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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Основні визначення

У мовознавстві семантизація – виявлення змісту
мовних одиниць, набуття словом значення. У більш
загальному випадку семантизація – встановлення
зв’язку між певним інформаційним об’єктом (ІО) та його
змістом. Інформаційні ресурси (ІР) Web – гетерогенні,
динамічні, зі складною структурою та великим обсягом.
Під семантизацією ІР Web будемо надалі розуміти
встановлення зв’язків між цими ІР (або їх елементами)
та певними формалізованими знаннями.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.

Складові семантизації інформаційних ресурсів:

семантичний пошук – пошук ІР та ІО, семантична
близькість яких до інформаційних потреб користувача
визначається із застосуванням знань щодо суб’єктів і
об’єктів пошукової процедури;

семантичне анотування – встановлення зв’язків між
контентом ІР у цілому з поняттями відповідної
предметної області (ПрО), формалізованими засобами
подання знань;

семантична розмітка – встановлення зв’язків між
елементами ІР або ІО з поняттями відповідної ПрО.
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Проблематика – пошук та здобуття інформації з ІР

Ефективність традиційних ІПС на сьогодні вже
практично досягла максимуму. Але обсяг ресурсів Web
постійно зростає, а їх структура ускладнюється. Тому за
пошуковими запитами користувач отримує все більшу
кількість інформації.

Виникає необхідність відфільтровувати найбільш
пертинентні ІР та структурувати, знаходячи всередині
цих ІР ті відомості, які потрібні користувачу.

Для цього потрібно враховувати знання як щодо потреб
користувача (персоніфікація), так і щодо ПрО, до яких
відносяться ІР, і співставляти їх на семантичному рівні, і
виникає необхідність у:
- методах та засобах семантизації ІР;
- джерелах знань для семантизації.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.

Існує багато систем семантичного пошуку (ССП), які
використовують онтології як джерело знань щодо
предметної області (ПрО), користувачів та ІР.
Найбільш ефективно такий пошук здійснюється серед
структурованих та семантично розмічених ІР, а також
пошук спеціалізованих ІО (товарів, сервісів, мультимідія
тощо).

Проблема полягає в тому, що користувач не має
можливості явно вказувати, які саме знання потрібно
використовувати. Тому результати пошуку можуть бути
не зрозумілі або не відповідати поточним потребам

користувача.
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Семантичні ІПС на основі онтологій

ІПС Структуро-
вані мови

запитів

ПМ-запити пошук за
ключовим

и словами

 онтології Сфера
пошуку

SHOE + +, можна обирати зі списку ІР

Swoogle + RDF,
Semantic Web

Corese +, RDF(S) Для визначення семантичної
відстані

RDF(S),

ONTOSEAR
CH2

+, SPARQL OWL

Coraal + + Опис ПрО RDF
NAGA +, SPARQL Відношення між об’єктами
OntoSelect Опис онтології Назва,

тема

OWL

SemSearch + Опис зв’язків між словами

запиту

ІР

Falcons + Ключові слова обираються з
онтології

Semantic Web

SWSE + RDF
QUICK + Для переробки запитів ІР

YahooSearc
h-Monkey

+ RDF

ORAKEL + Для формалізації запиту ІР

PowerAqua + + Для структурування запиту ІР,
Semantic Web
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Теоретичні засади застосування онтологій 

для семантизації ресурсів Web. Ціль роботи

В усіх цих складових для формалізації знань широко
використовують онтології.
Виникає потреба у розробці моделей та методів, що
враховують специфіку онтологічного подання знань й
орієнтовані на рішення окремих задач, пов’язаних із
семантизацією. Такими задачами є:

- формалізація інформаційних потреб
користувача:

– його сфери інтересів та поточної задачі,
– структури ІО, який він прагне знайти;

- пошук, створення та поповнення онтологій ПрО;
- здобуття знань з онтологій;
- семантична розмітка природномовного тексту

термінами онтології.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.

Онтології – потужний та ефективний засіб для подання
знань у Web. Semantic Web пропонує потужний
практичний підхід для їх обробки: RDF, OWL, SPARQL та
SWRL вже фактично стали стандартами.
Створено їх різноманітні формальні моделі,
математичний апарат (DL), мови подання та
інструментальні засоби.
Але обробка онтологічних структур дуже складна.

