
SEMANTIKA

ONTOLOOGIA MÕISTEST ARVUTITEADUSES 

JA TARKVARATEHNIKAS

1. SISSEJUHATUS

Nüüdisaegses arvutiteaduses, eriti aga tarkvaratehnikas, on ontoloogia mõiste muutunud väga

laialt kasutatavaks, omades justkui mingit müstilist võimet, mis peaks aitama meil lahendada

enamikku meie ees seisvatest nii üldistest tarkvaraarenduse probleemidest kui ka

tänapäevastest veebipõhiste rakenduste koosvõime ülesannetest. Käesoleva artikli eesmärgiks

ongi pisut avada seda müstikat ja ülevaatlikult näidata, mis on ontoloogia ja milleks seda

kasutada saab.

Ontoloogiatel on täita tähtis roll paljudes rakendusvaldkondades: semantilise veebi teenused,

intelligentsed süsteemid, ärisüsteemid, tootmissüsteemid, intelligentne infootsing jt. Väga

paljude ja väga erinevate valdkondade kohta on koostatud kümneid ja sadu tuhandeid mõisteid

ja seoseid hõlmavaid ontoloogiaid lootuses, et need toovad selgust valdkonnas kasutatavate

mõistete ja seoste kohta, võimaldades nii inimesel kui masinal saada asjadest aru ühtemoodi ja

vahetada teadmisi valdkonna kohta. Näiteks võiks tuua sellised valdkonnad nagu bio- ja

geenitehnoloogia, bioinformaatika, lingvistika (nt Wordnet [31]), semantiline veeb,

veebiteenused, infootsing, robootika jms. Kui ontoloogiate hulgale pole midagi ette heita, siis

seda ei saa öelda ontoloogiapõhiste rakenduste kohta. Nende loomiseks on ehk aeg alles

praegu küps, sest eeldavad nad ju ontoloogiate olemasolu, paljud ka ontoloogiate abil

annoteeritud materjali olemasolu.

Põhilised ontoloogiate kasutusalad on teadmustehnika rakendusvaldkonnad, kuid viimastel

aastatel on ontoloogia mõiste leidnud üha rohkem kasutamist ka tarkvaratehnikas.

Käesolevas artiklis antakse lühiülevaate ontoloogia mõistest ja ontoloogiatehnikast, samuti

käsitletakse ka mõningaid tähtsamaid ontoloogiate loomise meetodeid ja vahendeid.

2. ONTOLOOGIA MÕISTE ARVUTITEADUSES

Ontoloogia mõiste sissetoomine arvutiteadusse tekitas teatud vastuolulisi arvamusi

tehisintellekti alal tegutsevate teadlaste hulgas. Originaalselt on ontoloogia mõiste pärit

filosoofiast, kus see uurib, mis on olemas (eksisteerib), mis on reaalsuse olemus ja struktuur, mis 

on olemid, kategooriad ja seosed ning neid iseloomustavad omadused. Ontoloogia on kindel

kategooriate (mõistete) süsteem, mis vastab mingile visioonile maailmast ega sõltu mingist

kindlast keelest.
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Ontoloogia mõistet aetakse sageli segi epistomoloogiaga, mis tegeleb teadmuse ja teadmisega.

Tänapäeval on erinevad kitsamate arvutiteaduse valdkondade teadlased esitanud palju

ontoloogia definitsioone [13, 30]. Selles artiklis käsitletakse ainult põhiliselt tehisintellekti

valdkonnast tulnud ontoloogia definitsiooni, sest enamik arvutiteaduse ontoloogia definitsioone

põhinevad sellel.

2.1. ONTOLOOGIA MÕISTE JA DEFINITSIOON

Ontoloogia mõiste definitsiooni arvutiteaduses esitas Tom Gruber (Stanfordi Ülikool) 1992. a.

järgmiselt: „Ontoloogia on kontseptualisatsiooni ilmutatud ja formaalne spetsifikatsioon“. [11]

T. Gruberi definitsiooni kontekstiks on teadmiste jagamine. Tema ontoloogia definitsioon räägib

ontoloogiast kui mõistete ja nendevaheliste seoste kirjeldusest (spetsifikatsioonist) mingi agendi

või agentide hulga jaoks.

