การอบรมเชงปฏบตการ
“เครองมอสนบสนนการพฒนาโปรแกรมประยกตเพอการจดการความร!"เชงความหมาย
ส$าหรบนกพฒนาระบบ"
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)
ระหวAางวนทC 4 – 6 ธนวาคม 2553
ณ บ"านวทยาศาสตรสรนธร อทยานวทยาศาสตรประเทศไทย
หลกการและเหตผล
ปจจบน ขอมลตางๆในอนเทอรเนตมจานวนมากทาใหการบรหารจดการขอมลและการส$บคนเพ$'อนาองค
ความรไปใชใหเกดประโยชนมความยงยาก และใชเวลามากข,-น เน$'องจากขอมลท'ไดมมากเกนความจาเป.นของผใช
(Information Overload) ท-งขอมลจากอนเทอรเนต และอนทราเนตภายในองคกร นอกจากน-ขอมลท'มอยยงขาด
การบรณาการ เช$'อมโยง และขาดการจดการความรท'ดพอ เทคโนโลยใหม ๆ จ,งเขามามบทบาทชวยอานวยความ
สะดวกแกผใชงานมากข,-น โดยเฉพาะแนวคดฐานความร หร$อ ออนโทโลย (Ontology) ซ,'งเป.นการสรางความ
เขาใจพ$-นฐานรวมกนระหวางมนษยกบโปรแกรมคอมพวเตอรหร$อระหวางโปรแกรมคอมพวเตอรตางโปรแกรม ให
สามารถส$'อสารกนไดในเชงล,ก (Deep Knowledge) สามารถนาไปสการประยกตงานไดอยางชาญฉลาดย'งข,-น เชน
ระบบส$บคนเชงความหมาย (Semantic Search) ระบบแนะนาขอมล (Recommender System) ระบบสนบสนน
การตดสนใจ (Decision Support System) ระบบถามตอบ (Question-answering) เป.นตน
ในการสงเสรมการพฒนาโปรแกรมประยกตเหลาน-ใหมประสทธภาพดย'งข,-น เทคโนโลยเวบเชงความหมาย
(Semantics Web Technology) ไดเขามาเป.นกลไกสาคญสาหรบการบรณาการและจดระเบยบขอมลเชงความ
หมาย ท'จะสงผลใหการส$บคนขอมลไดผลลพธท'มการสรปสาระสาคญ และมการเช$'อมโยงระหวางขอมลหลากชนด
มากย'งข,-น นอกจากน- Semantic Web Technology ยงเป.นองคประกอบสาคญของการพฒนา Web 3.0 ซ,'งจะเขา
มามบทบาทสาคญในอนาคต ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต จ,งจดกจกรรม “เครองมอ
สนบสนนการพฒนาโปรแกรมประยกตเพอการจดการความร!"เชงความหมายส$าหรบนกพฒนาระบบ
(Semantic-based Knowledge Management Tools for Developers)” สาหรบนกพฒนาระบบ นกศ,กษา และ
บคคลท'วไปท'สนใจ
วตถประสงค
1.เพ'มจานวนโปรแกรมประยกตท'พฒนาโดยใชเทคโนโลยเวบเชงความหมายท'พฒนาในประเทศ และยกระดบ
ความสามารถของนกพฒนาไทย
2.เปeดโอกาสใหผท'สนใจไดเพ'มความรและทกษะในการพฒนาโปรแกรมประยกตท'พฒนาโดยใชเทคโนโลยเวบเชง
ความหมาย ซ'งเป.นการเพ'มศกยภาพดานวชาชพ
3.เป.นส$'อกลางของนกพฒนาท'มความสนใจรวมกน และมสวนสรางชมชนนกพฒนาในสาขาดงกลาว
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ลกษณะกจกรรม
จดกจกรรมในรปแบบการเขาคายเขยนโปรแกรมมาราธอน เพ$'อใหผเขารวมกจกรรมไดเรยนรวธการและ
ส'งแวดลอมในการพฒนาโปรแกรมประยกตท'พฒนาโดยใชเทคโนโลยเวบเชงความหมายจากทมนกวจยของ
ศนยเทคโนโลยอเลกทรอนกสและคอมพวเตอรแหงชาต ซ,'งจะใหคาแนะนากรอบแนวคด และกระบวนการพฒนา
ตลอดโครงการ รวม 3 วน 2 ค$น (ผเขารวมกจกรรมตองพกคางค$นในคาย) โดยมรายละเอยดของกจกรรม ดงน•