Тому застосування онтологій для семантизації ресурсів
Web викликає потребу у моделях, методах та засобах-
посередниках між Web-орієнтованими ІС та
технологіями Semantic Web.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Об'єкт дослідження

Об'єкт дослідження: інформаційне середовище Web,
інформаційні ресурси Web; Web-орієнтовані
інтелектуальні системи; взаємодія між користувачами
цих систем та ресурсами Web.

Предмет дослідження: методи, моделі, технології та
інструментальні засоби побудови Web-орієнтованих
інтелектуальних систем на основі онтологій; методи
здобуття та обробки знань в цих системах; методи
семантичного пошуку, що враховують індивідуальні
інформаційні потреби користувачів цих систем.

Методи дослідження: онтологічний аналіз, елементи
системного аналізу, математичного моделювання та
теорії ймовірності, теорія множин, лінгвістичний аналіз,
математична логіка.
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Постановка задачі

Забезпечити пошук інформаційних ресурсів, необхідних
користувачеві для вирішення його поточної задачі, з
використанням знань про самого користувача, його
сферу інтересів, його задачу та про досвід інших
користувачів із подібними інформаційними потребами,
та здобуття потрібних відомостей з цих ІР, та семантичну
розмітку знайдених ресурсів.

Приклад: є користувач з кількома постійними сферами інтересів
(наукові дослідження з Web-сервісів, викладання курсу з ШІ, догляд
за собакою), в яких він має різний рівень кваліфікації та потребує
знаходження ІО різних типів (статті, алгоритми, практичні
рекомендації, товари). Необхідно, щоб у кожному запиті користувач
явно міг вказати, яку саме зі своїх задач він зараз вирішує, тому що
необхідно враховувати не тільки особливості користувача, але й
специфіку поточної задачі.
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Надалі використовується формальна модель онтології:
що складається з:

– множини концептів, яка поділяється на
множину класів та множину екземплярів класів;

– множини
відношень між елементами онтології, яка поділяється на
ієрархічне відношення між класами, об'єктні властивості
екземплярів класів, ієрархічне відношення між
об’єктними властивостями класів, властивості даних
екземплярів класів, ієрархічне відношення між
об’єктними властивостями екземплярів класів;

– множини характеристик класів та
екземплярів класів, що можуть використовуватися для
логічного виведення; Т – множини типів даних для
властивості даних; М – множини нелогічних правил ПрО.

M,T,F,R,XO =

Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.

indcl XXX ∪=

prop_ierjprop_iericl_ier p}p{r}r{rR ∪∪∪∪=

}FF{F propcl ∪=
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Використання онтологій для семантичного пошуку в Web

У відкритих ССП можуть використовуватися:
-внутрішня онтологія семантичного пошуку, що містить
знання щодо основних елементів пошукового процесу;

-таксономія інформаційних об’єктів, відомості щодо яких
шукає користувач (ця таксономія інтегрує існуючі
онтології таких складних ІО, як мультимедійні ІР, Web-
сервіси, програмні агенти, організаційні структури тощо);

-онтології предметних областей (ПрО), отримані з Web-
середовища або побудовані користувачем;

-лінгвістичні онтології, призначені для семантичного
аналізу природномовних ІР та автоматизованого
співставлення фрагментів тексту з онтологічними
поняттями та відношеннями.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.

Пропонується:

- за семантично розміченими ІР будувати та
поповнювати онтології ПрО, використовуючи ці онтології
для накопичення знань в інтероперабельному вигляді;

- для рішення прикладних задач будувати за
онтологіями ПрО простіші ІО – тезауруси, словники,
таксономії тощо – залежно від специфіки задачі, а потім
використовуати їх як джерело знань;

- виконувати персоніфікований семантичний пошук за
допомогою знань з цих ІО;

- сематично розмічати природомовні (або інші, контент
яких розпізнано у вигляді ПМ-тексту) ІР елементами
побудованих онтологій для того, щоб вдосконалювати ці
онтології.
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Онтологічна модель взаємодії користувачів та ІР 

Використання формальної моделі дозволяє визначити
складність обробки цих онтологій та похідних від них ІО,
таких як тезауруси.

Онтологічна модель семантичного пошуку (ОМСП)
формалізує інформаційні взаємодії між основними
об’єктам та суб’єктами пошукового процесу.

Основні класи: ІР, ІО, онтологія ПрО, тезаурус задачі,
користувач, група користувачів, запит користувача,
результат запиту, тема запиту тощо.

