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Įvadas 
 
Tiriamoji problema ir jos aktualumas Kuriant šiuolaikines informacines sistemas, plačiai naudojamos žinios.  

Tokios sistemos vadinamos žiniomis grindžiamos informacinėmis sistemomis. 
Vienas iš būdų vaizduoti žinias – ontologijos. Ontologijų naudojimas leidžia 
sutrumpinti informacinių sistemų kūrimo laiką bei sumažinti kaštus. Atsiranda galimybė pakartotinai panaudoti žinias. Šio darbo tikslas yra pasiūlyti metodą, 
kuris leistų supaprastinti bei dalinai automatizuoti ontologijų kūrimo procesą. 

Paprastai ontologijos kūrimo procesą sudaro keturi etapai: terminų 
surinkimas, jų analizė, tikslinimas ir vaizdavimas. Terminų surinkimo etape yra 
identifikuojami visi nagrinėjamos srities vartojami terminai, jų tarpusavio ryšiai 
ir apibrėžimai. Analizės etape surinkti terminai semantiškai analizuojami: ieškoma skirtingų terminų, apibūdinančių vienodus objektus ar reiškinius. 
Radus šiuos terminus, turi būti pasiektas susitarimas dėl bendro vieno termino 
naudojimo. Tai daroma trečiajame ontologijos sudarymo etape. Peržiūrėjus 
visus tokius terminus, pereinama prie paskutinio etapo – ontologijos 
vaizdavimo pasirinkta ontologijų vaizdavimo kalba. Paskutinis etapas gali būti 
vykdomas naudojant pasirinktą ontologijų kūrimo priemonę. Tai apsprendžia ir ontologijos vaizdavimo kalbos pasirinkimą. Naudojant ontologijų kūrimo 
priemones, ontologijas gali kurti žemesnės kvalifikacijos darbuotojai, 
pavyzdžiui, įmonės informacinių sistemų specialistai. 

Šis aukščiau aprašytas ontologijos kūrimo procesas yra gana lėtas ir 
reikalaujantis didelio kruopštumo. Didelę reikšmę ontologijos kūrimo greičiui turi žmogaus dalyvavimas kiekviename etape. Kuriant tos pačios dalykinės 
srities ontologiją, keli žmonės nesukurs identiškų ontologijų. 

Manoma, kad situacijos pagerinimui reikia kokybinio šuolio, kuris 
suteiktų galimybę automatizuoti dalį ontologijos kūrimo proceso bei leistų 
keliems žmonėms kurti identiškas ontologijas. To norima pasiekti šiame darbe 
sukurtu metodu.  

Tyrimų objektas Disertacijoje tiriamas žiniomis grindžiamų informacinių sistemų kūrimas 
naudojant formalius konceptus. 

 
Darbo tikslas Pagrindinis darbo tikslas yra praplėsti žinių surinkimo metodus (ontologijų 

sudarymo metodus), pasiūlant tam naudoti formalius konceptus praplečiant juos 
deklaratyviomis taisyklėmis, tokiu būdu pagreitinant žinių surinkimą ir 
pagerinant jų kokybę. 
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Darbo uždaviniai 

1. Atlikti ontologijų bei formalių konceptų naudojimo informacinėse 
sistemose mokslinės literatūros analizę bei įvertinti galimybes 
sunkiasvorių ontologijų sudarymui naudoti formalius konceptus. 

2. Atlikti dalykinės srities žinių surinkimo metodų lyginamąją 
analizę.  

3. Išnagrinėti ontologijų bei ontologijų, sudarytų naudojant formalius 
konceptus, vaizdavimo budus, ir pasiūlyti metodą, skirtą 
sunkiasvorėms (angl. heavyweight ontologies) ontologijoms 
sudaryti naudojant formalius konceptus bei taisykles. 

4. Aprašyti pasiūlytą dalykinės srities žinių surinkimo metodą. 
5. Patikrinti pasiūlyto metodo įgyvendinimo galimybes ir naudą – sukurti programų sistemos prototipą, kuris realizuotų pasiūlytą 

metodą, ir atlikti eksperimentus. 
 