รบสมครผเขารวมกจกรรม 30 คน (พจารณาคดเล$อกจากความสนใจ) โดยเปeดโอกาสกวางแกนกเรยน
นกศ,กษา และ บคคลท'วไปท'มความสนใจจากท'วประเทศ

•

ในระหวางการเขาคาย ผรวมกจกรรมเขากลมตามความสนใจ กลมละ 5-7 คน ตามโจทยหวขอโปรแกรมท'
ระบในข-นตอนรบสมคร

•

ระดมสมองเพ$'อกาหนดรปแบบ และผลลพธของกจกรรม

•

แบงหนาท'กนทางาน เพ$'อใหแตละกลมไดผลลพธท'ตองการ

•

นาเสนอผลงานการดาเนนงานของกลม

•

ผลลพธท'ไดจากกจกรรม จะเผยแพรในรปแบบของโอเพนซอรส ท-งซอฟตแวร และ รายงานตาง ๆ

คณสมบตผ!"เข"ารAวมโครงการ
•

มความสามารถในการเขยนโปรแกรมมากอน และมความสนใจเรยนรการพฒนาโปรแกรมประยกตท'พฒนา
โดยใชเทคโนโลยเวบเชงความหมาย และตองสามารถรวมกจกรรมไดตลอดโครงการ

•

มความสามารถในการเขยนโปรแกรมภาษา Java

•

มความรพ$-นฐานเก'ยวกบมาตรฐาน XML และเทคโนโลย Semantic Web

หวข"อกจกรรม
1. หมวดเครองมอหลก (Core Framework)
1.1 ระบบจดการฐานกฏ (Rule Management System)
ค$าอธบาย: ฐานกฎเป.นสวนท'มความจาเป.นตอระบบอนมาน (Inference System) ระบบน-เป.นสวน
ตดตอกบผใช ท'อนญาตใหผใชสามารถเพ'ม และ ปรบปรงแกไขกฏตางๆ ท'อยในรปแบบของ IF-THEN
ไดอยางสะดวกและคลองตวมากย'งข,-น
คณสมบตผ!"พฒนา: Java Programming, JSP , GUI, ฐานความรแบบใชกฏ (Rule-based System)
1.2 ระบบจดการค$าศพทตามมโนทศน (Terms to Concepts Mapping System)
ค$าอธบาย: การจบคขอความท'ปรากฏอยในฐานขอมล (Label) กบมโนทศนในออนโทโลย
(Concepts) มความสาคญอยางย'งตอการส$บคนขอมลเชงความหมาย (Semantic Search) ระบบน-เป.น
สวนตดตอกบผใช ท'อนญาตใหผใชสามารถเล$อกจบค ปรบปรงแกไข และจดเกบในรปแบบท'ระบบ
สามารถนาไปใชงานได
คณสมบตผ!"พฒนา: Java Programming, JSP, GUI
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1.3 ระบบสร"างแบบฟอรมเพอป^อนข"อม!ลอนสแตนท (Instance Template Generation
System)
ค$าอธบาย: ออนโทโลยกาหนดโครงสรางของคลาส (Class) และคณสมบต (Property) ระบบน-ทา
หนาท'สรางแบบฟอรม (template) ท'อนญาตใหผใชสามารถสรางขอมลของอนสแตนท (Instance)
ตามโครงสรางของคลาสและจดเกบในแบบมาตรฐาน RDF ได
คณสมบตผ!"พฒนา: Java Programming, JSP, GUI, มาตรฐาน RDF
2. หมวดโปรแกรมประยกต (Application)
2.1ระบบสร"างพจนานกรมอธบายความหมายมโนทศนในออนโทโลยC (Ontology to
Conceptual Dictionary Generation System)
ค$าอธบาย: ออนโทโลยประกอบไปดวยมโนทศนจานวนมาก การอธบายความหมายของแตละมโน
ทศน รวมท-งความสมพนธกบมโนทศนอ$'นๆ ใหผใชสามารถเขาใจไดจ,งมความสาคญ ระบบน-ทาหนาท'
แปลงขอมลออนโทโลย ใหอยในรปแบบการนาเสนอแบบพจนานกรมคาศพท ท'อธบายความหมาย
ของมโนทศน และความสมพนธกบมโนทศนอ$'นๆ
คณสมบตผ!"พฒนา: Java Programming, JSP, มาตรฐาน OWL
2.2ระบบจดการโปรแกรมสบค"นข"อม!ลเชงความหมาย (Semantic Search Application
Management System)
ค$าอธบาย: ระบบน-เป.นสวนตดตอกบผใชท'อนญาตใหผใชกาหนดต-งคาของการส$บคน (Search
Configuration) ตางๆ เชน รายการคณสมบตท'จะใชในการส$บคน (Search Properties), รายการ
คณสมบตท'จะแสดงในผลลพธการส$บคน, จานวนผลลพธท'จะแสดงผล เป.นตน เพ$'อนามาใชในการปรบ
แตงใหเหมาะสม (customize) กบการประยกตใชงานส$บคนขอมลเชงความหมายตางๆ ได
คณสมบตผ!"พฒนา: Java Programming, JSP, GUI
2.3ระบบจดการโปรแกรมแนะน$าข"อม!ล (Recommender Application Management
System)
ค$าอธบาย: ระบบน-เป.นสวนตดตอกบผใชท'อนญาตใหผใชกาหนดต-งคาของการแนะนา
(Recommender Configuration) ตางๆ เชน เล$อกกฏท'จะใชในการแนะนา (Rule Selections),
ประเภทการแนะนา (Recommend or Matching) รายการคณสมบตท'จะแสดงในผลลพธการแนะนา,
จานวนผลลพธของการแนะนา เป.นตน เพ$'อนามาใชในการปรบแตงใหเหมาะสม (customize) กบการ
ประยกตใชงานแนะนาขอมลตางๆ ได
คณสมบตผ!"พฒนา: Java Programming, JSP, GUI, ฐานความรแบบใชกฏ (Rule-based System)
ผ!"สนใจสามารถกรอกใบสมคร Online ได"ทC http://fic.nectec.or.th/
หรอสอบถามเพมเตมได"ทC
นางสาวสนทรC กรชชยศกดf หรอนายสทธชย ชาต
โทร 02 564 6900 ตAอ 2326, 2327
โทรสาร 02 564 6757
e mail fics@nnet.necte.or.th
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ก$าหนดการประชมเชงปฏบตการ
Semantic based Knowledge Management Tools
ส$าหรบ Developer
ระหวAางวนทC 4 – 6 ธนวาคม 2553
ณ บ"านวทยาศาสตรสรนธร อทยานวทยาศาสตรประเทศไทย

