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На даний час в нашій країні прийнята планово-попереджувальна 

система технічного обслуговування. Ця система застаріла та не має 

індивідуального підходу до кожного автомобіля, тому це приводить до 

зайвих матеріальних витрат та марнування часу. Така система більш 

направлена на перелік регламентованих робіт за пробігом, та немає 

можливості перевіряти автомобіль в будь який момент його експлуатації без 

фактичного заїзду на станцію технічного обслуговування. 

Тобто впровадження онтологій для поліпшення технічного 

обслуговування. Іншими словами зробити так  щоб технічне обслуговування 

проводилося по фактичному максимальному використанню ресурсу будь якої 

деталі, а не за регламентованим пробігом, коли деякі деталі не використали 

свій ресурс в повній мірі. Це можливо зробити лише при повній діагностиці 

автомобіля, але проводити її кожного для дуже затратно. Тому впровадження 

спеціальних пристроїв до автомобіля, та застосування онтологій і 

мультиагентних систем на станції технічного обслуговування зробить так. 

Що діагностування автомобіля робитиметься на відстані та при кожному 

запуску двигуна. Авжеж буде потрібне програмне забезпечення на станції та 

велика база знань. Та це значно зменшить витрати на час, кількість заїздів на 

станцію технічного обслуговування, допоможе модернізувати багато яких дій 

та коли автомобіль буде їхати на станцію, механік знатиме з якою причиною 

цей автомобіль їде, та можливу поломку або дії які треба виконати з цім 

автомобілем. 

В останні роки розробка онтологій – формальних явних описів термінів 

предметної області та відносин між ними переходить зі світу лабораторій та 

штучного інтелекту на робочі столи експертів фахових областей. У всесвітній 

павутині, онтології стали звичайним явищем. Онтології в мережі варіюються 

від великих таксономії, категоризує веб-сайти, до категоризації товарів, що 

продаються і їх характеристик. У багатьох дисциплінах зараз розробляються 

стандартні онтології, які можуть використовуватися експертами по 

предметним областям для спільного використання і анотування інформації в 

своїй області. 

Також онтологія може визначати загальний словник для вчених, у 

якому вони будуть спільно використовувати інформацію в предметній 

області. Вона включає машинно-інтерпретовані формулювання основних 

понять предметної області і відносини між ними. 

Чому виникає потреба в розробці онтології? Ось деякі причини [1]: 

 для спільного використання людьми або програмними агентами 

загального розуміння структури інформації; 
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 для можливості повторного використання знань в предметній області; 

 для того щоб зробити припущення в предметної області явними; 

 для відділення знань в предметній області від оперативних знань; 

 для аналізу знань в предметній області.  

Спільне використання людьми або програмними агентами загального 

розуміння структури інформації є однією з найбільш загальних цілей 

розробки онтологій. Наприклад, нехай, кілька різних веб-сайтів містять 

інформацію з медицини або надають інформацію про платні медичні 

послуги, які оплачуються через Інтернет. Якщо ці веб-сайти спільно 

використовують і публікують одну і ту ж базову онтологію термінів, якими 

вони всі користуються, то комп'ютерні агенти можуть отримувати 

інформацію з цих різних сайтів і накопичувати її. Агенти можуть 

використовувати накопичену інформацію для відповідей на запити 

користувачів або як вхідні дані для інших додатків. 

Процес створення будь-якої інформаційної середовища полягає в 

об'єднанні групи гетерогенних потоків, що надходять із зовнішніх джерел, в 

ядро - інформаційну систему. 

Самим загальновживаним є наступне визначення онтології: онтологія - 

точна (виражена формальними засобами) специфікація концептуалізації. В 

даному випадку вона виступає як система угод про деяку області, що 

забезпечує однакове розуміння всіма користувачами термінів, що 

застосовуються для вирішення завдання їх специфікацій, атрибутів і відносин 

між ними. В онтології зафіксована та частина концептуалізації, яка залежна 

від поглядів на предметну область. 

Стандартом онтології є IDEF5 , в рамках якого виділено 5 етапів [2]: 

 формування мети, контексту розробки онтології; 

 накопичення інформації для розробки онтології; 

 аналіз і систематизація зібраної інформації для уніфікації термінології; 

 формування початкового макета онтології на основі систематизованих 

даних; 

 розвиток, уточнення онтології. 