Tyrimų metodika Analitiniame darbo skyriuje formalių konceptų panaudojimo, ontologijos 

sąvokos bei ontologijų panaudojimo analizė atlikta naudojant bibliotekinio tyrimo bei lyginamosios analizės metodus. Ontologijos kūrimui panaudoti 
loginės indukcijos, sąvokų apibendrinimo ir koncepcinio modeliavimo metodai. 
Darbe pasiūlyto metodo praktiniam realizavimui naudojami konstravimo bei 
eksperimentinės analizės metodai. 

 
Darbo mokslinis naujumas Šioje disertacijoje pristatomas naujas ontologijų kūrimo naudojant 

formalius konceptus metodas. 
Darbe pateikti nauji rezultatai:  
 

1. Atlikus ontologijų kūrimo ir formalių konceptų naudojimo metodų analizę informacinių sistemų kontekste, nustatyta, kad ontologijų 
kūrimas naudojant formalius konceptus yra aktuali mokslinė 
problema. 

2. Formalių konceptų naudojimas ontologijoms kurti buvo įrodytas 
panaudojus formalių konceptų analizės metodą. 

3. Pasiūlytas naujas ontologijų kūrimo metodas naudojant formalius konceptus bei taisykles. Pasiūlyta formalius konceptus išplėsti 
taisyklėmis. Ontologija generuojama iš formalaus konteksto 
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naudojant formalių konceptų analizės metodą. Formalus kontekstas užpildomas naudojant duomenų pildymo formas. Pasiūlytam 
metodui įvertinti taikomas naudos vertinimo metodas. 

 
Darbo rezultatų praktinė reikšmė Gauti tyrimų rezultatai naudojant pasiūlytą metodą pritaikyti šiai  

programinei įrangai:  
1. Nekilnojamojo turto paieškos sistemai. 
2. Automatizuotai budėjimų tvarkaraščių sudarymo sistemai, įdiegtai 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. 
3. Kursų administravimo sistemai, įdiegtai Generolo Jono Žemaičio 

Lietuvos karo akademijoje. 
4. Lokalaus tinklo stebėjimo sistemai, įdiegtai Lietuvos kariuomenės 

Logistikos valdyboje. 
 

Ginamieji teiginiai 
1. Formalūs konceptai, praplėsti ribojimais, gali būti naudojami 

sudarant sunkiasvorę ontologiją.  
2. Ontologija sudaroma greičiau naudojant siūlomą metodą nei 

naudojant  neautomatizuotą ontologijos kūrimo metodą. 
 
Darbo apimtis Darbą sudaro įvadas, 3 skyriai, išvados, literatūros sąrašas ir autoriaus publikacijų sąrašas. Bendra disertacijos apimtis – 108 puslapiai, 43 paveikslai ir 

27 lentelės. 
 
1. Ontologijos ir formalių konceptų analizė informacinių sistemų kontekste 
Žiniomis grindžiamų informacinių sistemų kūrimas ilgainiui tampa vis sudėtingesnis ir daugiau resursų reikalaujantis procesas, kadangi kiekvieną 

dieną informacinėms sistemoms keliami vis didesni reikalavimai,  jos tampa 
sudėtingesnės ir didesnės. Vienas iš informacinių sistemų žinių šaltinių yra 
ontologija. Kaip žinoma, ontologijos kūrimo procesas yra sudėtingas ir 
netobulas, kadangi ją kuria žmonės, ir šis procesas yra daugiau kūrybinio, nei 
inžinierinio pobūdžio. Vienas iš būdų pagerinti ontologijos kokybę – naudoti formalius metodus ontologijai sudaryti. Vienas iš formalių būdų ontologijai 
sudaryti yra formaliais konceptais paremtų hierarchinių tinklų naudojimas.  
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Autoriai atliko su disertacijos tema susijusių darbų analizę. Šiuose darbuose žiniomis grindžiamų informacinių sistemų kūrimui buvo naudojamos 
ontologijos bei formalūs konceptai. Buvo nustatyta, kad siūlomi metodai gali 
būti praplėsti ir patobulinti. 

Disertacijoje atlikta žemiau pateiktų metodų analizė pavaizduota 1 
lentelėje. 