Milleks tõi T. Gruber ontoloogia mõiste arvutiteadusse? Eesmärgiks oli tagada teadmiste

jagamine ja taaskasutamine. Selles on seotud ontoloogia spetsifikatsioon, mida kasutatakse

ontoloogiliste pühendumuste (com mit ments) saavutamiseks. Ontoloogilise pühendumuse

formaalse definitsiooni esitame allpool, kui vaadeldakse ontoloogia definitsiooni tehisintellekti

puhul.

Praktikas esitatakse ontoloogiat kui formaalse sõnastiku definitsioonide hulka. Sellisel

kontseptualisatsiooni spetsifikatsioonil on teatud häid omadusi teadmiste jagamise jaoks

tehisintellekti tarkavaraagentide vahel (nt semantika on sõltumatu kontekstist ja lugejast). Antud

juhul on ontoloogiline pühendumus kokkulepe kasutada sõnastikku kooskõlaliselt ontoloogia

poolt defineeritud teooriale. See võimaldab luua tarkvaraagente, mis pühenduvad

ontoloogiatele, ja disainida ontoloogiaid selleks, et jagada teadmisi nende agentidega ning

nende agentide endi vahel.

Alljärgnevalt vaadeldakse T. Gruberi ontoloogia definitsiooni täpsemalt ja formaalsemalt,

lähtudes tehisintellekti valdkonnast ja teadmustehnikast. Kõigepealt vaadeldakse, mis on

kontseptualisatsioon, millel põhineb teadmuse formaalne esitus. Kontseptualisatsioon on

reaalsuse (või selle osa) formaalne struktuur (mingi huvivaldkonna objektid, mõisted ja teised

olemid ning nende vahel kehtivad seosed), mis on mingi agendi poolt tajutud ja organiseeritud

sõltumatult kasutatavast keelest ja mingi spetsiifilise situatsiooni tegelikust toimumisest. Näiteks

sõnad Õun ja Ap ple jagavad sama kontseptualisatsiooni. Kontseptualisatsioon on lihtsustatud

vaade maailmale, mida tahetakse esitada mingil eesmärgil. Iga teadmusbaas, teadmuspõhine

süsteem või teadmusagent on pühendunud mingile kontseptualisatsioonile kas siis ilmutatult või

ilmutamata kujul.

Nagu juba öeldud, on ontoloogia kontseptualisatsiooni ilmutatud spetsifikatsioon. Kui mingi

rakendusvaldkonna teadmisi esitatakse deklaratiivselt formaalselt, siis kutsutakse esitatavate

objektide hulka vaadeldavaks maailmaks (uni verse of dis course, UoD). See objektide hulk ja

kirjeldatavad suhted nende vahel peegeldatakse representatsioonilises sõnastikus, milles

teadmuspõhine programm esitab teadmisi. Seega defineeritakse tehisintellekti kontekstis mingi

programmi ontoloogia, defineerides representatsiooniliste terminite hulga. Definitsioonid sellises 

ontoloogias seostakse UoD olemite nimedega (klassid, seosed, funktsioonid ja teised objektid),

mis on kirjeldatud inimloetava tekstiga, esitades nende nimede tähenduse, ja formaalsete

aksioomidega, mis kitsendavad nende terminite interpretatsiooni ja korrektset kasutust. 

Ühiseid ontoloogiaid kasutatakse ontoloogilise pühendumuse kirjeldamisel selleks, et mingi

agentide hulk saaks vestelda definitsioonide abil mingist maailmast, ilma et nad peaksid

opereerima globaalselt jagatud teooriaga. Öeldakse, et agent on pühendunud ontoloogiale, kui

tema vaadeldavad tegevused on kooskõlas ontoloogiaga.
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Ontoloogia defineerib praktilistes rakendustes sõnastiku, milles agendid vahetavad päringuid ja

väiteid. Ontoloogilised pühendumused on kokkulepped jagatud sõnastiku tihedalt seotud ja

kooskõlaliseks kasutamiseks. Samas ei pea agendid jagama oma teadmusbaasi, iga agent teab

asju, mida teised ei tea, ja agent, kes on pühendunud ontoloogiale, ei ole kohustatud vastama

kõigile päringutele, mida saab formuleerida jagatud sõnastikus. Seega on ontoloogiale

pühendumus ontoloogias defineeritud sõnastiku suhtes esitatud päringute ja väidete

kooskõlalisuse tagatis, aga mitte täielikkuse tagatis.

