego elementu. 

Zbiory danych, które powstają w ramach projektu Semantic Web mogą być składowane  
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w powszechnie używanych relacyjnych bazach danych, jak również w bardziej dostosowanych do 
postaci tych zbiorów dokumentowych bazach danych (ang. document-oriented databases) takich 
jak MongoDB. W relacyjnej bazie danych dowolny zbiór danych mógłby zostać zapisany uniwer-
salnie w 3-kolumnowej tabeli (key, property_name, value), natomiast w bazie dokumentowej w 
podziale na dokumenty, z których każdy jest zbiorem par (property_name, value) opisujących 
jeden dokument-element. Dla ustalonego typu w słowniku, na przykład typu Person – można  
składować dane o osobach w relacyjnej tabeli o schemacie określonej przez typ Person – wartości 
właściwości zapisując w kolumnie o nazwie tej właściwości.

3.3. Sieć semantyczna, mapa pojęć

W tym punkcie przedstawimy uniwersalną strukturę danych służącą do reprezentacji wiedzy 
(między innymi takiej jak w punktach 3.2 i 3.3), mianowicie sieć semantyczną.

Sieć semantyczna (ang. semantic network) jest to graf skierowany, w którego węzłach znajdują 
się elementy wiedzy a krawędzie są etykietowane nazwami właściwości (powiązań, relacji). 
Przykład sieci semantycznej znajduje się na Rys. 6.

 Rysunek 6. Sieć semantyczna, w której węzłach znajdują się konkretne obiekty jak komputer comp_2347, osoby 
fran i sam itd. Krawędzie opisują związki między obiektami, np. właścicielem komputera comp_2347 jest fran, 

fran ma pokój r107, pokój r107 znajduje się w budynku comp_sci. Źródło: Poole i Mackworth (2010)

Sieć semantyczną można zapisać w postaci zbioru trójek (item, property, value), podobnie jak 
w przypadku zbiorów danych w Semantic Web. 

Oprócz relacyjnej i dokumentowej bazy danych mamy też możliwość użycia grafowej bazy 
danych.

Szczególnym przypadkiem sieci semantycznej jest mapa pojęć. Mapa pojęć (ang. concept 
map) jest to sieć semantyczna, której elementami są pojęcia (typy elementów), a krawędzie są 
etykietowane relacjami między pojęciami. Przykład mapy pojęć znajduje się na Rys. 7.
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 Rysunek 7. Mapa pojęć, która opisuje strukturę mapy pojęć. Źródło: http://milcord.com/
milcord-blog/2009/11/25/concept-map-vs-powerpoint-for-briefings

4. Projekt Aristo
W ramach projektu Aristo (zob. Project Aristo, b.d.; znanego wcześniej pod nazwą Halo; 
Gunning i in., 2010), budowy Elektronicznego Arystotelesa, powstał system Aura – Automated 
User-Centered Reasoning and Acquisition (przedstawiony w: Gunning i in., 2010). System 
składa się z kilku części. Jedną z nich jest moduł wprowadzania wiedzy, przy użyciu którego 
ekspert dziedzinowy dodaje reprezentacje wiedzy przedmiotowej do systemu w postaci zbioru 
map pojęć, które z kolei system transformuje na postać formuł logicznych. Wcześniej, zanim 
jeszcze ekspert dziedzinowy rozpocznie swoją pracę, wprowadzane są: komponenty niezależne 
od dziedziny wiedzy – standardowe typy elementów, ich atrybuty oraz związki między nimi, 
a także podstawowe pojęcia samej dziedziny, tak aby specjalista dziedzinowy nie rozpoczynał 
pracy od pustego zbioru pojęć. Ekspert korzysta ze wspomagającego go środowiska obejmują-
cego system WordNet i tekst podręcznika, z którego wiedzę wprowadza akapit po akapicie.