 
1 lentelė. Metodų analizė 

Kriterijai 
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1. K.Srikanth ir kiti 
metodas 2010  Dalinai Taip Taip 

(Fuzzy) 
Dalinai 

automatizuotas Sudėtinga 
2. Celjuska ir Vargas-Vera 
metodas 2009 Taip Ne Taip Dalinai automatizuotas Sudėtinga 
3. Kyoung-Mo 
Yang metodas 2008 Dalinai Taip Taip 

(Fuzzy) 
Dalinai 

automatizuotas Sudėtinga 
4. Hele-Mai Haav 
metodas 2004 Ne Taip Ne Dalinai 

automatizuotas Sudėtinga 
5. Harith ir Sanghee 
metodas 2003 Taip Ne Ne Automatizuotas 

Vidutinio 
sudėtingu-mo 

6. Blaschke ir 
Valencia metodas 
2002 

Taip Ne Ne Automatizuotas Sudėtinga 
7. Shamsfard ir 
Barforoush metodas 
2002 

Taip Ne Taip Dalinai 
automatizuotas 

Vidutinio 
sudėtingu-

mo 
8. Siūlomas 
metodas Taip Taip Taip 

(taisyklės) 
Dalinai 

automatizuotas Nesudėtinga 
 Atlikus susijusių metodų analizę, nustatyta, kad esami ontologijų kūrimo (naudojant formalius konceptus) metodai tinka sudaryti lengvasvorėms (angl. 

lightweight ontologies) ontologijoms. Todėl pasiūlyta praplėsti formalius 
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konceptus taisyklėmis tam, kad būtų galimybė sudaryti sunkiasvores (angl. 
heavyweight ontologies) ontologijas.  

2. Ontologijos sudarymas naudojant formalius konceptus ir taisykles 
Šiame skyriuje aprašomas ontologijos kūrimo metodas naudojant 

formalius konceptus ir taisykles. Siūlomas metodas remiasi formalių konceptų 
analizės metodu. Pateikiamas ontologijos kūrimo naudojant formalius konceptus ir taisykles metodas, šiam metodui pasiūlomas naudos vertinimo 
metodas. 

Kaip žinoma, sąvokos ir konceptai priklausomi nuo konteksto. Tą patį 
terminą visi supranta skirtingai. Esami metodai, kurie naudoja formalius 
konceptus, turi galimybę aprašyti vieną kontekstą. Todėl buvo pasiūlyta naudoti 
taisykles, siekiant specifikuoti konceptus priklausomai nuo konteksto. 1 paveiksle pavaizduotas ontologijos kūrimas panaudojant taisykles, 
siekiant įvesti ribojimus, suteikti galimybę konceptus specifikuoti konteksto 
atžvilgiu. 

 

 1 pav. Ontologijos kūrimas panaudojant taisykles  
2 paveiksle pateiktas ontologijos kūrimo naudojat formalius konceptus ir 

taisykles metodo aprašymas (tamsia spalva diagramoje pažymėtos vietos 
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parodo metodo naujumą). Projektuotojas arba programuotojas pirmiausia sukuria formalių konceptų saugyklą (jeigu jos nėra ir pakartotinai formalus 
kontekstas nenaudojamas). Vėliau yra sudaromas duomenų šaltinių sąrašas, 
sudaromi duomenų išgavimo kriterijai (taisyklės) ir išgaunami duomenys. 
Kartu yra sudaromos duomenų analizės ir taisyklių įvedimo formos bei objektų 
įvedimo šablonai. 

Kitą ontologijos sudarymo etapą įgyvendina vartotojas. Pasinaudodamas duomenų analizei sukurtomis formomis, jis analizuoja duomenis, suranda 
reikiamus objektus ir juos įrašo (naudojasi objektų įvedimo šablonais) į formalų 
kontekstą, arba, pasinaudodamas taisyklių įvedimo formomis, vartotojas sudaro 
ir išsaugo taisykles. 

Vartotojui įvedus į formalų kontekstą objektus ir/ar sudarius taisykles, 
programų sistema, atsižvelgiant į įvestas taisykles, generuoja formalių konceptų tinklą (ontologiją). Vartotojas vizualiai analizuoja ontologiją ir, jeigu reikia, 
koreguoja formalų kontekstą įvesdamas naujus arba pašalindamas jau įvestus 
objektus. 