Tihti samastatakse ontoloogiat klasside taksonoomilise hierarhiaga, kuid ontoloogia on märksa

laiem mõiste. Ontoloogiad ei ole ka piiratud traditsioonilise loogika definitsioonidega, mis toovad

sisse ainult terminoloogia ega lisa mingit teadmist maailma kohta. Selleks et spetsifitseerida

kontseptualisatsiooni, on vaja defineerida aksioomid, mis kitsendavad defineeritud terminite

võimalikku interpretatsiooni.

Üldiselt võimaldab ontoloogia esitada terminitele vastavate mõistete ja nende mõistete vaheliste

seoste semantikat (tähendust). Lihtsustatult võib öelda, et mingi valdkonna ontoloogia on selle

valdkonna mõistete süsteem.

2.2. ONTOLOOGIA KOMPONENDID

Nagu juba eespool mainitud, on ontoloogia midagi rohkemat kui lihtsalt mõistete taksonoomia.

Üldiselt on täielisel ontoloogial järgmised komponendid, mis ei sõltu ontoloogia kirjeldamise

keelest: indviidid, mõisted (klassid), atribuudid ja seosed. Vaatleme ontoloogia komponente

lähemalt, kasutades näidet joonisel 1.
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Joonisel 1 on kujutatud frag ment migratsiooniameti valdkonna ontoloogiast, mis hõlmab kahte

põhimõistet: Isik ja Dokument, nende alammõisteid ning nende mõistete vahelisi seoseid. Joonis

on ka näide ontoloogiaredaktori Protégé [25] ontoloogiate visualiseerimise võimalustest. Protégé 

väljundit on täiendatud seosega <omab> ja on näidatud ka andmetüübi omadused klasside

Dokument ja Isik indiviidide kohta.

2.2.1. INDIVIIDID

Indiviidid ehk objektid (klassi eksemplarid) on ontoloogia baaskomponendid. Need võivad olla

konkreetsed objektid, nagu näiteks mingi isik, või siis abstraktsed objektid, nagu näiteks aeg.

Ontoloogia ei pea tingimata sisaldama indiviide, kuid üldiselt on üheks ontoloogia eesmärgiks

võimaldada indiviidide klassifitseerimist isegi siis, kui need indiviidid ei ole ilmutatult ontoloogia

osaks.

2.2.2. MÕISTED EHK KLASSID

Mõisteid kutsutakse mõnikord klassideks, tüüpideks või kategooriateks. Nad defineeritakse

ekstensionaalselt või intesionaalselt. Vastavalt ekstensionaalsele definitsioonile on klassid

abstraktsed objektide hulgad või grupid. Vastavalt intensionaalsele definitsioonile on klassid

abstraktsed objektid, mis on defineeritud klassi kuuluvust kitsendavate aspektide väärtuste järgi.

Klassid võivad klassifitseerida objekte, teisi klasse või mõlemaid. Ontoloogias saab klasside

objekte kirjeldada seoses teiste asjadega, mida kutsutakse tavaliselt atribuutideks. Objekti ja

atribuudi vaheline seos tähendab, et mingi atribuut on spetsiifiline sellele objektile. Näiteks objekt 

A. Kalja võib omada atribuuti <on_nimi> A. Kalja

2.2.3. SEOSED

Tõeliste ontoloogiate korral on mõisted seotud teiste mõistetega. Kui selliseid seoseid pole, siis

on tegemist kas taksonoomia (mõistete vahel eksisteerivad ainult alam/ülem-seosed) või

normeeritud sõnastikuga. Seosed objektide vahel spetsifitseerivad, kuidas objektid on omavahel

seotud. Tavaliselt iseloomustab seos mingit tüüpi (klassi) näidates, mis mõttes ontoloogia mingi

objekt on seotud teise objektiga samast ontoloogiast. Seosel on suund, kuid saab esitada ka

inversioonseid seoseid. Näiteks kui ontoloogias on klassid Isik ja Dokument, siis võib defineerida

seose Isik <omab> Dokument. Ontoloogiate väljenduslik võimsus sõltub paljuski võimest esitada 

seoseid. Kasutatavate seoste tüüpide hulk ja nende subsumptsiooni (sub sump tion) hierarhia

kirjeldab ontoloogia kirjeldamise keele väljenduslikku võimsust.

