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Сучасні засоби візуалізації предметних онтологій 



Для унаочнення представлення онтологічних графів було 

розроблено інтерфейс у вигляді набору екранів, поєднаних 

у призму,  кожен з яких відповідає окремому елементу 

онтології. 



Призма складається з об’єктів, що поділені на два типи 

Вершини нижчого рівня (рівень«1») відповідають граням фігури 

Вершини рівня «2» - об’єкти на гранях. 



Редактор онтології. 

editor4.inhost.com.ua 



Кожен елемент може містити 

описову інформацію - контекст 

Редагування 
контексту 



Контексти можуть бути різноманітні за 

характером даних 

№ Клас Короткий опис 

1.   text Текстовий блок – визначається як встановлений «за замовчуванням» 

при вимкненому прапорці «Посилання» 

2  image Малюнок– визначається як встановлений «за замовчуванням» при 

увімкненому прапорці «Посилання», малюнок має належати на до 

основних типів (jpg, jpeg, gif, png ) 

3  youtube Завантажує відео з https://www.youtube.com 

Потрібно при ввімкненому прапорці «Посилання» у врядок посилання 

ввести код відео (наприклад, BKmK6eVCA_E) 

4  web Відображає сторінку сайта 

5  html Відображає текст у форматі html 

Таблиця основних класів контексту 
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http://ontology4.inhost.com.ua/prism/?sharedgraph=G5aa68dbb5add4 

Відображення простої структури даних 

(Технологія «Тільки выдображення») 



Панель управління призмою на ресурсі 

prism.eor.bu 

  

              Прибирає/відображає панель управління на екрані 

 
  Зчитування файла-структури призми із локального комп’ютера 

 
  Зчитування файла-структури призми із сервера 

 
 Запис файла-структури на локальний комп’ютер 

 
  Запис файла-структури на сервер 

 

  

  - поворот призми на одну грань 

 

  - виклик навігатора призми (Рис. 13) 

 

  - повернення призми до початкового положення 

 
  - перехід до режиму перегляду поточної грані (3D кімната – Рис. 12) 

 
 - виклик інших типів представлення онтології 



Менеджер файлів для серверу ресурсу 

prism.eor.by 



Завантаження призми з локального 

сховища 



Відображення складної структури даних 

(Інтерактивна технологія ) 



Приклад контекстного відображення 

елементу призми 



Існує ще один вид відображення 

окремої грані – 3D кімната 



Навігатор 



Дякую за увагу 

Представлену таким чином 

візуалізацію об’єктної онтології ми 

можна  використовувати за основу 

інтерфейсу різноманітних об’єктів 

(електронних підручників, каталогів, 

web-ресурсів, довідників тощо 