Стандарт IDEF5 досить декларативний, оскільки в даний час не існує 

програмних засобів, повністю його підтримують і охоплюють всі етапи 

побудови онтологій. Проте існує кілька методологій створення онтологій на 

базі інструментальних засобів, найперспективнішими з яких є візуальне 

конструювання онтології, що представляє її у вигляді мережі концептів і 

зв'язків між ними. Концепти універсальні для деякого класу і описуються 

набором атрибутів. При необхідності можливе задавати конкретні значення 

атрибутів, визначаючи також тип їх даних, заповнюючи онтологію. Зв'язки 

мають різний характер: «має», «впливає», «є», «представляє»  і тому подібне. 

 При побудові онтології загального призначення [3] існує кілька 

основних проблем, пов'язаних з її передбачуваною просторістю: 

 не існує очевидного способу класифікації понять реального світу і 

виділення базисних понять. До того ж, будь-яка класифікація, в силу того, що 



вона визначається тільки лише думкою розробників онтології, може бути 

оскаржена. Найбільш поширеним підходом до класифікації понять в 

онтологіях верхнього рівня є використання філософського понятійного 

апарату, а саме метафізики. Даний факт обумовлений щодо  універсальністю 

філософських категорій і їх загальноприйнятим, що гарантує онтології, як 

мінімум, критерії ясності; 

 не існує об'єктивних способів оцінки створеної онтології. Оскільки для 

онтології загального призначення основним критерієм є її універсальність, 

класичні прийоми оцінки повноти, такі як формування «питань компетенції», 

є завданням сумірною за складністю з побудовою «онтології всього, що є на 

світі"; 

 ні загальноприйнятої точки зору на те, якою може бути глибина 

створюваної онтології, тобто немає критерію, за яким деяке поняття може 

бути присутнім в онтології загального призначення, а деякий вже має бути 

віднесено до онтології виразно "предметно" області. Наприклад, піраміда 

знань складається з рівня загальних знань (активності, процеси, ресурси, час, 

причини) і рівня, специфічного для бізнесу (ціна, якість, оргструктура і ін.). 

У зв'язку з цим неясно, чи можна вважати всю піраміду онтологією 

загального призначення, або ж виправдано називати нею тільки рівень 

загальних знань; 

 до онтології загального призначення не застосуємо експертний підхід, 

тому що не існує критеріїв, за якими можна було б виділити «експертів 

здорового глузду»; 

 існує складність в кореляції слів природної мови і інтелектуальних 

понять, оскільки найчастіше визначення сенсу слова залежить від контексту, 

в тому числі і соціального. 

 Для проектування онтології слід вибрати найбільш підходящу 

середовище для розробки. Нижче представлений огляд деяких доступних 

редакторів і середовищ, які можуть бути використані для побудови онтології. 

В якості критеріїв порівняння було обрано такі позиції: 

 загальний опис інструменту (включаючи інформацію про розробника 

та обмежених можливостях); 

 архітектура додатки (включаючи інформацію про архітектуру 

інструментального кошти: автономне додаток, додаток клієнт-сервер, 

багаторівневе додаток; пояснюючи, як до інструментального засобу можуть 

бути додані додатковий функціонал, модулі, і описуючи спосіб зберігання 

онтології: база даних, текстовий файл і т. д.); 

 здатність працювати в складі іншого засобу і з іншими мовами 

(интероперабельность програмного засобу можна дізнатися за функціоналом 

типу злиття, анотація, зберігання, висновок і т.д., на додаток до перекладу в / 

з мови онтології); 

 уявлення знань (пов'язано з поданням моделі знання кошти, також 

включає можливість надання будь-якої мови для побудови аксіом і 

інформацію про те, чи підтримує програма методологію); 



 сервіси виведення, прикріплені до інструментального засобу (містить 

інформацію про те, чи є вбудована машина виведення або засіб може 

використовувати іншу прикріплену машину виведення, також критерій 

показує, чи надає інструмент функцію перевірки обмежень, чи надається 

можливість класифікації концептів автоматично в таксономії і можливості 

управління винятками в таксономії); 

 практичність (показує наявність графічних редакторів для створення 

таксономії і відносин, можливість спрощення цих графів і можливість 

застосування наближення його частин; критерій також включає інформацію 

про те, чи можлива спільна робота і чи надається бібліотека онтологій). 

Дані створення онтологічного простору можна використовувати  

наступні інструментальні засоби: 

 The Brain; 

 Ontostudio; 

 Protégé; 

 Swoop; 

 TopBraid Composer Free Edition. 

В роботі підняте актуальне питання онтологічного простору для 

моніторингу транспортних засобів. При біль детальному вивченні та аналізу 

програм для створення онтологій можна обрати оптимальний варіант для 

автомобільної галузі. Впровадження онтологій допоможе набагато 

полегшити попередження несправностей та вдосконалить процес технічного 

обслуговування автомобілів. 
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