Na przykład (cały przykład pochodzi z: Gunning i in., 2010), poniższa formuła logiczna  
w postaci CNF

(<=>
(and
(instance-of ?c Cell)
(exists ?n
(and (instance-of ?n Nucleus)
(has-part ?n ?c))))
(instance-of ?c Eukaryotic-Cell))

reprezentuje stwierdzenie, że element ?c jest z definicji komórką typu Eukaryotic-Cell wtedy 
i tylko wtedy, gdy ?c jest komórką (Cell) posiadającą jako swoją część jądro (Nucleus).

Przy użyciu tego stwierdzenia system jest w stanie odpowiedzieć pozytywnie na pytanie  
w odniesieniu do punktu (a) w następującym pytaniu testowym:

http://milcord.com/milcord-blog/2009/11/25/concept
http://milcord.com/milcord-blog/2009/11/25/concept
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Studying a picture of a cell with an electron microscope, you find that the cell has a cell wall, a 
nucleus, and a large central vacuole. You conclude that the cell is probably a(n)

(a) Eukaryotic cell
(b) Plant cell
(c) Prokaryotic cell
(d) Bacterial cell
Formuły logiczne składają się z formuł atomowych oraz operatorów logicznych (spójników 

logicznych i kwantyfikatorów). Formuła atomowa, np. (instance-of ?c Cell) posiada trzy 
składowe: element ?c, właściwość instance-of oraz wartość Cell. Każda formuła logiczna 
ma także trzy składowe, mianowicie: operator, pierwszy argument, drugi argument. Struktura 
formuły jest więc regularna i można ją zapisać w bazie danych jako zbiór trójek.

5. Bazy danych dla publikacji elektronicznych
Omawiane do tej pory bazy danych dotyczyły elementów wiedzy i ich właściwości. W bazie 
danych należy również uwzględnić aspekty organizacyjne związane z gromadzeniem wiedzy 
w struktury danych, w tym także struktury fizyczne, jak katalogi i pliki. Analiza tych aspektów 
ma szczególne znaczenie w odniesieniu do nośników elektronicznych. Jednostce publikacyj-
nej gromadzącej wiedzę są przypisywane metadane dostarczające informacji klasyfikacyjnych  
i służące do wyszukiwania np. w oparciu o słowa kluczowe.  Myśląc o systemie zarządzania 
wiedzą, powinniśmy również zająć się fragmentami publikacji elektronicznej i związkami między 
nimi. Są możliwe różne scenariusze. Na przykład w pracy (Bardi, Manghi, 2014) zapropono-
wano następujący schemat elektronicznej publikacji naukowej obejmującej zarówno metadane, 
jak i rozkład jej na części i wzajemne powiązania – pokazany na Rys. 8.

 Rysunek 8. Struktura elektronicznej publikacji naukowej. Źródło: Bardi i Manghi (2014)

Publikacja elektroniczna może stanowić całość identyfikowaną w sieci albo stanowić część 
większej całości. W publikacji elektronicznej mogą występować linki kierujące do innych miejsc 
w publikacji, jak również do elementów zewnętrznych poza samą publikacją. Na przykład, 
skorowidz może kierować od hasła do fragmentu publikacji. Częścią publikacji elektronicz-
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nej może być też aplikacja, która dla danych wejściowych wylicza dane wyjściowe, na przykład  
w celu wizualizacji zjawisk fizycznych.

Budowane są systemy informatyczne umożliwiające składowanie oraz dostęp do złożonych 
publikacji elektronicznych (w pracy Bardi i Manghi nazywane enhanced publication information 
systems; Bardi, Manghi, 2014). Niektóre elementy publikacji elektronicznej nie muszą być skła-
dowane w samym systemie, ale mogą być dostępne na zewnątrz systemu, np. w postaci usług 
sieciowych (web serwisów).

