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ROZDZIAŁ IX 

METODA WEB-MINING W MODELOWANIU  
ZDALNYCH SYSTEMOW EDUKACYJNYCH 

Beata KUŹMI ŃSKA-SOŁŚNIA  

Streszczenie  

 Systematyczny rozwój Internetu oraz coraz większe zainteresowanie usługami oferowa-
nymi za jego pomocą spowodowały lawinowe narastanie ilości danych do przetworzenia. 
W celu ich opracowywania oraz wnioskowania na ich podstawie przygotowano wiele, 
często bardzo skutecznych, metod oraz narzędzi.  
 JednakŜe dla podjęcia optymalnych decyzji nie jest to wystarczające. Pojawia się po-
trzeba kompleksowego podejścia do tematu eksploracji danych. 

W artykule przedstawiono niezwykle pręŜnie rozwijającą się metodę wydobywania 
wiedzy w aspekcie moŜliwości, jakie daje Internet zwaną Web-Mining. 

1. Wstęp  

 Warunkiem realizacji idei budowania społeczeństwa opartego na wiedzy jest nadanie 
odpowiedniej rangi, powszechnie rekomendowanej w ostatnich latach, koncepcji uczenia 
się przez całe Ŝycie – life long learning. Realizację tej idei w znacznym stopniu umoŜliwia-
ją współczesne media, w tym komputer i Internet, które odgrywają istotną rolę w edukacji 
zarówno tej szkolnej, akademickiej, jak i nieformalnej. Niemniej jednak nowoczesne na-
rzędzia i technologie XXI wieku tylko w ograniczonym zakresie umoŜliwiają powszechne 
i aktywne korzystanie z cyfrowego potencjału informacyjnego. Ogromne ilości informacji 
nie ułatwiają podjęcia trafnej decyzji, człowiek nie jest w stanie ich wszystkich ogarnąć, 
samodzielnie dokonać analizy i wyciągnąć sensownych konkluzji.  
 Dlatego szczególnie w ostatnim czasie, kiedy edukacja nabiera charakteru globalnego, 
istotnym staje się opracowanie inteligentnych metod dystrybucji wiedzy przygotowanych 
do zdalnych form udostępniania oraz budowa systemów uczenia się dokonujących automa-
tycznej kategoryzacji wiedzy i personalnych kompetencji. 
 Odpowiedzią na potrzebę zaawansowanej i automatycznej analizy danych jest eksplo-
racja danych, a w szczególnych przypadkach dotyczących serwisów WWW - Web-Mining.  

2. „Nauczanie na odległość” jako etap rozwoju systemów edukacyjnych 

 Budowa społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, a takŜe strategie kształcenia 
ustawicznego muszą sprostać wyzwaniu konkurencyjności i wykorzystać najnowsze tech-
nologie w celu zwiększenia spójności społecznej, równości szans i jakości Ŝycia. Jedną 
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z form kształcenia tego typu jest nauczanie na odległość, które w myśl definicji Mirosława 
J. Kubiaka jest metodą prowadzenia procesu dydaktycznego w warunkach, gdy nauczyciele 
i uczniowie (studenci) są od siebie oddaleni (czasami znacznie), stosując do przekazywania 
informacji - oprócz tradycyjnych sposobów komunikowania się - równieŜ współczesne, 
bardzo nowoczesne technologie telekomunikacyjne, przesyłając: głos, obraz wideo, kompu-
terowe dane oraz materiały drukowane. Współczesne technologie umoŜliwiają zatem mię-
dzy innymi bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym pomiędzy nauczycielem a uczniem 
niezaleŜnie od odległości, jaka ich dzieli [3, s. 12]. Niemniej jednak obecnie nie jest tak 
waŜna ilość wiedzy, co jej efekt jakościowy.  
 Warto w tym miejscu przytoczyć aforyzm Thomasa Stearnsa Eliota (poety, laureata 
nagrody Nobla z 1984 roku): „Gdzie się podziała nasza mądrość, którą zastąpiła wiedza? 
Gdzie się podziała nasza wiedza, którą zastąpiła informacja?”, a za L. Heracleous hierar-
chię pojęć: dane ⇒ informacje ⇒ wiedza ⇒ mądrość (rys.1) [2, s.154-158]. 
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Rys. 1. Dane informacja, wiedza, mądrość 

