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Anotācija 

Lai informācijas sistēmas varētu apmainīties ar datiem, to datu modeļiem jābūt saderīgiem. 

Bieži vien tas tā nav, jo sistēmas ir veidojuši dažādi izstrādātāji, vadoties pēc dažādiem 

mērķiem, kā rezultātā rodas atšķirības terminu lietojumā un datu vērtību skaidrojumos. Līdz 

ar to šo informācijas sistēmu datu modeļi var būt izteikti dažādās notācijās, kas apgrūtina 

saderības noteikšanu. 

Šajā promocijas darbā tiek risināta dažādās notācijās izteiktu datu modeļu savietojamības 

noteikšanas problēma. Datu modeļi tiek transformēti ontoloģijās, pielietojot transformācijas 

noteikumus. Vēlāk tiek veikta automātiska ontoloģiju savietošana, un iegūts datu modeļu 

saderības novērtējums. 

Datu modeļu savietošanas procesā lietoto metožu kopums ir apvienots metodoloģijā, ko var 

izmantot datu modeļu salīdzināšanai dažādās nozarēs. Metodoloģija ļauj nozares ekspertiem 

veikt savietošanas uzdevumus automātiskā veidā, ekonomējot šim uzdevumam atvēlēto laiku 

un resursus. 

Izstrādātā metodoloģija ir tikusi aprobēta, salīdzinot Latvijas Valsts zemes dienesta datu bāzes 

relāciju modeli ar ISO 19152 starptautiskā standarta konceptuālo datu modeli, lai noteiktu, cik 

lielā mērā viens datu modelis atbilst otram. 

Metodoloģijas nodrošināšanas un aprobācijas vajadzībām ir izstrādāts ontoloģiju savietošanas 

programmatūras rīks, kas ir viens no šī darba praktiskajiem rezultātiem. Rīks nodrošina 

automātisku datu modeļu transformāciju un ontoloģiju savietošanu, kā arī ļauj veikt manuālu 

savietošanu un entītiju anotāciju. 

Atslēgas vārdi: datu modeļu savietojamības noteikšana; datu modeļu transformācija; 

ontoloģiju savietošana 
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Annotation 

To share the data between information systems their underlying data models must be 

compatible. Which often is not the case for systems designed by independent parties and with 

different goals in mind, resulting in differences in meaning and interpretation of data values. 

These data models can be expressed in different formats, which complicates the determination 

of compatibility. 

The problem of assessing the compatibility of two different format data models is being 

solved in the thesis. First, data models are transformed into ontology using transformation 

rules. Next compatibility of data models is assessed using automatic ontology matching 

techniques. 

The set of techniques included in this process is combined into single methodology, that can 

be used to determine data model similarity across different domains. The methodology allows 

domain experts to perform matching tasks in automatic fashion, thus saving time and 

resources required for the task. 

The methodology was approbated by assessing similarity of Land state service database 

relational model and conceptual data model provided by ISO 19152 international standard, to 

determine how compatible these data models are. 

For the purpose of implementation and approbation of the methodology, the ontology 

matching software tool was developed and is one of the practical results of the work. The tool 

provides automatic transformation of data models and ontology matching functionality, as 

well as manual matching and entity annotation functionality. 

Keywords: data model compatibility assessment; data model transformation; ontology 

matching 
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Ievads 

Tuvojoties semantiskā tīmekļa laikmetam, datu glabāšanai ikdienā joprojām ļoti plaši tiek 

izmantotas relāciju datubāzes. Migrējot mantotās relāciju datubāzes uz semantiskajām 

datubāzēm vai veicot integrēšanu ar tām, rodas datu modeļu, kas izteikti dažādās notācijās, 

līdzības (saderības) noteikšanas problēma. 

Lai vairākas informācijas sistēmas spētu koplietot datus, to datu modeļiem jābūt saderīgiem. 

Datu modelis organizē datu elementus un nosaka, kā šie elementi ir saistīti viens ar otru. 