6. Baza danych dla e-podręcznika i e-tutora
Celem projektu rozwijanego w PJATK jest:

•	 sprawdzenie, na ile proste, niskokosztowe metody związane z wprowadzeniem do bazy da-
nych całego podręcznika w podziale na fragmenty mogą pomóc w budowie elektronicznych 
tutorów wspomagających uczenie się studentów, 

•	 identyfikacja podstawowych składników modelu danych bazy wiedzy, służących do opisu 
wiedzy zawartej w podręcznikach elektronicznych, takich jak elementy wiedzy, tematy, frag-
menty podręcznika,

•	 porównanie rezultatów z tymi uzyskanymi dla podręcznika inteligentnego Inquire (zob. 
http://www.inquireproject.com/#ask).
Zastosowana metoda polega na rozłożeniu e-podręcznika na części tak, aby umożliwić auto-

matyczne generowanie:
•	 pytań i testów sprawdzających opanowanie materiału przez studentów, 
•	 materiałów wspomagających powtarzanie i utrwalanie wiedzy w tym zestawień i podsumo-

wań pojęć (ich definicji, prezentacji), takich jak tabele, diagramy, skorowidze, słowniki, 
•	 różnych wersji e-podręcznika.

Podstawowymi pojęciami modelu danych są podręcznik (elektroniczny), fragment (podręcz-
nika), element (item) – atomowy element wiedzy oraz temat (topic) – złożony element wiedzy. 
Graficzna reprezentacja modelu danych obejmującego elementy, tematy i fragmenty znajduje 
się na Rys. 9.

 
Rysunek 9. Model danych bazy wiedzy dotyczący elementów wiedzy (items), tematów wiedzy (topics) i fragmentów 

e-podręcznika (fragments)
Każdy element wchodzi w skład jednego lub więcej tematów, a każdy temat dotyczy jednego 

lub więcej elementów wiedzy. Na przykład, element encja wchodzi w skład tematów: 
•	 „Definicja encji”
•	 „Przykład encji”
•	 „Reprezentacja graficzna encji”
•	 „Identyfikacja encji”
•	 „Reprezentacja encji w bazie danych przez tabelę”
•	 „Szczególnymi przypadkami encji są encja zależna i encja niezależna”
•	 „Encja zawiera atrybuty”
•	 „Zadanie na konstrukcję encji”

Aby umożliwić składanie zdań w języku polskim, każdy element wiedzy oprócz swojej nazwy 

http://www.inquireproject.com
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wymaga także atrybutów określających jego odmianę przez przypadki, a więc co najmniej 
mianownik, dopełniacz i biernik w liczbie pojedynczej i mnogiej. Każdy temat wiedzy, oprócz 
swojej nazwy w mianowniku i dopełniaczu, ma także przypisaną sobie kategorię, np. definicja, 
przykład, znajomość, umiejętność, zadanie.

Niektóre atomowe elementy wiedzy mogą mieć charakter generyczny i nie występować  
w zbiorze zdefiniowanych w bazie danych elementów wiedzy. Na przykład, w budowanej bazie 
danych, nie mają definicji takie pojęcia jak algorytm, format, proces, użycie, czynność, struktura.

Fragmenty są składane w podręczniki (Rys. 10). Pośrednimi strukturami danych są wykłady 
i punkty.

 Rysunek 10. Model danych e-podręcznika jako zbioru fragmentów

Aplikacja e-tutora nie korzysta bezpośrednio z tabel bazowych, tylko ze zbioru tabel wirtual-
nych, w których wiedza jest już przygotowana do użycia. Tabele wirtualne są definiowane 
jako perspektywy (views), wprowadzające stałe teksty jak „Proszę o zaprezentowanie tematu”  
i łączące je z wartościami w bazie danych. Czasem jest wymagana konkatenacja listy wartości  
z bazy danych.