Kõige tähtsam seos on <is-a> ehk alamklass/ülemklass-seos, mis määrab objektide

klassifitseerimise klassidesse. Näiteks klassid Isik, Välismaalane ja Pagulane on

näiteontoloogias seotud <is-a> seosega. Nagu näha, loob <is-a> seos hierarhilise taksonoomia

või üldjuhul osaliselt järjestatud hulga, mis selgelt esitab objektide seose teiste objektidega. 

Teine levinud seose tüüp on <osa> seos (part-of), mis esitab objektidest liitobjektide

moodustumise.

Üldiselt saab ontoloogia seostele defineerida omadused, nt kitsendused, sümmeetria,

transitiivsus, kardinaalsus jms. Kitsendused on loogikaavaldised, mille abil saab defineerida ka

abstraktseid klasse, mille indiviidid peavad rahuldama antud loogilist tingimust. Näiteks kui on

tegemist semantilise veebi ontoloogiaga, mis on kirjeldatud OWL-(On tol ogy Web Lan guage) [23] 

keeles, siis esitatakse kitsendus kirjeldusloogika avaldisena. Kitsendusi saab näiteks kasutada,

klassifitseerimaks objekte mingitesse defineeritud klassidesse.

2.3. ONTOLOOGIA KIRJELDAMISE KEELED

Ontoloogia kirjeldamise keeled peavad võimaldama kirjeldada ontoloogia komponente.

Ontoloogiate esitamiseks kasutatakse mitmeid tuntud formaalseid keeli: LOOM [19], Ontolingua
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[11], kontseptuaalsed graafid [28], F-loogika [17], kirjeldusloogikad [1], kontseptuaalsed võred

[14] jms. Ontoloogiate kirjeldamiseks semantilise veebi tarbeks on loodud järgmised uued

keeled: RDF-Schema [4], OIL [15], OWL [ 23 ] jt.

Ontoloogia kirjeldamise keeled võib jagada järgmiselt:

1. Graafilised 

a. semantilised võrgud 

b. teemakaardid 

c. UML 

d. RDF.

2. Loogikal baseeruvad keeled 

a. kirjeldusloogikal põhinevad keeled (OIL, DAML-OIL, OWL)

b. reeglikeeled (RuleML, Prolog)

c. esimest järku loogika (KIF) 

d. kontseptuaalsed graafid.

Ontoloogia keelte formaalsuse aste on väga erinev. Mida formaalsem keel, seda paremini allub

ontoloogia kirjeldus masintöötlusele ja automaatsele tuletusele.

Praegu on kõige levinum ontoloogiate kirjeldamise keel OWL [23], mis on semantilise veebi

rakendustes kasutatavate ontoloogiate standardseks kirjelduskeeleks. OWL põhineb

kirjeldusloogikal [1], võimaldades järelduste tegemiseks kasutada kirjeldusloogika

tuletusmootoreid nagu RacerPRO [26] ja Pel let [24].

Vaatame järgnevalt meie näiteontoloogiat (vt joonis 1) OWL-keeles: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="omab">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Isik"/>
    <rdfs:range rdf:resource="#dokument"/>
  </owl:ObjectProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="valjaandmiseaeg">
    <rdfs:domain rdf:resource="#dokument"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="doknr">
    <rdfs:domain rdf:resource="#dokument"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="isikukood">
<rdfs:domain rdf:resource="#Isik"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="perenimi">

…..