Atkarībā no lietojuma datu modeļus iedala vairākos tipos, piemēram, datubāzu modeļi, datu 

struktūru diagrammas, vispārīgie datu modeļi, semantiskie datu modeļi u.c. 

Bieži vien dažādu informācijas sistēmu datu modeļi nav saderīgi. To izraisa tas, ka sistēmas 

tikušas izstrādātas, vadoties pēc dažādiem mērķiem, pielietojot dažādas tehnoloģijas un 

pieaicinot dažādus izstrādātājus. Vienas un tās pašas nozares zināšanas var tikt atveidotas ar 

atšķirīgu jēgu un dažādām datu vērtību interpretācijām. Līdzības noteikšanas uzdevums kļūst 

sarežģītāks, ja, piemēram, vienai no apskatāmajām sistēmām ir relāciju modelis un otrai 

sistēmai ir konceptuālais datu modelis. 

Ar vārdu saderība šajā darbā tiek saprasta līdzība starp diviem datu modeļiem, kas var būt 

izteikti dažādās notācijās, vai var būt arī dažāda tipa. Pirms var notikt datu apmaiņa starp 

divām informācijas sistēmām, ir nepieciešams noteikt, vai vienas sistēmas datu modelis satur 

visas nepieciešamās otrās sistēmas datu modeļa entītijas, kuru otrā modeļa entītiju trūkst 

pirmajā modelī, un kuras pirmā modeļa entītijas trūkst otrajā modelī utt. Ja viens no 

apskatāmajiem datu modeļiem ir izstrādes stadijā vai tiek atjaunināts, vai papildināts, datu 

modeļiem mainoties līdzības noteikšanas operāciju var nākties izpildīt vairākkārt. Ja šo 

uzdevumu veikt manuāli, tas ir dārgs un laikietilpīgs darbs, jo visa procesa garumā tajā ir 

jāiesaista nozares speciālisti. 

Cits veids, kā noteikt datu modeļu saderību, ir pielietot programmatūras rīkus saderības 

noteikšanas procesa automatizācijai. Lai gan pašlaik neviens automātisks risinājums nespēj 

pilnībā aizvietot nozares speciālista pieredzi un spriedumus, šāds risinājums var ievērojami 

samazināt uzdevuma izpildē iesaistīto cilvēkresursu apjomu. Izmantojot šādu metodi, lietotājs 

iesaistās procesā tikai tā pašā sākumā un beigās – kad ir jāiedarbina process un kad jāvalidē 

rezultāti. 
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Pētījumi šajā nozarē pamatā ir vērsti uz savietojamības noteikšanu starp vienā notācijā 

izteiktiem datu modeļiem, piemēram, ontoloģijām [1], XML (Extensible Markup Language) 

shēmām [2] un relāciju shēmām [3]. Katram no šiem datu modeļiem ir savas specifiskas 

savietošanas īpatnības, kas ierobežo šo metožu lietojumu starp dažādās notācijās izteiktiem 

datu modeļiem. Pārsvarā esošie savietošanas risinājumi paredz manuālas savietošanas 

veikšanu [3], bet darbā izvirzītā saderības noteikšanas uzdevuma izpildei ir nepieciešama 

automātiska savietošana. Ir pieejamas metodes relāciju datu modeļu [4][5] un UML (Unified 

Modeling Language) klašu diagrammu transformācijai [6][7] ontoloģijās, kas var tikt 

izmantotas, lai pārveidotu dažādās notācijās izteiktus datu modeļus vienotā notācijā. Šīs 

metodes pamatā nav universālas, bet izstrādātas konkrēta uzdevuma izpildei. Izmantojot kādu 

no transformācijas metodēm konkrēta uzdevuma risināšanai, tajās vispirms ir jāveic izmaiņas 

un papildinājumi. Analizējot esošos pētījumus var secināt, ka automātisks dažādās notācijās 

izteiktu datu modeļu savietošanas uzdevums vēl nav pietiekami izpētīts un tā risināšanai ir 

nepieciešami tālāki pētījumi. 

