
Zarządzanie wiedzą Management of knowledge

semestr (x egzamin,   + zaliczenie,   # projekt) punkty
ECTSrazem wykłady ćwiczenia laboratoria projekt seminarium

VII 30+ 12  18   2.0
razem  12  18   2.0
Brak przedmiotów kształcenia wprowadzających

Wykład z prezentacją multimedialną w sali wykładowej lub online. Samodzielne studiowanie materiałów
dostępnych w trybie e-learningowym.
Zadania laboratoryjne grupowe i indywidualne. Praca na omówionych przykładach.
Indywidualne studiowanie wg wskazówek prowadzącego zajęcia.

lp. Semestr VII
temat/tematyka zajęć

liczba godzin
wkł. ćw. lab. prj. sem.

1 Pojęcie, rola i cele zarządzania wiedzą. Wprowadzenie do
reglowych i semantycznych baz wiedzy. 2     

2 Inżynieria ontologii - definicje i składniki, typy ontologii, problemy
wnioskowania w ontologiach. 2     

3

Logika opisowa, konsekwencja semantyczna, interpretacja.
Wstęp do wnioskowania w logice opisowej. Wprowadzenie do
środowisk narzędziowych ontologii oraz silników wnioskujących.
Wnioskowanie regułowe, wnioskowanie w logice opisowej alg.
Tableaux.

4  4   

4
Reguły oraz zapytania w semantycznych bazach wiedzy. Język
zapytań semantycznych - SPARQL. Język pozwalający na
wnioskowanie regułowe w semantycznych bazach wiedzy - SWRL.

2  2   

5 Systemy rekomendacji, semantyczne wyszukiwanie informacji.
Wdrażanie i użytkowanie systemów zarządzania wiedzą. 2     

6
Budowa semantycznej bazy wiedzy. Zapytania w języku SPARQL.
Programowanie w języku Java z wykorzystaniem OWL API.
Wykonanie aplikacji wykorzystującej ontologię do wnioskowania.

  12   

Razem 12  18   

Krzysztof Goczyła, Ontologie w systemach informatycznych, EXIT, 2011
Wiesław Traczyk, Inżynieria Wiedzy, EXIT, 2010
Zbigniew Huzar, Elementy logiki i teorii mnogości dla informatyków, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, 2007

Baader, F. et al. (eds.): The Description Logic Handbook. Theory. Implementation and Applications,
Cambridge Univ. Press, Cambridge 2003
Kees Doets, From Logic to Logic Programming, The MIT Press, 1994
Artur Piękosz, Wstęp do teorii modeli, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008
Walenty Ostasiewicz, Logika dla informatyków, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDMIOTU
 

Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu WCYIJCSI_........

Język wykładowy polski
Profil studiów ogólnoakademicki
Forma studiów studia stacjonarne
Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Rodzaj przedmiotu  
Obowiązuje od

naboru
2022/2023

Forma zajęć, liczba
godzin/rygor, razem

godz., pkt ECTS

Przedmioty
wprowadzające

Semestr/kierunek
studiów

semestr 7 / Informatyka / Inżynieria systemów

Autor mgr inż. Piotr Stąpor
Jednostka

odpowiedzialna
za przedmiot

Wydział Cybernetyki/Instytut Systemów Informatycznych

Skrócony opis
przedmiotu

Pełny opis
przedmiotu

(treści programowe)

Literatura podstawowa:

 uzupełniająca:



Symbol Efekty kształcenia odniesienie do efektów
kształcenia dla kierunku

U01
Potrafi budować i stosować bazy i mechanizmy semantycznego
przetwarzania wiedzy, umie zespołowo i indywidualnie
konstruować systemy wiedzy oparte na ontologii, OWL, RDF i
logice opisowej.

K_W05, K_U08, K_W11

W01
Zna najnowsze tendencje rozwojowe, innowacyjne rozwiązania,
nowoczesne metody i narzędzia z zakresu projektowania,
wytwarzania, zabezpieczania, wdrażania, utrzymywania i
doskonalenia systemów pozyskiwania i zarządzania wiedzą.

K_U06, K_U08, K_W11

W02
Zna narzędzia i metody do odkrywania, gromadzenia i
przetwarzania wiedzy. Zna języki opisu wiedzy, metody i
narzędzia manipulowania, rekomendacji i wnioskowania w bazach
wiedzy.

K_W07, K_U09, K_W11

SEMESTR 7

Aktywność
Obciążenie studenta

Liczba
godzin

Liczba
ECTS

Udział w wykładach 12 0.5
Udział w laboratoriach 18 0.5
Udział w ćwiczeniach 0 0
Udział w projektach 0 0
Udział w seminariach 0 0
Samodzielne studiowanie tematyki wykładów 4 0.5
Samodzielne przygotowanie do laboratoriów 20 0.5
Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń   
Samodzielna realizacja projektu   
Samodzielne przygotowanie do seminariów   
Udział w konsultacjach 2  
Przygotowanie do egzaminu   
Przygotowanie do zaliczenia   
Udział w egzaminie / kolokwium 4  
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 2
Zajęcia z udziałem nauczycieli 36 1
Zajęcia powiązane z działalnością naukową 54 2
Zajęcia o charakterze praktycznym 38 1

Efekty uczenia się

Metody i kryteria
oceniania

(sposób sprawdzania
osiągnięcia przez

studenta
zakładanych efektów

uczenia się)

 

Bilans ECTS
(nakład pracy

studenta)

 
 
 
 

autor kierownik jednostki organizacyjnej
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