Основні відношення: між ІР та ПрО; між
інформаційними потребами та ПрО; між ПрО та
задачами користувачів; між користувачами та ПрО; між
користувачами з групи тощо).

∅∅∅∪∪= ,,},p{}r{r,XO jicl_ierОМСП
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Використання онтологій для семантичного пошуку в Web

ОМСП формалізує властивості
екземплярів класів (користувач, тезаурус
задачі, онтологія ПрО, таксономія ІО),
значення яких використовуються для
фільтрації результатів пошуку.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Формалізація задачі користувача 

Тезаурус (від грецьк. “Thesauros” – “запас”) – словник, у
якому відображені семантичні відношення (синонімічні,
родо-видові тощо) між лексичними одиницями
(Наріньяні). Його можна розглядати як підмножину
природної мови (ПМ), що стосується термінів ПрО,
описаної в онтології.

Пошук інформації – співставлення певної задачі з
набором ІР. Тезаурус дозволяє формалізувати ПМ-описи
задачі та ІР на основі онтології.

Якщо онтологія характеризує сферу обізнаності

користувача, то тезаурус – сферу його активності. Це
є більш прагматичним та гнучким підходом до
формалізації його інформаційних потреб.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Формалізація задачі користувача 

Тезаурус задачі – множина пар з термінів зовнішніх
онтологій ПрО з Х та їх ваги (для j-і задачі i-го
користувача).

Тезаурус ІР – множина пар з термінів тезаурусу задачі,
що містяться в контенті ІР або в його метаописі, та їх
ваги у ІР, яка визначається (за різними критеріями) як
функція від кількості появ цього терміну в ІР, місць його
появи та від довжини документа:

Таким чином, аналізується тільки невелика підмножина
елементів онтології ПрО, яка стосується не всієї ПрО, а
тільки поточної задачі користувача. Це значно зменшує
обчислювальну складність задачі.

ijijikiПрОjikji
m,1j,s,1k,v,XthTh =







 =∈=

{ } z,1q,s,1k,s,1k,v,ThthTh jiqkjikqIR ===∈=
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Використання тезаурусу задачі для семантичного пошуку

Для формування тезаурусу задачі та тезаурусів ІР
можуть використовуватися онтологія ПрО, онтологія ІО,
ПМ-опис задачі користувача, раніше побудовані
тезауруси та зовнішні лінгвістичні БЗ. Для цього
запропоновано відповідні методи та доведено
скінченність їх виконання за онтологією OWL-DL.

Співставлення цих тезаурусів визначає семантичну
близькість задачі та ІР.

Підсистема
побудови
тезаурусу

idomainO

tIOO

ПМ-опис 
задачі

Зовнішні
лінгвісти-
чні БЗ

Раніше
побудовані
тезауруси

Тезаурус 
задачі
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Формалізація задачі користувача 

Для побудови тезаурусу за онтологією можуть
використовуватися різноманітні правила розширення
тезаурусу на основі знань з онтології,
приміром:

.

}t,...,t{Th m1=

Включати надкласи та підкласи обраних класів:

Thtt)t(r,Xt,Xt,Tht 221cl_iercl2cl11 ∈⇒=∈∈∈

Thtt)t(r,Xt,Xt,Tht 212cl_iercl2cl11 ∈⇒=∈∈∈

Включати екземпляри обраних класів:

Thttt,Xt,Xt,Tht 212ind2cl11 ∈⇒∈∈∈∈

Включати екземпляри обраних класів, пов’язані обраними
відношеннями:

ThtO)t,t(r},r{r,Xt,Xt,Tht 221fifind2ind11 ∈⇒∈∈∈∈∈
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Формалізація задачі користувача 

Цей тезаурус надалі вдосконалюється на основі аналізу
ПМ-опису задачі, в якому за допомогою лінгвістичних БЗ
потрібно знайти фрагменти, пертинентні елементам
онтології ПрО, та додати ці елементи до тезаурусу.

Якщо потрібно, аналогічно аналізуються й інші ПМ-
документи, що стосуються задачі користувача.

Надалі користувач визначає важливість (позитивну або
негативну) кожного з термінів тезаурусу для його задачі.