Promocijas darbā izstrādātā metodoloģija piedāvā automātisku dažādās notācijās izteiktu datu 

modeļu savietojamības noteikšanas risinājumu. Šī metodoloģija ir izstrādāta, risinot saderības 

noteikšanas uzdevumu starp Latvijas Valsts zemes dienesta (VZD) informācijas sistēmas datu 

modeli un ISO starptautisko standartu. 

 

Tēmas aktualitāte 

Strauji augot semantisko tehnoloģiju ietekmei, mantotās relāciju datubāzes ir jāmodernizē vai 

jāintegrē ar semantiskā tīmekļa tehnoloģijām. Mantotās datubāzes ir tādas datubāzes, kas ir 

veidotas, izmantojot novecojušas tehnoloģijas, un kuru lietotāji to modernizācijas gadījumā 

gūtu efektivitātes pieaugumu. 

Plaši lietojamie relāciju datu modeļi principiāli atšķiras no semantiskajiem datu modeļiem. 

Relāciju datu modelis ir datu modelis, kurā dati organizēti, izmantojot savstarpējās attiecības, 

bet semantiskais datu modelis ir konceptuāls datu modelis ar pievienotu semantisko 

informāciju, kas ļauj aprakstīt tajā glabāto datu jēgu. Pie semantisko datubāzu priekšrocībām 

salīdzinājumā ar relāciju datubāzēm var minēt iebūvētus secināšanas mehānismus un spēju 

definēt konceptuālus datus. 

Dažādās notācijās izteiktu datu modeļu līdzības noteikšana ir pirmais solis esošo informācijas 

sistēmu integrēšanai ar semantisko tīmekli. Lai noteiktu, vai datu modelis ir saderīgs ar kādu 
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citu datu modeli, ir jāveic savietošana. Starp dažādās notācijās izteiktiem datu modeļiem šis 

process galvenokārt ir manuāls un atkarībā no datu modeļu izmēra un sarežģītības ļoti 

laikietilpīgs process. Dažādās notācijās izteiktu datu modeļu savietošanas procesa 

automatizāciju sarežģī atbilstošu rīku nepieciešamība, kas spēj pārveidot datu modeļus vienā 

notācijā un vēlāk veikt to savietošanu. 

Manuālā savietošanā tiek iesaistīti nozares speciālisti, kuru pieredze un zināšanas varētu tikt 

pielietotas uzdevumu veikšanai, ar kuriem cilvēks tiek galā labāk nekā dators. Tāpēc ir 

nepieciešama vienota metodoloģija, kas nodrošinātu veidu, kā automatizēt šādu uzdevumu 

izpildi. 

 

Problēmas nostādne 

Ir jānosaka saderība starp dažādās notācijās izteiktiem datu modeļiem. Veicot dažādās 

notācijās izteiktu datu modeļu savietošanu, ir jāņem vērā vairāki faktori, kas var ietekmēt 

savietošanas rezultātus: dažādas transformācijas metodes un noteikumi, datu modeļu 

priekšapstrāde un pēcapstrāde, savietošanas metožu precizitāte un atbilstība risināmajai 

problēmai. Nozares eksperta mērķis ir uzzināt, cik savietojami ir divi datu modeļi. Risinot šo 

uzdevumu, tam nākas iedziļināties tehniskās šī procesa detaļās un nodarboties ar datu modeļu 

savietošanas metožu atlasi un pārbaudi, jo nav pieejama metožu kopa, kas palīdz šāda 

uzdevuma izpildē. 

Promocijas darbā risinātajā praktiskajā uzdevumā nozares eksperti labi pārzina vienu no datu 

modeļiem, taču iepriekš nav saskārušies ar otru. Jaunais datu modelis aptver četras saistītas 

nozares, kā rezultātā ir jāpiesaista speciālisti no visām šīm nozarēm, lai varētu veikt manuālu 

datu modeļu savietošanu. Datu modeļu manuāla savietošana ir laikietilpīgs process un prasa 

ievērojamu visu iesaistīto dalībnieku laika ieguldījumu. 

