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Мета дипломного проекту – розглянути процес створення онтології складної 

предметної області у Protégé на прикладі процесу тестування програмного 

забезпечення та реалізувати програмні засоби для прискорення роботи з 

індивідуалами та об’єктними властивостями онтологій.

Завдання роботи:

• проаналізувати процедури створення онтології у Protégé;

• запропонувати процедуру полегшення виконання операцій додавання/видалення 
властивостей для  індивідуалів за рахунок безпосередньої роботи з вихідними 
даними у форматі .owl;

• розробити функціонал програмної системи що реалізує запропонований метод.
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Процес тестування програмного забезпечення
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Типовий процес створення онтології у Protégé
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1. Створення проекту

2. Створення ієрархії класів

3. Створення властивостей індивідуалів



Типовий процес створення онтології у Protégé
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4. Створення індивідуалів та присвоєння властивостей



Збереження елементів онтології у системі Protégé
в форматі .owl
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Властивості даних

Об’єктні властивості

Індивідуали

Оголошення елементів



Онтограф онтології процесу тестування програмного 
забезпечення, створеної в програмі Protégé
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Узагальнена структура програми
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Діаграма прецедентів розробленої системи
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Діаграма класів класу Ontology
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Використані технології
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Приклад інтерфейсу користувача при 
організації роботи з .owl-файлом

Головне меню
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Меню вибору 

функціональності



Приклад  інтерфейсу програми

Робота з об’єктними 

властивостями 

індивідуалів
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Присвоєння об’єктної 

властивості в Protégé



Приклад  інтерфейсу програми

Робота з індивідуалами та їх властивостями
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Переваги створеного ПЗ

• Можливість працювати з декількома 
індивідуалами одночасно

• При створенні індивідуала, користувач 
бачить усі властивості, що стосуються 
даного класу

• Користувачу не потрібно запам’ятовувати 
назву класів та об’єктних властивостей, 
він може просто обрати потрібний 
елемент зі списку.
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Висновки
Виконання роботи дозволило отримати наступні результати:

• проаналізовано процедури створення онтології у Protégé та 
виявлено незручності виконання операцій внесення властивостей 
індивідуалів;

• виявлено, яким чином може бути здійснене полегшення 
виконання операцій додавання/зміни властивостей для  
індивідуалів за рахунок безпосередньої роботи з вихідними 
даними у форматі .owl ;

• розроблено функціонал програмної системи що реалізує 
запропоновану процедуру.
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Дякую за увагу!
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