 

 2 pav. Ontologijos kūrimas naudojat formalius konceptus ir taisykles  
Naudodamiesi kainos modeliu, įvertinsime ontologijos kūrimą naudojant 

formalius konceptus ir taisykles. 
 ;TMROFCO CCCCCC ++−−= α  Kur:  C – nauda/nuostolis; 
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CO – klasikinis ontologijos kūrimas; COFC – naujai kuriamos ontologijos kaina; 
CR – ankščiau sukurtos ontologijos panaudojimo kaina; 
CM – sutaupytos palaikymo sąnaudos; 
CT – sutaupytas laikas. 

 
3. Ontologijos sudarymo naudojant formalius konceptus ir taisykles eksperimentinis tyrimas 
Šiame skyriuje aprašome patirtį iš realaus informacinės sistemos kūrimo 

projekto, kuriame buvo pritaikytas siūlomas metodas. Eksperimente buvo 
testuojami ir įgyvendinti šie veiksmai: 

• surenkama informacija apie veiklos sritį ir jos pagrindu kuriama 
ontologija. Ontologijai kurti buvo naudojami du skirtingi metodai: tradicinis ontologijos kūrimo metodas (pasirinktas 
Protege įrankis) bei autorių siūlomas metodas. Atlikta lyginamoji 
metodų analizė; 

• naudojantis siūlomu metodu, ontologija buvo praplėsta 
taisyklėmis; 

• sudaryta taisyklėmis praplėsta ontologija buvo panaudota 
nekilnojamojo turto paieškos informacinei sistemai. 

Antrame eksperimente buvo atliekamos formalaus konteksto 
transformacijos bei palyginti rezultatai (3 pav.): 

• išplėstas formalus kontekstas (toliau – EFC) transformuojasi į 
tradicinį formalų kontekstą; 

• tradicinis formalus kontekstas (toliau – FC) transformuojasi į 
išplėstą formalų kontekstą. 

 

 3 pav. Kontekstų transformacijos  
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Atlikę EFC į FC ir FC į EFC transformacijas ir įvertinę jų trukmę, galime padaryti išvadą, kad transformuojant iš FC į EFC užtrunka ilgiau nei 
transformuojant EFC į FC. FC į EFC tipo transformacijos naudojamos, kai 
norima papildyti esamą išplėstą formalų kontekstą, o taip būna retai. Bet, 
atsižvelgus į tai, kad praktiškai yra dažniau atliekamos EFC į FC 
transformacijos, tai nėra didelis trūkumas. 

2 lentelėje parodyti dviejų ontologijų sudarymo metodų palyginimo rezultatai. Buvo palyginti du skirtingi metodai: tradicinis ontologijos kūrimo 
metodas (pasirinktas Protege įrankis) bei autorių siūlomas metodas. 

 
2 lentelė. Klasikinio ir pasiūlyto metodų palyginimas 

Scenarijus 
 

Veikla 

Ontologijos sudarymas 
naudojant klasikinį 

metodą 
(naudojamas Protege) 

Ontologijos 
sudarymas 

naudojant siūlomą 
metodą 

Konceptų skaičius 671 vnt. 839 vnt. 
Egzempliorių skaičius 1865 vnt. 2417 vnt. 
Įrankio adaptavimas 0 val. 20 val. 
Terminų surinkimas 16 val. ~ 1-2 val. 
Terminų analizė ir tikslinimas 24 val. < 1 min. 
Ontologijos vaizdavimas <1 min. <1 min. 

 Remiantis 2 lentelėje pateiktais duomenimis, ontologija sudaroma apie 
42,5% greičiau naudojant pasiūlytą metodą, nei naudojat tradicinį metodą. 

 
Bendrosios išvados 

Tyrimų metu gautos šios išvados: 
1. Išnagrinėjus ontologijų ir formalių konceptų tinklų struktūras, nustatyta, kad esami žinių surinkimo sprendimai panaudojant 

formalius konceptus skirti lengvasvorėms ontologijoms sudaryti. 
Atlikus žinių surinkimo būdų bei formalių konceptų naudojimo 
metodų mokslinės literatūros analizę informacinių sistemų kontekste, 
nustatyta, kad tikslinga formalus konceptus praplėsti taisyklėmis. Tai leis automatizuoti ontologijos kūrimo procesą ir formaliai sudaryti 
sunkiasvores ontologijas. 