Ülaltoodud ontoloogias kirjeldatakse seost <omab> mõistete Isik ja Dokument vahel

kirjeldatakse OWL-s konstruktsiooni ObjectProperty abil, näidates ühtlasi ära seoses osalevate

klasside nimed.
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Konstruktsioon DatatypeProperty võimaldab esitada objektide (indiviidide) atribuute, sisuliselt

seoseid, milles ühe klassi objektid saavad väärtusi mingist XML-s defineeritud abstraktset tüüpi

väärtuste hulgast (näiteks http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string).

Ülaltoodud OWL ontoloogia fragmendis pole näha <is-a> seoseid, need kirjeldatakse OWL

konstruktsiooni subClassOf abil.

OWL võimaldab defineerida kitsenduste kaudu ka abstraktseid klasse. Samuti on võimalik

kitsendada seoseid klasside vahel.

Viimasel ajal levitatud arusaama kohaselt arvatakse, et ontoloogiad on ainult formaalsed,

masinloetavad. Tegelikult sõltub kõik ontoloogiate esitusviisist, ontoloogia võib olla vähem või

rohkem formaalne või täiesti mitteformaalne. Ontoloogia formaalsuse taseme määramisel tuleb

lähtuda ontoloogia kasutamise eesmärgist. 

Õnneks võimaldavad tänapäevased ontoloogiate kirjeldamise redaktorid (nt Protégé) piisavalt

hästi visualiseerida ja esitada ka formaalseid ontoloogiaid nii, et need on arusaadavad valdkonna 

eksperdile, võimaldades arutleda ontoloogiate üle.

3. ONTOLOOGIATE LOOMINE JA ARENDUS

Ontoloogiate arendus on sama keeruline, raske ja aeganõudev kui tarkvaraarendus. Selle

protsessi läbiviimiseks on loodud mitmeid ontoloogiate loomise üldisi metodoloogiaid.

Ontoloogiate loomise metodoloogiate vaatlus näitab, et pole olemas ühte standardset

ontoloogiate loomise ja arenduse metoodikat [12, 30, 16, 9, 6, 29]. Hea ülevaate ja hinnangu

erinevatele metoodikatele võib leida Gómez-Pérezi raamatust [10].

3.1. ONTOLOOGIATE LOOMISE PROTSESS

Üldjuhul pole võimalik luua mingi valdkonna ühte kõikehõlmavat ontoloogiat. Valdkonda võib

modelleerida mitmest erinevast vaatepunktist, luues ka vastavad erinevad ontoloogiad.

Valdkonna üldisema ontoloogia loomiseks võib need erinevad ontoloogiad kas ühendada,

saades ühe üldisema ontoloogia, või siis hoida originaalontoloogiad nii nagu nad on ja esitada

kujutused (näiteks reeglite abil) erinevate ontoloogiate mõiste vahel.

Kui on tegemist mingi infosüsteemi rakenduse loomisega, siis lähtutakse ontoloogia loomisel

eelkõige rakenduse vaatepunktist ehk siis selle eesmärkidest ja vajadustest. Seega tuleks enne

valdkonna ontoloogia(te) loomist täpsustada vaatepunkti. 

Allpool esitatakse mõned suuremad tegevused, mida ontoloogiate tegemise protsess peaks

kindlasti hõlmama pärast seda, kui vaatepunkt või vaatepunktid on kindlaks määratud:

1. Ontoloogiasse lülitatavate terminite kindlaksmääramine, nende terminite loomulikus keeles

esitatud kirjelduste, sünonüümide ja lühendite esitamine

2. Mõistete klassifitseerimine taksonoomiatesse ja taksonoomiliste vigade leidmine ning

korrigeerimine

3. Loodava ontoloogia mõistete ja teiste seonduvate ontoloogiate mõistete vaheliste binaarsete

(kahepoolsete) seoste määratlemine

4. Mõistetevaheliste seoste leidmine valdkonnas ja nende tekstiline määratlemine

5. Mõistete ja indiviidide ning nende atribuutide (omaduste) määratlemine ja kirjeldamine

6. Mõistete ja indiviidide atribuutide, konstantide ja seoste detailiseerimine
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7. Formaalsete aksioomide määramine. Need on loogikaavaldised, mis on antud ontoloogia

piires alati tõesed ja mida ontoloogias kasutatakse kitsenduste esitamisel. Valdkonna ekspert

esitab aksioomid tavakeeles. Ontoloog esitab need formaalses keeles

8. Reeglite määramine. Reegleid kasutatakse ontoloogias teadmiste järeldamiseks, näiteks

mingite atribuutide väärtuste või seoste eksemplaride leidmiseks. Reeglid esitab valdkonna

ekspert tavakeeles ja ontoloog formaalses keeles

9. Ontoloogia valideerimine, selle mittevastuolulisuse kontroll jms.

Iga sellise tegevuse läbiviimiseks on vastavad meetodid ja tehnikad. 