 

Promocijas darba mērķis 

Darba mērķis ir izstrādāt metodoloģiju konceptuālo datu modeļu un relāciju datu modeļu 

savietojamības noteikšanai, kas ļautu automatizēt savietošanas procesu un nodrošinātu 

nozares speciālistus ar rīkiem darbā ar dažādās notācijās izteiktiem datu modeļiem. 

Izmantojot šo metodoloģiju, lietotājam tiek dota metožu kopa, kas ļauj automātiski risināt 

konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas uzdevumu. Konceptuālo un 

relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanai ir izstrādāts speciāls programmatūras rīks, 
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kas ļauj šo uzdevumu atrisināt atbilstoši metodoloģijai. Pateicoties tam, tiek automatizēts 

dažādās notācijās izteiktu datu modeļu savietošanas process. 

 

Promocijas darba uzdevumi 

Promocijas darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi: 

 izpētīt datu heterogenitātes galvenos cēloņus un problēmas risināšanas iespējas; 

 definēt noteikumus relāciju datu modeļu transformācijai ontoloģijā; 

 definēt noteikumus konceptuālā datu modeļa transformācijai ontoloģijā; 

 izpētīt esošos risinājumus relāciju un konceptuālo datu modeļu transformācijai 

ontoloģijās; 

 identificēt galvenās esošo transformācijas risinājumu priekšrocības un trūkumus, un 

izvēlēties atbilstošākos; 

 definēt ontoloģiju savietošanas rīka prasības un apskatīt esošos risinājumus; 

 izstrādāt ontoloģiju savietošanas rīku; 

 izstrādāt konceptuālo datu modeļu un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas 

metodoloģiju; 

 veikt izstrādātās metodoloģijas aprobāciju reālā IT projektā; 

 definēt turpmākos metodoloģijas attīstības un pilnveidošanas virzienus. 

 

Promocijas darba zinātniskais jaunieguvums 

Darba zinātniskais jaunieguvums: 

 izstrādāta metodoloģija konceptuālo datu modeļu un relāciju datu modeļu 

savietojamības noteikšanai, kas ļauj automatizēt savietošanas procesu; 

 metodoloģija satur metodi un rīku relāciju datu modeļu transformācijai ontoloģijā, 

metodi un rīku UML ģeogrāfiskās informācijas profila klašu diagrammu 

transformācijai ontoloģijā. Ja ir nepieciešama tikai datu modeļu transformācija, šīs 

metodes un rīki ir izmantojami neatkarīgi no pārējiem metodoloģijas soļiem;  

 metodoloģija ir pielietojama ne tikai ģeotelpisko datu pārvaldības un zemes 

administrēšanas nozarē, bet arī plašākā mērogā – citās nozarēs, kur ir nepieciešams 

noteikt savietojamību starp dažādās notācijās izteiktiem datu modeļiem. 
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Promocijas darba teorētiskā vērtība 

Darba teorētiskā vērtība: 

 ir izstrādāta metodoloģija konceptuālo datu modeļu līdzības noteikšanai ar relāciju 

datu modeļiem, kas ļauj automatizēt datu modeļu savietošanas procesu. Metodoloģija 

ir vienkārši paplašināma un pielietojama dažādu nozaru datu modeļu savietojamības 

noteikšanai; 

 ir izstrādāta uz semantiskajām tehnoloģijām balstīta metode mantoto relāciju datubāzu 

pārveidei par ontoloģijām. Ar tās palīdzību ir iespējams apzināt savā rīcībā esošos 

datus un starptautiskajos standartos definētās prasības, lai izveidotu ontoloģiju, kas 

spēj definēt ģeotelpiskās informācijas struktūru skaidri saprotamā un koplietojamā 

formā. 