 Nastawienie na bierny odbiór treści eksponowanych przez róŜne ich źródła nie spełnia 
norm i warunków kształcenia. Istotne staje się opracowanie personalnego programu na-
uczania oraz dopasowanie materiałów dydaktycznych do potrzeb kaŜdego studenta (odbior-
cy) w oparciu o model wiedzy dziedzinowej i wymagania rynkowe.  
 Koncepcja „nauczania otwartego” stawia wysokie oczekiwania pod adresem kompute-
rowych systemów nauczania dopasowanych do profilu uŜytkownika. Powinny one 
uwzględniać zarówno jego bezpośrednie preferencje informacyjne, jak i sposób myślenia 
oraz być dynamicznie aktualizowane. 
 Przejście zatem w hierarchii pojęć z poziomu informacji na poziom wiedzy wymaga 
zachowań inteligentnych. Dlatego właśnie inteligentne zestawienie danych i informacji 
pozwala na stworzenie wzorców i reguł odzwierciedlających wiedzę. Jednym z etapów 
procesu odkrywania wiedzy z baz danych (ang. Knowledge Discovery in Databases, KDD) 
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jest eksploracja danych (data mining)[1]. Tradycyjne metody wydobywania wiedzy bazują 
na uporządkowanych, zwartych grupach informacji zamieszczonych w bazach danych. 
Tymczasem sieć Web ma luźną strukturę, cechuje ją brak centralnego punktu przechowy-
wania informacji i nieuporządkowanie danych. Jednak praktycznie wszystkie metody eks-
ploracji danych znajdują zastosowanie równieŜ w odniesieniu do sieci Web i jej zawartości 
informacyjnej (Web Mining).  

3. Web Mining 

Korzystając z Web Mining  - metodologii i technologii Data Mining dostosowanej do 
analizy danych pochodzących z WWW moŜna precyzyjnie opisać odwiedzających serwis 
WWW by zrozumieć, a następnie prognozować ich zachowania. Analiza ta pozwala rów-
nieŜ na znalezienie słabych punktów serwisu WWW i ich poprawę celem dostosowania do 
potrzeb ogółu uŜytkowników - jest to tak zwana statyczna adaptacja. Dostosowanie moŜe 
równieŜ nastąpić w czasie rzeczywistym. Wówczas to strony zostają wygenerowane indy-
widualnie dla kaŜdego uŜytkownika - mamy wówczas do czynienia z dynamiczną adapta-
cją, tzw. personalizacją. Modyfikacji moŜe podlegać wówczas zarówno struktura jak i za-
wartość strony. 

Dzięki temu istnieje moŜliwość zrealizowania w praktyce idei inteligentnej personali-
zacji. 
W zaleŜności od tego, jaką postać mają dane, Web Mining dzieli się na[5]:  
-  Web Content Mining - inteligentne szukanie wskazanych danych w zasobach siecio-

wych róŜnego typu, w tym: w tekście oraz danych multimedialnych – eksploracja za-
wartości sieci Web, 

-  Web Structure Mining - szukanie zaleŜności w strukturach hiperłączy pomiędzy 
dokumentami – eksploracja połączeń sieci Web, 

-  Web Usage Mining - analiza informacji o korzystaniu z serwisu, np. logów serwera 
http – eksploracja korzystania z sieci Web. 
Eksploracja zawartości sieci Web (Web Content Mining) przypomina w pewnym sen-

sie eksplorację dokumentów tekstowych z tą róŜnicą, Ŝe w tym przypadku mamy do czy-
nienia ze stronami WWW. A zatem do głównych zadań naleŜy wyszukiwanie, grupowanie 
i klasyfikacja stron, moŜliwe dzięki opracowaniu algorytmów grupowania i klasyfikacji. 
Przykładami takich metod są metody analizy skupień (ang. clustering) dokumentów w celu 
znalezienia grup dokumentów podobnych lub metody automatycznej klasyfikacji dokumen-
tów WWW. 
 Druga grupa metod eksploracji(Web Structure Mining) dotyczy połączeń sieci Web. 
Ten proces wyszukiwania informacji wykorzystuje powiązania między dokumentami 
HTML. Tradycyjne metody wyszukiwania znajdują zadane słowo kluczowe i sortują do-
kumenty pod względem częstotliwości jego występowania. Często jednak odnalezienie 
słowa na stronie, na którą wskazuje wiele łączy jest cenniejsze od odnalezienia strony, na 
której słowo występuje wielokrotnie. Zasadniczą rolę odgrywa zatem ranking, czyli ocena 
waŜności stron WWW. 

