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ВСТУП 

Розвиток наукомістких галузей людської діяльності в сучасному суспільстві 
супроводжується зростанням ролі комп’ютерних технологій. Із кожним роком 
збільшується потік інформації, з’являється необхідність пошуку нових способів її 
зберігання, представлення, формалізації та систематизації, а також автоматичної 
обробки. Тобто, зростає інтерес до всеосяжних баз знань, які можна використовувати 
для різних практичних цілей та відповідно систем, які можуть без участі людини 
видобувати відомості з них. У результаті розвиваються нові технології, покликані 
вирішити ці завдання. Разом із World Wide Web з’явилось його розширення (Semantic 
Web), в якому гіпертекстові сторінки доповнюються додатковою розміткою, що 
містить відомості про семантику елементів сторінки. При цьому невід’ємним ком-
понентом Semantic Web є поняття онтології, що описує сенс семантичної розмітки. У 
загальному значенні під онтологією розуміють систему понять деякої предметної 
області як набору сутностей, з’єднаних різними відношеннями. Онтології викорис-
товують для формальної специфікації понять і відношень, які характеризують певну 
галузь знань. Перевагою онтологій як способу подання знань є їхня формальна 
структура, яка спрощує подальше комп’ютерне опрацювання. 

Іншим значенням онтології є її застосування в природничих науках (біологія, 
медицина, геологія тощо), де вона є певного роду фундаментом для побудови теорій. 
Оскільки класифікаційна структура (таксономія) є невід’ємною частиною будь-якої  
онтології, то її також часто застосовують у спеціальних класифікаціях і системах 
індексації (зокрема в бібліотечних класифікаційних кодах). 

У явному вигляді онтології використовують як джерела даних для багатьох 
комп’ютерних систем (інформаційного пошуку, аналізу текстів, видобування знань 
тощо), надаючи засоби ефективного опрацювання складної багатопланової інформації. 
Цей спосіб подання знань дає змогу програмам розпізнавати такі семантичні 
відмінності, які є явно зрозумілими для людей, але не відомі комп’ютеру. Поняття 
онтології відомо давно, але, будучи переосмисленим, воно віднедавна застосовується в 
комп’ютерних технологіях. При цьому повноцінне розроблення онтологій у новому 
змісті цього терміна розпочалося на початку 2000-х років. 

Онтології широко використовуються у всіх царинах, де займаються обробкою 
даних природною мовою. У зв’язку з використанням онтологій у різних додатках 
виникла необхідність створення стандартизованих способів їх подання та почався етап 
розвитку різних мов, які могли б застосовуватися у таких системах, найвідомішими 
серед яких є RDF і OWL. З огляду на те в цьому курсі вивчаються особливості роботи 
із онтологіями та процеси їх розроблення із використанням сучасних методологій 
проектування. 