 

Promocijas darba praktiskā nozīme 

Promocijas darba praktiskā nozīme: 

 ir izstrādāta un aprobēta konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības 

noteikšanas metodoloģija Valsts zemes dienesta datubāzēm ar mērķi risināt tehnisku 

uzdevumu: noteikt VZD datubāzes saderību ar starptautiskajā standartā definēto zemes 

administrēšanas datu modeli;  

 darbā ir piedāvāti praktiski risinājumi automātiskai konceptuālo un relāciju datu 

modeļu transformācijai ontoloģijā;  

 darba ietvaros ir izstrādātas starptautiskā standarta ISO 19152 [8] un VZD datubāzes 

ontoloģijas;  

 izstrādāts ontoloģiju savietošanas rīks, kas nozares ekspertiem ļauj manuālā vai 

automātiskā režīmā noteikt sakritību starp divu ontoloģiju elementiem, rezultātā 

iegūstot savietojumus. 

 

Pētījuma objekts un priekšmets 

Pētījuma objekts ir datu modeļi, kuru saderība ir jānoskaidro. 

Pētījuma priekšmets ir datu modeļu transformācija no vienas notācijas citā, ontoloģiju 

savietošana, algoritmu efektivitātes novērtēšana, izmantojot salīdzinošo analīzi.  
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Promocijas darba hipotēze 

Dažādās notācijās izteiktu datu modeļu savietojamības noteikšanas procesu ir iespējams 

automatizēt, izstrādājot tam paredzētu metodoloģiju un to realizējošos programmatūras rīkus. 

Šāda metodoloģija nodrošinātu nozares speciālistus ar rīkiem darbam ar dažādās notācijās 

izteiktiem datu modeļiem. Pamata savietošana tiktu veikta automātiski, bet manuāli tiktu 

savietota tikai konceptu kopa, kas nepakļaujas automatizācijai. 

 

Pētījuma metodes 

Darba izstrādē ir pielietotas šādas pētījumu metodes: 

 aprakstošā pētījumu metode, lai detalizēti izpētītu problēmu, apkopotu informāciju, 

un, pamatojoties uz literatūras apskatu un analīzi, raksturotu pašreizējo stāvokli un 

situācijas attīstību; 

 salīdzinošā pētījumu metode, lai izvērtētu savietošanas algoritmu efektivitāti risināmā 

uzdevuma izpildē; 

 sistēmanalīze, lai definētu ontoloģiju savietošanas rīka prasības un izstrādātu 

funkcionālu rīku; 

 literatūras analīze; 

 modeļu transformācija; 

 teksta virkņu līdzības noteikšanas metodes: Levenšteina attālums, Jaro-Vinklera 

attālums, Monge-Elkana attālums, garākās kopīgās apakšvirknes attālums; 

 savietošanas rezultātu noteikšanas metodes: precizitāte, atdeve, F mērs. 

 

Darba aprobācija 

Promocijas darbā veikto pētījumu rezultāti ir atspoguļoti 4 publikācijās starptautiskos 

zinātniskos izdevumos: 

 Zarembo I., Teilans A., Barghorn K., Merkuryev Y. and Berina G., Methodology for 

Similarity Assessment of Relational Data Models and Semantic Ontologies, 

SIMS2016, IEEE 2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling 

and Simulation (SIMS2016), Riga, Latvia, 2016. 

 Zarembo I., Automatic Transformation of Relational Database Schema into OWL 

Ontologies, Environment, Technology, Resources, Rezekne, Latvia, Proceedings of 
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10th International Scientific and Practical Conference, Volume III, 2015. p. 217-222 

(iekļauts datubāzē SCOPUS). 

 Zarembo I., Teilans A., Rausis A., Buls J., Assessment of Name Based Algorithms for 

Land Administration Ontology Matching, ICTE in Regional Development, December 

2014, Valmiera, Latvia, p. 53-61 (iekļauts datubāzē SCOPUS). 

 Zarembo I., Kodors S., Automatic Transformation of UML Geospatial Profile to OWL 

Ontologies. Virtual Multidisciplinary Conference (QUAESTI), 2013, Slovak 

Republic. 

Pētījumos iegūtie rezultāti ir prezentēti 3 starptautiskās konferencēs: 

 Zarembo I., Teilans A., Barghorn K., Merkuryev Y. and Berina G., Methodology for 

Similarity Assessment of Relational Data Models and Semantic Ontologies, 

SIMS2016, IEEE 2nd International Conference on Systems Informatics, Modelling 

and Simulation (SIMS2016), Riga, Latvia, 2016. 