Jedną z metod nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości 
liczbowej oznaczającej jej jakość jest Page Rank – algorytm wykorzystywany przez popu-
larną wyszukiwarkę Google, ustalający wagę kaŜdej strony www w porównaniu do innych 
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stron. Schemat działania algorytmu Page Rank jest następujący. Tworzymy macierz Web 
oznaczoną np. przez M: Numerujemy wszystkie strony. Strona i odpowiada i-tej kolumnie 
i i-temu wierszowi macierzy M. M[ i,j]=1/n jeśli posiada odwołania do n stron (w tym do 
strony i ), inaczej M[i,j]=0  
M[ i,j] określa prawdopodobieństwo, Ŝe w następnym kroku przejdziemy ze strony j do 
strony i.  
Rysunek 2. przedstawia przykładową strukturę połączeń między stronami www oznaczo-
nymi jako A,B,C. 
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Rys. 2. Graf przedstawiający struktur ę połączeń między 
 przykładowymi stronami www 

Na podstawie rys. 2, oznaczając wektor waŜności stron A, B, C jako v=[a,b,c] moŜna zbu-
dować macierz M uproszczonej sieci Web (wzór 1). 
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 Równanie opisujące waŜność stron A,B,C określa wzór  v=M v. Jego rozwiązanie 
metodą iteracyjną poprzez wymnaŜanie kolejnych estymat waŜności stron 
M(M(…M(Mv)..)) pozwala oszacować wagę stron. W granicy rozwiązanie posiada warto-
ści a=b=6/5, c=3/5, a zatem waŜność stron A i B w rozpatrywanym przypadku jest dwa 
razy większa od strony C.  
MoŜna równieŜ skorzystać ze wzoru 2 na PR[7]. ZaleŜność ta zdefiniowana jest rekuren-
cyjnie: 
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 PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + ... + PR(Tn)/C(Tn))  (2) 

 gdzie: 
A - nasza strona 
PR- PageRank  
d - stały współczynnik tłumienia (~0.85) 
c - liczba odsyłaczy wychodzących z naszej strony 
PR(T1)/C(T1) - PageRank strony 1 dzielony przez liczbę linków na tej stronie, 
(przekazywany PageRank) 

Wartość obliczana jest więc na podstawie ilości i jakości linków wskazujących na stronę. 
 Modelując struktury sieci Web moŜna zatem wykorzystać ten sposób oceny. Niemniej 
jednak trzeba zdawać sobie sprawę, Ŝe mogą wystąpić pewne przekłamania jeśli na przy-
kład jedna strona nie posiada następników (DE dead end) – wówczas waŜność stron dąŜy 
do 0 , poniewaŜ strona nie ma gdzie przekazać swojej waŜności. Podobnie jest w przypadku 
kiedy wiele ze stron (ST – spiker trap) nie posiada następników, czyli odsyłaczy wycho-
dzących, a tym samym przechwytuje waŜność całej sieci.  

Przykładem rozwiązania tego typu problemów jest przyjęte przez Google tzw. „opo-
datkowanie” kaŜdej strony pewnym określonym procentem jej waŜności, a następnie roz-
dzielenie łącznego podatku między wszystkie strony w równym procencie. 

Innym przykładem algorytmu rankingu stron jest HITS (z ang. Hypertext Induced 
Topic Selection lub Hyperlink Induced Topic Search). Opiera się on na dwóch ideach[8]:  

- autorytetu (ang. authority) 
- koncentratora (ang. hub)*.  

Algorytm bada wzajemne powiązania pomiędzy stronami. Jeśli na jednej stronie znajduje 
się odwołanie do innej (cytowanie), to z duŜym prawdopodobieństwem moŜna przyjąć, iŜ 
jest ona dobra. W efekcie poszukujący otrzymuje zestaw stron wstępnie wyselekcjonowa-
nych. 