2. Ontologijos sudarymo naudojant formalius konceptus ir taisykles 
naudai įvertinti buvo pasiūlytas naudos modelis. Eksperimentai 
patvirtino, kad ontologijos sudarymas naudojant formalius konceptus 
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ir taisykles yra naudingas, kadangi konceptai generuojami formaliai, nereikia analizuoti terminų. Siūlomas metodas eliminuoja žinių 
inžinierių iš ontologijos sudarymo proceso. Taikant pasiūlytą metodą, 
ne tik sutaupomas laikas, bet ir ontologija sudaroma formaliai. Sukurtą 
ontologiją taikant kitoms informacinėms sistemoms kurti ir taip 
nuolatos tobulinti ontologiją. 

3. Eksperimentų metu gauti rezultatai parodė, kad ontologijos kūrimui naudojant siūlomą metodą sunkiasvorė ontologija gali būti sudaryta iki 
42,5 % greičiau ir kokybiškiau negu kuriant ją klasikiniais metodais. 

4. Eksperimentų metu gauti rezultatai parodė, kad kiekvieną abstraktų 
konceptą reikia tiksliai nustatyti bei aprašyti taisykle. Buvo atliktas 
eksperimentas, kai papildomai kartu su taisyklėmis buvo naudojami 
apmokyti neuroniniai tinklai. Neuroninių tinklų naudojimas leido lanksčiau aprašyti abstrakčius konceptus. Todėl būtų naudinga tęsti šį 
darbą tiriant formalių konceptų bei neuroninių tinklų panaudojimo 
galimybes žiniomis grindžiamose informacinėse sistemose. 
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RESEARCH ON USING FORMAL CONCEPTS FOR 
INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT 

 
An Overview of the Problem  Knowledge is widely used in development of modern information 

systems. One of the ways to represent knowledge is ontologies. They make it 
possible to shorten the time of information system development and to reduce 
costs. Moreover, it is an opportunity to re-use the knowledge. 

The objective of the thesis is to propose a method that allows partially simplifying and automating an ontology development process. 
Typically, an ontology development process consists of four phases: 

collection of terms, analysis of terms, specification and representation. A first 
stage of ontology development process is to capture the entire domain 
identified in terms of their mutual relations and definitions. During the analysis 
phase the collected terms are analysed: different terms for describing the same objects or phenomena are searched.  

The next step can be performed using the selected ontology development 
tool. This determines the display language and ontology selection. For example, 
enterprise specialists (low level IT specialists) can compose ontology by using 
ontology development tools. 

The above described ontology development process is rather slow and requires scrupulous work. Human involvement in every step of an ontology 
development process makes big influence on performance. Different people can 
not create identical ontologies even developing the same subject area ontology. 

We believe that the situation can be improved by the qualitative leap 
which would enable the acceleration of the automation of the ontology building process and allow several people creating an identical ontology. This is 
partially aimed at the method developed during this study. 

 
Practical Value While preparing the thesis, we participated in the below described projects 

where theoretical results were applied in practice: 1. A local area network monitoring system applied at the Lithuanian 
Armed Forces Logistics Department. 

2. An automated scheduling system applied at the General Jonas 
Žemaitis Military Academy of Lithuania. 

3. A course administration system applied at the General Jonas Žemaitis 
Military Academy of Lithuania. 4. A search system for the real estate domain (an experiment). 
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The Object of the Research  The object of the present study is the formal concepts used for building 
knowledge-based information systems. 

 
The Aim of the Research  The main goal of the research is to extend methods of creating ontologies 

(the techniques of collection knowledge) by using formal concepts and declarative rules in order to improve the quality and productivity of ontology 
development. 

 
The Objectives of the Research In order to achieve the objective, the following problems had to be solved: 
 1. To investigate the role of the formal concepts and domain ontology in 

modern information systems. 
2. To analyse the existing methods of creating ontologies and to evaluate 

the formal concepts and rules used to create ontologies. 
3. To explore the concepts of a formal ontology and the ways of ontology 

representation and to propose a method for partially automating ontology creation. 
4. To define a method of ontology development by using formal concepts 

and rules. 
5. To propose a cost model of ontology development by using formal 

concepts and rules. 6. To evaluate the proposed method by conducting experiments. 
 