Oto przykłady generowane z bazy danych (kursywą zapisane są nazwy elementów wiedzy  
i tematy pobierane z bazy danych, bez kursywy są zapisane fragmenty podręcznika z bazy danych 
i stałe teksty występujące w tabelach wirtualnych):
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Co to jest encja? Encja jest to obiekt, coś co istnieje, co jest odróż-
nialne od innych, o czym informację trzeba znać lub 
przechowywać.

Podaj przykłady związku. Oto przykładowe związki: 1. Pracownik pracuje  
w dziale;  2. Pracownik w projekcie pełni rolę; 3. Kraj 
eksportuje towar do innego kraju.

Jakie tematy dotyczą pojęcia rekordu? Pojęcie rekordu występuje w tematach: Format zapisu 
rekordu na stronie. Reprezentacja pliku rekordów  
w postaci pliku nieuporządkowanego. Reprezentacja 
pliku rekordów w postaci pliku uporządkowanego. 
Struktura danych dla pliku uporządkowanego – lista 
stron z indeksem. Reprezentacja pliku rekordów  
w postaci pliku haszowanego.

Z jakich części składa się diagram związków encji? Diagram związków encji składa się z encji, związków.
Wyjaśnij, jak tabeli można użyć do reprezentowania w 
bazie danych związku.

Jako ogólna zasada, każdy związek może być reprezen-
towany przez tabelę. Klucze główne encji wchodzących 
w skład związku stają się kluczami obcymi w tabeli 
reprezentującej związek a łącznie stają się kluczem 
głównym tworzonej tabeli.

Co jest reprezentacją w bazie danych związku? Reprezentacją w bazie danych związku jest tabela.
Czego szczególnym przypadkiem jest tabela obiektowa? Tabela obiektowa jest szczególnym przypadkiem tabeli.
Czego synonimem jest jednoznaczny identyfikator? Jednoznaczny identyfikator jest synonimem klucza.
Co wchodzi w skład agregacji? Opcje: 1. związek, 2. encja, 3. atrybut, 4. tabela.
Proszę o zaprezentowanie tematu: „Cele procesu 
projektowania schematu bazy danych?”

Celem procesu projektowania schematu bazy danych 
jest: 1. wyspecyfikowanie wymagań użytkowni-
ków przyszłej bazy danych, dokonanie analizy tych 
wymagań; 2. utworzenie schematu bazy danych speł-
niającego wymagania użytkowników i jednocześnie 
gwarantującego poprawne funkcjonowanie bazy 
danych w ramach całego systemu informacyjnego.

7. Protytypowa aplikacja
W zamierzeniu tworzony system ma być interaktywnym pomocnikiem studenta asystującym 
mu przy studiowaniu. Ma pomóc studentowi w opanowaniu i utrwaleniu materiału kursu, 
uzupełniając, ale nie zastępując dotychczasowego procesu studiowania z użyciem materiałów, 
prac domowych, testów i kontaktów online z prowadzącymi zajęcia.

System daje możliwość powtórzenia i utrwalenia wiedzy poprzez:
•	 Przypomnienie/powtórzenie materiału (Rys. 11): student wybiera element wiedzy, 

 – system wyświetla pytania dotyczące tego elementu,
 – student wybiera pytanie,
 – system wyświetla odpowiedź.

•	 Sprawdzenie wiedzy: student wybiera wykład,
 – system generuje losowo pytanie,
 – gdy student poprosi o wyświetlenie odpowiedzi, system wyświetla odpowiedź,
 – system generuje pytania testowe, student odpowiada, system ocenia odpowiedzi.

•	 Oferowanie zadań do rozwiązania sprawdzających opanowanie przez studenta zamierzonych 
w kursie umiejętności.

•	 Tworzenie zbiorczych zestawień dotyczących różnych aspektów materiału z kursu (Rys. 12), 
np. dla pojęcia encji zestawienie wszystkich informacji jej dotyczących, jak definicja, przykła-
dy, związki z innymi pojęciami, zadania do wykonania.



