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                                    Актуальність   

Неможливість  обробки  експертом   великого обсягу текстової 

інформації. 

 

                             Метою даної розробки   

Розробка програмного забезпечення, що підвищить швидкодію 

побудови онтології. 

 

 



Задачі 

- Проведено техніко економічне обґрунтування доцільності розробки 

алгоритмічного та програмного забезпечення автоматизації побудови онтології; 

- досліджено особливості існуючих програмних засобів; 

- проаналізовано існуючі методи, що автоматизують побудову онтологій, їх 

переваги та недоліки; 

- розроблено схему роботи системи, схему даних, схему ресурсів системи та схему 

програми; 

- розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення, що автоматизує побудову 

онтологій; 

- розраховано витрати на розробку програмного продукту, терміну окупності 

витрат, експлуатаційні витрати та річного економічного ефекту. 

 

 



Існуючі програмні продукти та їх недоліки 
 - Protégé, низкий ступінь автоматизації; 

 - OntoLT, вхідні данні повинні бути анотовані; 

 - Ontobuilder, відсутність можливості для видалення помилкових 

та додавання нових концептів та їх властивостей. 

 

 
 
 



Схема роботи системи 
Початок

Кінець

Визначення частин 
мови

Обробка речень,
поки наявні речення

Обробка вхідних даних

Додавання нових 
понять до онтології

Вхідний текст
Input.txt

Лексико 
синтаксичні 

шаблони

Частини мови 

Розбиття тексту на 
слова та речення

Онтологія

Відображення 
результатів

Вихідний файл з 
онтологією

Виведення онтології 
на екран



Схема ресурсів системи 
 

Центральний 

процесор

Носій 

інформації

Відео адаптер

USB-інтерфейс

ОЗП

Монітор Оптична 

мишка
Клавіатура



Схема даних 
 

Зчитування вхідного 
тексту

Підключення лексико 
синтаксичних шаблонів

Лексико 
синтаксичниі 

шаблони
EditFrameModel.xml

Виявлення речень і 
слів

Визначення частин 
мови

Частини 
мови

Виявлення понять

Додавання нових понять 
до онтології

Відображення та 
збереження результатів 

Таблиця з 
онтологією

Вихідний файл з 
онтологією 

Вибір вхідного файлу 

з текстом

Речення, 

слова

Шаблони

Поняття



Схема програми 
 Початок

Графематичний аналіз
(Виділення слів, речень)

Морфологічний аналіз.
(визначення частин мов)

Введення тексту
 на природній мові

Виведення онтології

Кінець

Отримання понять  за 
допомогою фреймових моделей

Відкидання непотрібних 
зв язків. Додавання нових 

концепт

Складання та вибір 
фреймових моделей

Додавання до онтології нових 
понять та їх властивостей

Опрацьовані всі речення

0

1

Редагувати онтологію

1

0



Інтерфейс користувача 



Результат роботи програми 



Висновки 

У дипломному проекті проаналізовані існуючі програмні 

продукти. 

Розроблено схему роботи програми, схему ресурсів системи, 

схему роботи програми та схему даних. 

На основі розроблених схем було створено програмне 

забезпечення, що автоматизує процес побудови онтологій.  

Було проведено економічні розрахунки, які показали, що 

запропоноване технічне рішення є доцільним. В кладені кошти 

на розробку будуть окуплені за 2.2 роки. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