3.2. ONTOLOOGIATEHNIKA JA SELLE MEETODID

Et on loodud juba palju ontoloogiaid, kasutades erinevaid meetodeid ja tehnikaid, siis tekkis

vajadus ühtse ontoloogiate loomise distsipliini järele. Ontoloogiatehnika on ontoloogiate

arendusprotsessi hõlmavate tegevuste hulk, mis  käsitleb ontoloogiate kogu elustüklit,

ontoloogiate loomise metodoloogiaid, keeli ja töövahendeid. Ontoloogiatehnika on mingis mõttes 

sümbioos teadmustehnikast ja tarkvaratehnikast.

Praegusaegsed ontoloogiate loomise metodoloogiad on üles ehitatud sarnaselt tarkvara

arendusprotsessidega. Ühte standardset ontoloogiate loomise ja arenduse metoodikat pole

olemas. Enamik metodoloogiaid katab ainult mingi osa arendusprotsessist. On olemas meetodid 

ja vahendid järgmiste spetsiifiliste ülesannete jaoks: 

1. taaskasutus

2. kollektiivne loomine

3. ühendamine

4. hindamine

5. jätkusuutlikkuse tagamine

6. ontoloogiate õppimine [20, 21, 14].

Vaja on integreerida meetodid ja tagada tehnoloogiline tugi kogu arendusprotsessile, mida

praegu ei paku ükski metoodika. Kõige põhjalikum ontoloogiate arenduse metodoloogia on

METHONTOLOGY [8, 9, 10]. See vaatleb järgmisi arendustegevusi ja pakub välja vastavad

metoodikad:

• Spetsifitseerimine. Ontoloogia eesmärgi ja skoobi esitamine loomulikus keeles ning
dokumendi vormis. Lisaks esitatakse nimekiri põhilistest infoallikatest ja valdkonna
olemitest

• Kontseptualiseerimine. Valdkonna kontseptuaalse mudeli loomine (ka ontoloogiana)

• Formaliseerimine. See on sobiva formalismi valik ja ontoloogia esituse sellega
vastavusse viimine

• Realiseerimine. Ontoloogia kodeerimine kindlasse formaalsesse keelde (nt OWL)

• Haldamine. Põhiliselt vaadeldakse siin muutuste haldamist, mis võib olla nii tsentraalne
kui detsentraalne

• Kasutamine ja taaskasutamine. See on ontoloogiate loomise peamine eesmärk. On
lootus, et sel kujul formaliseeritud teadmised on paremini taaskasutatavad. 

Valdkonna mõistete kontseptualiseerimine on üks ontoloogiaarenduse keskne tegevus, milleks

on mitu võimalust, mis on toodud alljärgnevalt: 

1. Valdkonna mõistete tähenduste üldistamine alt üles. Sel juhul on positiivne see, et loodavad

mõisted kirjeldavad vaadeldavaid olemeid suhteliselt täpselt. Negatiivne pool on see, et meetod

on üsna töömahukas ja raske on leida alama taseme mõistete tähendusi katvaid üldisi mõisteid,

detailsuse aste võib liiga suureks minna, ka on risk luua vastuolulisi ontoloogaid
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2. Kontseptualiseerimine ülevalt alla, s.o alustades kõige üldisematest valdkonna mõistetest ja

liikudes spetsiifilisemate mõistete poole. Probleemiks on see, et tuleb vähem detaile, kuid võib

juhtuda, et ontoloogia sisaldab palju mittevajalikke ülemise taseme mõisteid või tekib liiga palju

kasutuid abstraksioonitasemeid. Samuti võib tekkida ontoloogia, mida järgmiste rakenduste

korral on raske – kui mitte võimatu – kasutada, sest see on liiga spetsiifiline

3. Kontseptualiseerimisel on võimalik liikuda ka keskelt kahele poole: alguses käsitletakse ainult

valdkonna põhilisi mõisteid, hiljem liigutakse nii nende üldistamise kui spetsialiseerimise

(täpsustamise) suunas. See meetod sobib nii alamataseme kui ka ülemataseme ontoloogiate

loomiseks, sest ontoloogia ei lähe liiga detailseks ega teki mittevajalikke üldisi mõisteid.