Тезауруси ІР будуються на основі тезаурусу задачі, і
множини їх елементів є підмножинами його елементів,
але вага кожного елемента визначається
автоматизовано.
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Створити
онтологію

Обрати терміни 
тезаурусу з 
онтології

Сформувати 
множину ІР,

релевантних ПрО

Доповнити 
тезаурус

термінами з ІР

Вручну 
відкорегувати 
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Використання тезаурусу задачі для семантичного пошуку

Для порівняння тезаурусу задачі та тезаурусу ІР і
підраховується коефіцієнт їхньої семантичної
близькості:

де

Користувачу пропонуються в першу чергу ті ІР, що
мають найбільш високий коефіцієнт близькості до задачі
користувача.

useri

m

1i
iIRiuserIRiIRuser Tht,v*v*)Th,t(f)Th,Th(k ∈∀∑=

=





∉
∈

=
IRi

IRi
IRi Tht,0

Tht,1
)Th,t(f



23

Алгоритм впорядкування результатів пошуку
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Персоніфікація  пошуку

Тезаурус задачі дозволяє персоніфіковано оцінювати
складність ПМ-тексту у знайдених ІР, враховувати
обізнаність користувача у відповідній ПрО і вводити ще
один параметр фільтрації – бажаний рівень складності
тексту.

Основні параметри, за якими оцінюють рівень
складності ПМ-тексту, – загальна кількість слів у тексті,
середня довжина речення й довжина використовуваних
слів.

Критерії оцінки: індекс туманності Ганнінга, формула
Флеща, індекс Фрая тощо.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Персоніфікація  пошуку

Семантичний підхід дозволяє відокремити відомі
користувачу «довгі» слова у ПрО від усіх інших «довгих»
слів, що ускладнюють розуміння тексту –
припускається, що терміни тезаурусів задач знайомі
користувачеві та не ускладнюють розуміння тексту, тому
не враховуються при оцінці його складності. Важливо,
що такий підхід дозволяє визначати різні рівні
обізнаності для того самого користувача у різних ПрО та
пов’язувати їх з відповідними онтологіями.

Тезаурус користувача в певній ПрО визначається як
об’єднання всіх тезаурусів задач, які він використовує,
базуючись на онтології цієї ПрО, де вага кожного терміну
дорівнює 1.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Персоніфікація  пошуку

Рівень легкості читання тексту , що відповідає освіті
та досвіду користувача у певній ПрО, визначається
автоматично шляхом аналізу текстових ІР з відповідної
області, що користувач раніше визнав зрозумілими
й досить цікавими для себе:

Якщо користувач використовує у пошуку різні онтології
для різних задач, то його рівень легкості розуміння може
різнитися залажно від обраної ПрО.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web. Колаборативний пошук

Використання онтологій дозволяє здійснювати
колаборативний пошук: користувачі поєднуються в групу
при наявності схожих інтересів чи у випадку, якщо вони
вирішують подібні задачі, тобто якщо вони
використовують ті самі онтології чи тезауруси, що
перетинаються. Доцільно групувати саме користувачів
та їх сталі інформаційні потреби.

Використання спільної онтології – основа для спільного
розуміння термінів тезаурусу.

Результат колаборативного пошуку: якщо один з членів
співтовариства ініціює запит, то інший користувач також
отримує відомості про цей запит (у тому випадку, якщо
він явно виявив свою цікавість до таких результатів, а
той користувач, що надавав запит, не зробив його
приватним).
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Використання онтологій для 
семантичної розмітки Wiki-ресурсів

Всі розглянуті вище підходи базуються на наявності
онтології відповідної ПрО. Але знаходити та змінювати
такі онтології досить складно. Але зараз все більше
поширюються семантичні Wiki-ресурси, в яких
семантична розмітка безпосередньо може бути
пов’язана із пертинентною онтологією ПрО.
Елементи онтології ПрО можна співставити з тегами
семантичної розмітки, з категоріями та семантичними
властивостями.
Найбільш важливо, що, обравши певну множину Wiki-
сторінок, семантична розмітка яких базується на
онтології О1, досить легко побудувати онтологію О2, що
описує підмножину тієї ПрО, яку формалізує онтології
О1.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.