Lech Banachowski et al., Zastosowanie baz danych do reprezentacji wiedzy i automatyzacji...

EduAkcja. Magazyn edukacji elektronicznej, nr 2 (8)/2014 , str. 24

 
Rysunek 11. Student wybiera element wiedzy i pytanie o element wiedzy. System wyświetla odpowiedź

 

Rysunek 12. Student wybiera element wiedzy. System wyświetla wszystkie informacje o tym elemencie wiedzy

8. Zakończenie
W pracy dokonano przeglądu modeli danych używanych do gromadzenia wiedzy w bazach 
danych począwszy od DataWiki, a kończąc na modelu danych dla e-tutora. Zaproponowano 
prosty model dla danych edukacyjnych oparty na pojęciach elementu wiedzy, tematu wiedzy  
i fragmentu podręcznika.
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Pokazano, że po wprowadzeniu zawartości e-podręcznika do bazy danych metodą akapit po 
akapicie, uzyskuje się możliwość generowania treści dla e-tutora, którego celem jest wspomaga-
nie procesu uczenia się studenta.

Autorzy planują użycie opracowanego e-tutora w kursach prowadzonych w PJATK przez 
Internet.

Zdaniem autorów w każdej dziedzinie wiedzy wyróżnienie elementów wiedzy i tematów 
wiedzy jest wystarczające do generowania zadowalających tekstów wchodzących w skład 
dialogów ze studentami, ale wymaga to jeszcze pełnego potwierdzenia w praktyce. 

Porównując z systemem Inquire, funkcjonalności zobrazowane na Rys. 11 i 12 odpowia-
dają funkcjonalnościom Ask i Glossary w systemie Inquire (zob. http://www.inquireproject.
com/#ask). Funkcjonalności Book i Answer z systemu Inquire nie mają jeszcze pełnych odpo-
wiedników w zbudowanym systemie, ale jest możliwe uzupełnienie go o brakujące cechy bez 
wychodzenia poza proste mechanizmy. 

Wnioskowania dokonywane automatycznie przez zbudowany przez nas system wynikają  
z zależności opartych na przyjętym modelu danych. Oczywiście, Inquire poprzez zastosowanie 
logicznego systemu wnioskowań ma większe możliwości, ale zasadne wydaje się być pytanie, na 
ile większa moc wnioskowania poprawi efektywność samego procesu wspomagania nauczania. 
Zbudowany system w przeciwieństwie do Inquire nie ma też mechanizmów rozpoznawania 
przez system pytań formułowanych przez studenta w języku naturalnym.
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Application of databases to knowledge representation and au-
tomation of e-learning processes

Summary
Keywords: data model for knowledge, database for knowledge representation, automation of e-learning processes, 
e-tutor.

Building intelligent computer programs supporting learning requires selection of an appropriate representation 
for knowledge and storing it in a database. Similarly, intelligent information retrieval and knowledge presentation 
systems require use of databases. 
The paper has twofold aims. The first aim is verify to what degree simple, low-cost methods related to introducing 
into a database of the whole e-textbook partitioned into fragments can help in building electronic tutors supporting 
student learning. The second aim is to identify basic data model components enabling extraction of knowledge 
contained in e-textbooks such as knowledge items, topics and fragments of e-textbook. 
Division of e-textbook into fragments is to enable automatic generation of:

1. Questions and multiple-choice assessments verifying whether students have mastered the course material.
2. Materials supporting repetition, refreshing and retention of student knowledge including presentations and 

summaries of concepts involved such as tables, diagrams, indexes and glossaries.
3. Different versions of e-textbooks.

The paper starts with investigation of data models applied in such systems as Wikimedia, Semantic Web and Aura.
Next, database representation of the content of one of the e-textbooks used at the Polish-Japanese Academy of In-
formation Technology is investigated and its application to the automation of e-learning processes is considered. A 
prototype application embodying some features of e-tutor is presented.