 Zarembo I., Automatic Transformation of Relational Database Schema into OWL 

Ontologies, Environment, Technology, Resources, Rezekne, Latvia, Proceedings of 

10th International Scientific and Practical Conference, 2015. 

 Zarembo I., Kodors S., Automatic generation of OWL Ontologies from ISO 19103 

Geographic Information profile UML Class Diagrams. Virtual Multidisciplinary 

Conference, 2013, Slovak Republic. 

 

Darba struktūra 

Promocijas darbu veido ievads, 7 nodaļas, nobeigums, izmantotās literatūras un avotu saraksts 

un pielikumi. Promocijas darba pamatteksts ir 109 lappuses, tajā ir 66 attēli, 12 formulas un 4 

tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 95 informācijas avoti. 

Ievadā ir izklāstīta tēmas aktualitāte, problēmas nostādne, darba mērķis un uzdevumi, 

zinātniskais jauninājums, teorētiskā vērtība, praktiskā nozīme, pētījuma objekts un 

priekšmets, hipotēze, metodes, darba aprobācija un struktūra. 

1. nodaļā ir apskatīta datu heterogenitātes problēma, tās galvenie cēloņi un iespējamais 

risinājums, izmantojot semantiskās tehnoloģijas. 

2. nodaļā ir sniegts īss ieskats semantiskajās tehnoloģijās un to piedāvātajās 

priekšrocībās salīdzinājumā ar tradicionālajām relāciju datubāzēm. 
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3. nodaļā ir apskatītas ontoloģiju valodas, salīdzinātas to priekšrocības un trūkumi un 

izvēlēta valoda, kas vēlāk ir izmantota ontoloģiju savietošanas procesā. 

4. nodaļā tiek pētītas atšķirības starp shēmu un ontoloģiju savietošanu, savietošanas 

metožu klasifikācija un priekšapstrāde. Plašāk tiek aprakstītas izvēlētās ontoloģiju 

savietošanas metodes, kas ir izmantotas šajā darbā. 

5. nodaļā tiek iztirzāti ontoloģiju savietošanas un transformācijas rīki, lai noskaidrotu to 

piedāvāto funkcionalitāti un atbilstību darbā izvirzītajām prasībām. 

6. nodaļā tiek izklāstīta izstrādātā konceptuālo datu modeļu un relāciju datu modeļu 

savietojamības noteikšanas metodoloģija, aprakstīts risināmais uzdevums un tiek 

aprobēta metodoloģija, savietojot Valsts zemes dienesta datubāzes datu modeli ar ISO 

19152 standartā piedāvāto konceptuālo datu modeli. 

7. nodaļā tiek prezentēts darba ietvaros izstrādātais ontoloģiju savietošanas rīks un 

sniegts tā funkcionalitātes apraksts. 

Nobeigumā tiek veikts rezumējums par darba ietvaros paveikto, izdarīti secinājumi un izteikti 

priekšlikumi tālākiem pētījumiem metodoloģijas uzlabošanai. 

 

Terminu skaidrojums 

Nr.p.k. Termins Skaidrojums 

1. Automātisks process Tāds process, kurā kādu darbības cikla daļu (dators) 

veic patstāvīgi. 

2. Daļēji strukturēti dati Strukturētu datu forma, kas neatbilst formālai 

struktūrai (piem., relāciju datu modelim), bet satur 

tagus vai citus marķējumus, lai atdalītu semantiskus 

elementus, un realizētu ierakstu un lauku hierarhijas 

datos. 

3. Datu modeļu 

savietojamība 

Datu modeļu savietojamība ir datu modeļu līdzība, 

kas tiek noteikta, savietojot divus datu modeļus. 

4. Entītija Jebkurš konkrēts vai abstrakts objekts, kas eksistē, ir 

eksistējis vai varētu eksistēt. 