W przypadku natomiast eksploracji korzystania z sieci Web (Web Usage Mining) ist-
nieją dwa podejścia: spersonalizowane i niespersonalizowane. Pierwsze związane jest 
z analizą zachowania konkretnego uŜytkownika i buduje jego profil. Drugie polega na 
obserwacji zbiorowego zachowania uŜytkowników. Postępowanie takie przyczynia się do 
optymalizacji struktury serwisu, a zarazem pozwala na identyfikację ciekawych treści 
w serwisie. 

RóŜnorodność i wielość metod eksploracji danych często wręcz utrudnia ich dobór do 
potrzeb w zakresie analizy danych, z drugiej zaś strony pozwala na personalizację materia-
łów zawierających zasoby modelujące wiedzę. 

                                                      
* Dokumentem autorytatywnym (autorytetem) jest dokument cytowany wskazywany, taki, na który 
wskazuje wiele dokumentów (wiele dokumentów cytuje ten dokument). Koncentratorem jest doku-
ment cytujący, który wskazuje na dokumenty autorytarne (dokument cytuje wiele waŜnych dokumen-
tów). 
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4. Wnioski 

Obecnie zagadnienie nauczania zdalnego oraz „otwartego” systematycznie zwiększa 
swój wymiar, dotykając nowych obszarów badawczych z róŜnych dziedzin naukowych. 
Koncepcje te są obecnie dynamicznie rozwijane na świecie i stawiają wysokie oczekiwania 
pod adresem komputerowych systemów nauczania. Poprawność tworzonych struktur wie-
dzy dla potrzeb edukacyjnych systemów webowych stawia zatem duŜe wymagania. Dlate-
go teŜ nowoczesne technologie informatyczne, a w szczególności tzw. „technologie inter-
netowe” mają olbrzymi wpływ na sposoby i systemy zdalnego nauczania. Bardzo istotnym 
elementem jest przygotowanie materiału dydaktycznego, który wymaga modelowania dzie-
dziny nauczania na poziomie wiedzy.  
W chwili obecnej, budowa nowoczesnego systemu zdalnego nauczania, to realizacja całej 
gamy wymagań dotyczących: wprowadzania, selekcji, zapisu, przechowywania, katalogo-
wania i wyszukiwania oraz odczytu i przejrzystej prezentacji róŜnego rodzaju informacji, 
a zatem organizacja całego środowiska nauczania. MoŜliwości takie otwierają się w ramach 
wykorzystania sieci samoorganizujących się do modelowania zasobów edukacyjnych struk-
tur webowych[4] oraz szeregu metod odkrywania wiedzy zgromadzonej w sieci zwanych 
Web-Mining. Jak widać jest to bardzo szeroka dziedzina, w której stosuje się trzy główne 
podejścia do problemu: analiza treści, struktury oraz uŜycia. KaŜda z nich posiada istotne 
zastosowania. Ponadto dziedzina jest wciąŜ intensywnie badana naukowo i ciągle powstają 
nowe coraz bardziej efektywne sposoby analizy danych. 

Wartościowe informacje są ukryte w dokumentach WWW zarówno w ich zawartości, 
komunikacji, jak i w strukturze połączeń między dokumentami, których jednocześnie za-
wartość jest dynamiczna i zmienia się w czasie.  

Dzięki zastosowaniu algorytmów genetycznych w internetowych systemach edukacyj-
nych moŜna sprawić, Ŝe będą łatwiej, a przede wszystkim inteligentnie dopasowywać się 
do wymagań indywidualnego uŜytkownika, dostosowując dobór wiedzy, „… zgodnie 
z sukcesywnie tworzonym i samo ulepszającym się asocjacyjnym modelem ucznia, bądź 
efektami pozyskanych skojarzeń wiedzy za pośrednictwem Web-Miningu”[4]. 
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THE WEB-MINING METHOD IN THE MODELLING  
OF THE REMOTE EDUCATIONAL SYSTEMS 

Abstract  

 Regular development of the Internet ad the growing interest in service provided 
through it caused a great deal of data to process. In order to process the data and  draw 
conclusions from it a lot of very effective methods and tools have been created. 
 However it is not enough for making an optimal decision. The need for the overall 
approach to exploring data has appeared. 
 The article shows a very dynamically developing method of getting knowledge through 
the Internet called Web-Mining. 