Methodology of the Research  Research methodology includes comparative analysis of scientific 

literature, research generalisation and logical induction methods for the analysis 
of knowledge management, knowledge reuse and transformation methods. Experimental research methods were applied to test the proposed method of 
ontology creating by using formal concepts. 

 
Scientific Novelty This thesis presents a new ontology development method by using formal 

concepts, and the following new results are provided: 1. Having performed the analysis of the methods applied for ontology 
development and the use of formal of concepts in the context of 
information systems, it was determined that ontology development by 
using formal concepts is a relevant scientific problem. 
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2. The use of formal concepts for the development of ontologies was proved having applied Formal Concept Analysis method. 
3. A new method for building ar creating? ontologies by using formal 

concepts and rules was proposed. It is proposed to extend formal 
concepts by rules. Ontology is generated from a formal context using 
Formal Concept Analysis method. To evaluate the proposed method a 
benefit assessment method was applied.  

Defended Proposition The following statements based on the results of the presented research 
may serve as the official hypotheses to be defended: 
 

1. Formal concepts extended by rules can be used for the creation of 
heavyweight ontology. 

2. Less time is necessary for ontology creation when formal concepts 
extended by rules are used in comparison with the traditional ontology development method. 

 
Scope of the work The dissertation consists of three main chapters. 
The first chapter introduces the main problem analysed in the dissertation 

and its importance. The task of this chapter is to present relevant literature analysis and to study current challenges and problems in creating ontologies 
and formal concepts used in information systems. The analysis of the role of 
formal concepts and domain ontology in modern information systems is 
presented. Moreover, the existing methods of creating ontologies are analysed, 
and formal concepts and rules used to create ontologies are evaluated. The 
concepts of a formal ontology and the ways of ontology representation are explored and presented, and a method for partially automating ontology 
creation is proposed. The concepts of ontology and a formal concept are 
defined. Different usage of domain ontology in conceptual data modelling is 
explained. A comparison of automatic ontology development methodologies, 
languages and tools is made. The second chapter describes the importance of reducing work efforts, 
costs, and time consumption in creating ontologies. Creation of ontologies by 
using formal concepts and a rules approach is presented. The correctness of 
creating an ontology using formal concepts and declarative rules is proved 
formally applying a formal concepts analysis method. A set of formulas to 
estimate the costs related to the ontology engineering process by using formal concepts and neural networks is provided. 
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The third chapter describes a set of experiments, where the proposed method of ontology creation by using formal concepts is applied. An 
experiment using a real estate domain was carried out. 

General conclusions as well as recommendations for further research 
summarize the present study. Finally, an extensive list of references and a list 
of 13 publications by the author on the topic of the dissertation are submitted. 

 
General Conclusions The presented research aims at contributing to better understanding of 

ontology developing by using formal concepts and rules. The following results 
were obtained during the research:  

 
1. Having examined the structures of ontologies and the networks of formal concepts, it was established that the existing knowledge 

collection solutions by using formal concepts are aimed at creating 
lightweight ontologies. Moreover, having conducted the analysis of 
scientific literature of knowledge collection techniques and the 
methods of the use of formal concepts in the context of information 
systems, it was determined that it is appropriate to extend formal concepts with rules. That will allow automation of an ontology 
creating process and enable to formally create heavyweight ontologies. 

2. To assess the benefit of using formal concepts and rules for ontology 
development, a benefit assessment model was proposed. The 
experiments proved that ontology development by using formal concepts and rules is beneficial as the concepts are generated formally 
and there is no need to analyse the terms. The proposed method 
eliminates a knowledge engineer from the ontology development 
process. Applying the proposed method, less time is consumed and a 
number of errors reduces as it is developed formally. It is possible to 
apply the developed ontology for the development of other information system thus constantly improving the ontology. 

3. The results obtained during the experiments demonstrated that 
applying the proposed method for ontology development, heavyweight 
ontology may be created in shorter time (about 42.5%) and in a more 
qualitative way than developing it by applying classical methods. 

4. The results obtained during the experiments demonstrated that every formal concept has to be exactly identified and described by the rule. 
There was an experiment when the trained neural networks were used 
in addition to the rules. The use of neural networks enabled the 
identification of formal concepts. Therefore, it is meaningful to 
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continue this work researching the possibilities of the use of formal concepts and neural networks in the knowledge-based information 
systems. 
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