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Iнструментарiй розробки онтологiй
У доповiдi проводиться огляд iснуючих засобiв створення баз знань, аналiзуються
критерiї їх вибору та наводиться короткий опис можливостей та архiтектури обраних
iнструментiв.
Важливим є дослiдження двох спектрiв програмних iнструментiв для роботи з онтологiями:
• Засоби створення i вiзуалiзацiї онтологiй, з якими має працювати людина-розробник.
• Засоби (програмнi iнтерфейси) для манiпуляцiй iз онтологiями у прикладному
програмному забезпеченнi (наприклад, модулi порталу, спецiалiзованi додатки до
веб-браузерiв та iншi застосування, що використовуватимуть створенi метаданi).
У багатьох випадках iнструменти з першої групи з’являються як прикладнi застосування попередньо створених бiблiотек для роботи з RDF/OWL.
Побудова онтологiї – це не дуже лiнiйний процес, i пiдiйти до завдання можна з
декiлькох точок зору вiдразу, як зверху вниз i знизу вгору. Також є iстотним iтерацiйний процес. Скелет структури основних понять поширюється iз застосуванням бiльш
точних i бiльш вузьких понять, i всi вони бiльш тiсно переплiтаються з появою додаткових зв’язкiв. Хоча, з одного боку, це звучить дуже схоже до розробки програмного
забезпечення, iснують суттєвi вiдмiнностi: мови онтологiй, в основному, використовують структуру для визначення семантики. Наприклад, наслiдування в мовi онтологiй
дозволяє семантичну iнтерпретацiю даних через класифiкацiю, втiлення i обмеження.
Процес розробки онтологiї може включати визначення проблеми, отримання та аналiз
знань, концептуальний дизайн i внесення до публiчних онтологiй, iтерацiйне конструювання i тестування, публiкацiю онтологiї як термiнологiї тощо. Хоча цей процес може
бути строго ручною роботою, є засоби, якi можуть автоматизувати її частини.
Розглядаються розробки з автоматичного розбору та категорування даних, побудови
iєрархiй понять.
Придiляється увага засобам отримання знань (iнтерфейси для запитiв до онтологiй
(SPARQL) та рiзонерiв).
Iснує ряд особливостей, що можуть стати у пригодi при користуваннi редактором
онтологiй. Доповiдь робить змогу класифiкувати засоби на основi наявностi цих особливостей.
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