วนเสารทC 4 ธนวาคม 2553
08.00 น.-09.00 น.

ลงทะเบยนผเขารวมกจกรรม

09.00 น.-09.30 น.

พธเปeด

09.30 น.-10.30 น.

บรรยายรายละเอยด เง$'อนไข และภารกจ

10.30 น.-12.00 น.

บรรยายเทคนค แนะนาตวผเขารวมกจกรรม และแบงกลม

12.00 น.-13.00 น.

รบประทานอาหารกลางวน

13.00 น.-15.00 น.

ประชมกลมและวางแผนการทางาน

15.00 น.-18.00 น.

พฒนาโปรแกรม

18.00 น.-19.00 น.

รบประทานอาหารเยน

19.00 น. เป.นตนไป

พฒนาโปรแกรม หร$อพกผอน
(ณ ท'พกบานอทยานวทยาศาสตรประเทศไทย)

วนอาทตยทC 5 ธนวาคม 2553
07.30 น.-08.30 น.

รบประทานอาหารเชา

08.30 น.-12.00 น.

พฒนาโปรแกรม และปร,กษาผลงานกบนกวจยพ'เล-ยง

12.00 น.-13.00 น.

รบประทานอาหารกลางวน

13.00 น.-17.00 น.

เตรยมสรปผลและเตรยมนาเสนอผลงาน

18.00 น.-19.00 น.

รบประทานอาหารเยน

19.00 น. เป.นตนไป

พฒนาโปรแกรม หร$อพกผอน
(ณ ท'พกบานอทยานวทยาศาสตรประเทศไทย)

วนจนทรทC 6 ธนวาคม 2553
09.00 น.-09.30 น.

เตรยมสรปผลและเตรยมนาเสนอผลงาน

09.30 น.-11.00 น.

นาเสนอผลงาน

11.00 น.-12.00 น.

พธปeด

12.00 น.

เดนทางกลบบาน
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