5. Konceptuāls modelis (vai 

konceptuāla shēma) 

Modelis, kas apraksta datubāzu saturu un struktūru. 

Konceptuālais modelis atspoguļo datubāzes ierakstu 

fizisko un loģisko struktūru, kā arī dod iespēju 
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lietotājam pārskatīt speciāliem lietojumiem 

nepieciešamās datubāzes daļas. 

6. Koncepts Zināšanu vienība, ko veido raksturīgu pazīmju 

unikāla kombinācija. 

7. Nozare Atsevišķas kādas sabiedriskas sistēmas (piemēram, 

ražošanas, zinātnes, mākslas) daļa ar noteiktām 

īpatnībām, noteiktu specifiku. 

8. Relāciju modelis Modelis, kurā dati organizēti, izmantojot 

savstarpējās attiecības, kas parasti atspoguļotas 

tabulas formā. 

9. Semantisks datu modelis Konceptuāls datu modelis ar pievienotu semantisko 

informāciju, kas ļauj aprakstīt tā instanču jēgu. 

10. Sistēmu savietojamība Savietojamība ir divu sistēmu kapacitāte darboties 

vienoti, nemainot vai nepārveidojot to uzbūvi un 

datu struktūru. 
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1. Datu heterogenitātes problēma 

Semantiskā heterogenitāte (neviendabīgums) ir atšķirības lietoto terminu jēgā un datu vērtību 

interpretācijā, kas rodas, kad vienas nozares datubāzes veido dažādi izstrādātāji. Šīs atšķirības 

parādās arī vairāku XML dokumentu, tīmekļa servisu, ontoloģiju gadījumā, kad kādu datu 

kopu ir iespējams strukturēt vairāk nekā vienā veidā. Lai vairākas neatkarīgas informācijas 

sistēmas spētu mijiedarboties savā starpā, tām ir jāspēj interpretēt vienai otras datubāzu 

shēmas [10]. 

Semantiskajai heterogenitātei var būt dažādi cēloņi [9][11]: 

 uzņēmumu informācijas integrācija; 

 dziļā tīmekļa indeksācija un pieprasījumu izpilde; 

 tirgotāju katalogu kartēšana; 

 shēmu un datu heterogenitāte; 

 shēmu heterogenitāte un daļēji strukturētie dati. 

 

1.1. Uzņēmumu informācijas integrācija 

Mūsdienu uzņēmumi aizvien biežāk saskaras ar datu pārvaldības izaicinājumiem, kas saistīti 

ar piekļuvi datiem un šo datu, kas tiek iegūti no dažādiem datu avotiem, analīzi. Šādi avoti, 

piemēram, ir datubāzes, mantotās sistēmas, uzņēmumu resursu plānošanas (Enterprise 

resource planning, ERP) sistēmas un XML datnes, un plūsmas. Bieži vien, lai uzņēmums 

varētu iegūt pilnu klienta profilu, tam ir jāpiekļūst vairākiem datu avotiem.  

Ir daudz iemeslu, kāpēc uzņēmumu dati atrodas dažādos avotos un šķietami nejaušā kārtībā. 

Pirmkārt, daudzas datu sistēmas ir tikušas izstrādātas neatkarīgi viena no otras, lai 

apmierinātu noteiktas biznesa vajadzības, bet, laika gaitā mainoties biznesa vajadzībām, datus 

vajadzēja koplietot ar citām uzņēmuma daļām. Otrkārt, uzņēmumiem apvienojoties, tiek 

iegūti daudzi jauni datu avoti. 

 

1.2. Dziļā tīmekļa indeksācija un pieprasījumu izpilde 

Termins dziļais tīmeklis (Deep Web) attiecas uz tīmekļa saturu, kas glabājas datubāzēs un 

kam var piekļūt tikai caur tīmekļa formām. Meklēšanas dziņi parasti neindeksē dziļā tīmekļa 

saturu, jo tīmekļa rāpuļprogrammas, ko šie dziņi izmanto, parasti nav spējīgas patstāvīgi 
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aizpildīt tīmekļa formas. Savā ziņā tīmekļa forma ir neliela shēma, kuras semantiku tīmekļa 

rāpulim ir jāprot interpretēt, lai spētu indeksēt tālāko saturu.  