Між багатьма елементами семантичного Wiki-ресурсу та
онтології можна встановити відповідності. Деякі з них
взаємно-однозначні і можуть виявлятися автоматично,
деякі – потребують додаткових уточнень від
користувача.
Убудовані засоби SMW дозволяють за набором Wiki-
сторінок будувати OWL-онтології, але ці засоби
недостатньо гнучкі. Тому запропоновано методи
формування онтологій на основі множини семантичних
Wiki-сторінок, що може задаватися або явно (переліком),
так і за допомогою умов.
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Теоретичні засади застосування онтологій 
для семантизації ресурсів Web.
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Використання  онтологій для 
семантичної розмітки Wiki-ресурсів

Необхідні умови:
- наявність онтології О1, близька до ПрО, що цікавить
користувача, але не відповідає повністю його потребам;
- наявність семантичного Wiki-ресурсу, розміченого
елементами цієї онтології;
- рекурсивне застосування методів автоматизації
семантичної розмітки та методів вдосконалення
онтології О2, що будується за цими ресурсами.
Необхідні методи:
- формування множини Wiki-сторінок за певними
умовами;
- побудови та вдосконалення онтології за множиною
семантично розмічених Wiki-сторінок;
- семантичної розмітки оновлених Wiki сторінок
елементами оновленої онтології.
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Використання  онтологій для 
семантичної розмітки Wiki-ресурсів

Використання  онтологій для семантичної розмітки 
здійснюється в три етапи:
1. Навчання: користувач повинний визначити, які
фрагменти (слова і словосполучення) тексту пов'язані
на змістовному рівні з поняттям ПрО. Лінгвістичні
методи дозволяють автоматизувати цей етап.
2. Розмітка: використанням отриманих на першому етапі
знань для автоматизації деяких операцій семантичної
розмітки ПМ-тексту.
3. Вдосконалення онтології ПрО шляхом аналізу
розмічених текстів.
Етапи 2 та 3 можуть повторюватися кілька разів.
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Використання  онтологій для 
семантичної розмітки Wiki-ресурсів

На етапі навчання генерується спеціалізована
лексична онтологія (СЛО), що містить фрагменти тексту
(можливо – різними мовами), пов’язані з класами,
екземплярами (поіменованими сутностями – ПС),
відношеннями іменування та відношеннями онтології.
Для цього користувач вручну розмічає тексти з ПрО або
використовує зовнішні лінгвістичні БЗ. Принципова
особливість СЛО – вона містить інформацію тільки про
поняття ПрО, що значно зменшує час обробки

На етапі розмітки в ПМ-тексті здійснюється пошук
елементів зі СЛО. Якщо користувач підтверджує, то в
текст вноситься відповідний тег семантичної розмітки.
Поповнення лексичної онтології може здійснюватися і в
процесі розмітки.
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Використання  онтологій для 
семантичної розмітки Wiki-ресурсів

На етапі вдосконалення онтології виконується аналіз
екземплярів, класів та відношень онтології, що
використовуються у семантичній розмітці кожного
окремого фрагмента (речення або параграфу) ПМ-
тексту.
Розроблено метод, який дозволяє розпізнавати типові
ситуації. Приміром, якщо фрагмент тексту має теги, пов’язані з
двома екземплярами А та В онтології ПрО та тег r, пов’язаний з
об’єктним відношенням цієї онтології, але онтологія не містить
такого відношення між даними екземплярами, то користувачевы
пропонується поповнити онтологію цим зв’язком. Аналогічно
обробляються і інші сполучення класів, екземплярів та відношень.
Запропонований підхід досліджено на задачі аналізу
компетенцій, виявлено його придатність для ПрО з
обмеженою семантикою.
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Семантичні  Wiki-ресурси 

Розпочато створення портальної версії Великої
української енциклопедії (е-ВУЕ) на платформі Semantic
MediaWiki, яка дозволяє структурувати інформацію
(виділяти категорії та визначати семантичні властивості)
на основі відповідної онтології. Для автоматизації цієї
семантичної розмітки використовуються описані вище
методи.
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Застосування онтологій для  розробки та семантизації 
електронної версії Великої української енциклопедії

Для формалізації знань на сторінках е-ВУЕ побудовано
онтологію типових ІО, яка описує їх ієрархію, відношення
та властивості (Персоналія, Організація, Географічний
об`єкт, Таксон тощо)..