Ontoloogiate disainis kasutatakse nüüdisajal ontoloogiate modulariseerimise printsiipi, mis

tähendab suurte ja keeruliste ontoloogiate mooduliteks jagamist järgmiselt:

1. Primitiivsed mõisted (mõisted ilma loogiliste aksioomideta) defineeritakse sõltumatutes

moodulites

2. Taksonoomia on puu kujul ja põhineb ühel eristaval mõistel

3. Mooduleid ühendatakse aksioomide abil defineeritud mõistete abil.

Ontoloogiate taaskasutamine võib toimuda nii ühendamise kui ka viitamise teel. Ühendamisel

aktsepteeritakse kõiki välise ontoloogia aksioome, viitamisel aga viidatakse välise ontoloogia

mingile elemendile ilma aksioome aktsepteerimata. Lisaks on alati võimalik semantiline

taaskasutamine ehk mingi ontoloogia ideede taaskasutamine.

3.3. ONTOLOOGIATE LOOMISE VAHENDID

Praegu on olemas päris palju erinevaid ontoloogiate loomise vabavaralisi vahendeid

(redaktoreid, järeldusmootoreid jms). Näiteks võib tuua ontoloogia redaktorid Protégé [25],

OntoEdit [22], SemanticWorks [27] jt. 

Ko wari Metastore [18] on metaandmete hoidmise, otsimise ja analüüsi andmebaasisüsteem, mis 

on vabavara. Ko wari on kirjutatud Javas. Ko wari toetab RDFi ja OWLi.

Taoliste vahendite abil saab tekitada ontoloogiaid nii OWL keeles kui RDF(S) jm vormingutes.

Need vahendid võimaldavad loodud ontoloogiaid ka visualiseerida ja dokumenteerida.

Kirjeldusloogikatel põhinevad ontoloogiakeeled (OWL jt) võimaldavad kasutada kirjeldusloogika

tuletusmootoreid (Pel let, RacerPro jt) selleks, et arutleda ontoloogia üle. Põhiliselt kasutatakse

tuletusmootoreid mõistete automaatseks klassifitseerimiseks ja ontoloogia mittevastuolulisuse

kontrolliks. 

4. ONTOLOOGIA TARKVARATEHNIKAS

Kui arvutiteadusse ilmus ontoloogia mõiste 1992. a. ja T. Berners-Lee semantilise veebi visioon

2001. a. [2], siis tarkvaratehnikas hakati ontoloogia mõiste kasulikkusest ja ontoloogiapõhisest

tarkvaratehnikast rääkima alles paar aastat tagasi. Praegu visandatakse isegi visiooni uuest

tarkvaratehnika tasemest nimega „tarkavaratehnika 2.0” [7]. Põhilised ontoloogiapõhist

tarkvaratehnika arengut motiveerivad tegurid on järgmised: tohutu suure hulga

mittestruktureeritud andmete olemasolu rakendusvaldkondades (nt ettevõtetes on ainult 5 %

andmetest struktureeritud), valdkonnakeskne lähenemine tarkvaratehnikale, veebi kui

veebiteenuste platvormi kasutuselevõtt ja koostöösüsteemide (nt teenustepõhine arhitektuur)

areng. 
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4.1. ONTOLOOGIATE KASUTUSALAD TARKVARATEHNIKAS

Tarkvaratehnika alal tegutsejad on leidnud, et ontoloogiad võivad osutuda kasulikuks läbi terve

tarkvara arendustsükli, alates süsteemi analüüsist ja lõpetades süsteemi haldusega [7]. Eriti

suurt rõhku pannakse ontoloogiate kasutamisele semantiliste veebiteenuste loomisel. Peale

selle luuakse ontoloogiaid ka tarkvaratehnika enda tarbeks, esitades tarkvaratehnikas

kasutatavaid mõisteid ontoloogiatena hõlbustamaks ühest arusaamist nendest mõistetest.