39

Застосування онтологій для  розробки та семантизації 
електронної версії Великої української енциклопедії
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Застосування онтологій для  розробки та семантизації 
електронної версії Великої української енциклопедії

Для е-ВУЕ розроблено набір шаблонів для типових ІО
(Персоналія, Організація, Географічний об`єкт, Таксон 
тощо). Структура та відношення між ними формалізовано  
як онтологію ІО.
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Застосування онтологій для  розробки та семантизації 
електронної версії Великої української енциклопедії
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Інформаційно-пошукова система МАІПС

Будемо вважати, що ми маємо необхідні онтології та
можемо побудувати за ними тезауруси задач. Необхідно
реалізувати їх використання у семантичному пошуку.
Для цього розроблена МАІПС – метапошукова

система, призначена для пошуку інформації у відносно
вузьких ПрО, пов’язаних з професійними чи науковими
інтересами користувачів.
МАІПС орієнтована на користувачів, які мають в мережі
сталі та складно структуровані інформаційні інтереси
та потребують надходження нових відомостей. Це
надбудова над зовнішніми ІПС, яка персоніфіковано
фільтрує отримані від них результати.
МАІПС використовує онтології для формалізації області
інтересів користувачів та здобуває з них відомості,
потрібні для пошуку.
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Інформаційно-пошукова система МАІПС

МАІПС надає сервіси для :
- опису інформаційних потреб користувача (побудова
тезаурусу задачі, збереження бібліотеки запитів,
пов’язаних з онтологіями та тезаурусами),
- визначення складності знайдених ІР для конкретного
користувача,
- вибору типу шуканого ІО,
- індивідуального перевпорядкування результатів
пошуку.
Користувач МАІПС має можливість явно визначити, які
саме знання (онтології та базовані на них тезауруси
задач) використовуються для формалізації його
інформаційних потреб. Це є характерною рисою цієї
ССП та її основною відмінністю від інших систем, що
підтримують пошук інформації на семантичному рівні.
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Інформаційно-пошукова система МАІПС

Формалізація
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Інформаційно-пошукова система МАІПС

Статистична оцінка роботи МАІПС: оцінювання
виконувалося на 5 онтологіях, 12 тезаурусах; виконано
50 запитів (запити з не менш ніж 3 ключових слів,
українською та англійською мовами, які не
передбачають знаходження єдиної коректної відповіді).
В оцінюванні приймали участь 4 користувача.

Порівняно з Google для перших 10 результатів 
пертинентність вище на 16%.

Онтологія Пертинентність
результатів Google

Пертинентність
результатів МАІПС

OWL та DL 40 80
Штучий інтелект 80 90
Синтаксис
семантичних Wiki

60 80

Ітелектуальні
програмні агенти

90 100

Джунгарські хом’ячки 90 90
Середнє значення 72 88
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Результати роботи

Основні результати:
- запропоновано формальну модель онтології, яка
уточнює семантику таких основних елементів онтології,
як відношення та їх характеристики таким чином, що
дозволяє оцінювати виразні можливості та
обчислювальну складність онтологій, визначаючи, яка
саме дескриптивна логіка в них використана;
- розроблено комплексну онтологічну модель взаємодії
основних суб’єктів та об’єктів персоніфікованого
семантичного пошуку в Web, що формалізує їх
структурні властивості та зв’язки між ними, яка
забезпечує інтеграцію засобів пошуку із ІІС, що
потребують інформації з Web, та з джерелами
поповнення онтологічних знань, запропоновано методи
її використання;
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Результати роботи

•розроблено метод формалізації області поточних
інформаційних потреб користувача на основі тезаурусу
задачі (його побудова базується на онтології ПрО, що
цікавить користувача, таксономії інформаційних об’єктів
та аналізі релевантних ІР); створено методи генерації
таких тезаурусів та їх використання для фільтрації та
семантичної розмітки результатів пошуку, а також для
надання проактивних рекомендацій іншим
користувачам.
•запропоновано алгоритм визначення індивідуальної
складності природномовного тексту, що за допомогою
тезаурусу задачі враховує обізнаність користувача в
певній ПрО, та метод його застосування у фільтрації
результатів пошуку.



49

Практична цінність

Розроблені моделі та методи є основою для
семантизації ресурсів Web: побудови систем
персоніфікованого та колаборативного семантичного
пошуку та семантичних Wiki-ресурсів.
Результати роботи дозволяють збільшити
пертинентність пошуку, що забезпечує підвищення
ефективність науково-дослідної діяльності та
вдосконалення роботи інтелектуальних застосувань.
На основі розроблених методів та технологій
побудовано інформаційно-пошукову систему МАІПС,
що орієнтована на користувачів, які мають в мережі
сталі інформаційні інтереси та потребують постійного
надходження відповідної інформації.
Запропоновані підходи до семантичної розмітки ІР на
основі онтології типових інформаційних об’єктів
застосовано у розробці е-ВУЕ.
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Дякую за увагу!
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