Edasises tuuakse mõned näited sellest, kuidas ontoloogiaid kasutatakse tarkvaraarenduses.

Kasutusvaldkonnad on klassifitseerinud T. Dillon ja E. Changi [7].

• Ontoloogia poolt suunatud arendus, mis kasutab ontoloogiaid arendusprotsessis
rakendusvaldkonna kirjeldamiseks 

• Ontoloogia poolt tagatud arendus, mis kasutab ka ontoloogiaid arendusprotsessis, kuid
selleks, et toetada arendajaid nende töös (nt komponentide otsimiseks)

• Ontoloogiapõhised arhitektuurid kasutavad ontoloogiaid kui ühte põhikomponenti
süsteemi töö ajal. Ontoloogia esitab siin rakenduse loogikat (nt ärireegleid)

• Ontoloogiate poolt tagatud arhitektuurid kasutavad ontoloogiaid infrastruktuuri toena
süsteemi töö ajal. Näiteks semantilise veebi teenused kasutavad ontoloogiaid, et lisada
semantiline kiht olemasolevate veebiteenuste kirjelduste peale selleks, et automaatselt
avastada, ühildada ja komponeerida teenusepõhist töövoogu.

Selline skeem on siiski lihtsustatud, sest mingi kindel ontoloogia võib osutuda kasulikuks

samaaegselt mitmes ülaltoodud valdkonnas. 

4.2. ONTOLOOGIATE KASULIKKUSEST TARKVARATEHNIKAS

Ontoloogiate formaalsed alused on eksisteerinud juba kaua aega, kuid tarkvaratehnika valdkond 

hakkas huvi tundma ontoloogiate vastu alles hiljuti. Tekib küsimus: kas ontoloogiad pole seni

osutunud tarkavaraarenduses kasulikuks või pole  õnnestunud näidata nende paremust tavaliste 

meetodite ees?

Loogikal põhinevate formalismide areng semantilise veebi kontekstis ja W3C tegevus RDF ja

OWL standardimise osas on positiivselt mõjutanud ontoloogiate haldamise töövahendite loojaid

ja kasutajaid. Tähtis faktor on ka ontoloogiate paindlikkus. Ontoloogiate põhiline kasustusala on

informatsiooni integratsioon, kus ontoloogiad sobivad hästi info kombineerimiseks erinevatest

allikatest ja selle põhjal uute faktide tuletamiseks. 

Ontoloogiaid on ka väga lihtne laiendada ja taaskasutada. Seoses sellega, et tarkavarsüsteemid

saavad olema põhiliselt veebipõhised, peavad need hakkama saama  andmetega

heterogeensetest allikatest, mis pole süsteemi arenduse käigus teada. Seega otsitakse

tehnoloogiat, mis sel puhul aitaks. Tarkvaratehnika eksperdid nagu näiteks G. Booch

prognoosivad, et sematilise veebi tehnoloogia saab olema tähtis osa veebipõhiste rakenduste

arhitektuuris [3]. 

Üks põhiline ontoloogiate kasutamise positiivne aspekt on, et nad defineerivad valdkonna mudeli 

ilmutatult ja formaalselt ning muudavad selle esmatähtsaks kogu tarkvara arenduse protsessi

jooksul. Praeguse praktika kohaselt kiputakse valdkonna mudeli tähtsust vähendama pärast

analüüsietappi.
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5. KOKKUVÕTE

Käesolevas artiklis vaadeldi ontoloogia mõistet, ontoloogia loomise võimalusi, kasutust ja rolli

tarkvaratehnikas. Artikkel ei süüvinud igasse käsitletud teemasse põhjalikult, vaid andis

lühiülevaate ontoloogiatehnika põhilistest mõistetest ja arengutest. Huvitatud lugejale jääb

võimalus ise süvendatult uurida mõnda teda huvitavat ontoloogiatehnika aspekti.
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