Viens no galvenajiem izaicinājumiem šajā jomā rodas no plašā tīmekļa vietņu struktūru 

klāsta, kur to izstrādātāji modelē kādu noteiktas nozares aspektu. Tīmekļa rāpuļu izstrādātāji 

nevar paļauties uz vienota standarta ievērošanu formu lauku nosaukumos un struktūrās. 

 

1.3. Tirgotāju katalogu kartēšana 

Semantiskā heterogenitāte var notikt, apkopojot preču katalogus. Preču mazumtirgotājs saņem 

informāciju par produktiem no tūkstošiem pārdevēju, katrs no tiem cenšas pārdot savu preci 

tiešsaistē. Lai apkopotu plašo informācijas klāstu, mazumtirgotājs izveido shēmu vai 

ontoloģiju – produktu un to īpašību hierarhiju. Lai pārdotu preces tiešsaistē, tirgotājiem 

jāiesūta informācija par produktiem formātā, kas atbilst mazumtirgotāja definētajai shēmai vai 

ontoloģijai. Pārdevējs savus lokālos datus glabā savādākā formātā, kas visdrīzāk atšķiras no 

mazumtirgotāja pieprasītā formāta, kā rezultātā rodas vajadzība pēc savietojumu noteikšanas 

starp tūkstošiem tirgotāju un augošā skaita tiešsaistes mazumtirgotāju. 

 

1.4. Shēmu un datu heterogenitāte 

Semantiskā heterogenitāte var notikt ne tikai pašās shēmās vai ontoloģijas, bet arī pašos datos 

[9]. Piemēram, var būt vairāki veidi, kā nosaukt vienu un to pašu produktu. Cits piemērs ir 

uzņēmumu nosaukumi. Bieži vien pastāv vairāki veidi, kā saukt vienu un to pašu uzņēmumu 

(piemēram, IBM un International Business Machines), cilvēka vārdu un adresei. Lai spētu 

pilnībā integrēt datus no vairākiem datu avotiem, ir nepieciešams apstrādāt gan semantisko 

heterogenitāti, gan datu līmeņa heterogenitāti. Bieži vien dažādi risinājumi apskata šos 

heterogenitātes veidus atsevišķi. 

 

1.5. Shēmu heterogenitāte un daļēji strukturēti dati 

Semantiskās heterogenitātes problēma ir īpaši aktuāla, strādājot ar daļēji strukturētajiem 

datiem. Pirmkārt, lietotnes, kas ir iesaistītas darbā ar daļēji strukturētajiem datiem, parasti 

nodarbojas ar šo datu koplietošanu starp vairākām ieinteresētajām pusēm. Tā rezultātā 

heterogenitāte ir problēmas sastāvdaļa jau no paša procesa sākuma. Otrkārt, daļēji strukturēto 

datu shēmas ir ļoti elastīgas, un tā rezultātā ir augsta iespēja sastapties ar šo shēmu variācijām. 
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Visbeidzot, galvenā daļēji strukturēto datu priekšrocība ļauj datiem pievienot jaunus atribūtus 

jebkurā brīdi. Tā rezultātā var iegūt lielu daudzumu atribūtu, kuru semantikas izpratne kļūst 

par ļoti svarīgu jautājumu. 

 

1.6. Semantiskās heterogenitātes veidu klasifikācija 

M.K.Bergmans apvieno vairāku citu autoru veidotās semantiskās heterogenitātes 

klasifikācijas un piedāvā savu visaptverošo klasifikāciju [9], kas ir redzama 1.1.tabulā. 

1.1. tabula 

Semantiskās heterogenitātes veidu klasifikācija 

Veids Kategorija Apakškategorija 

Strukturālā Nosaukumi Reģistrjūtīgums 

Sinonīms 

Antonīms 

Homonīms 

Vispārināšana un specializācija  

Apkopošana (agregācija) Intra apkopošana 

Inter apkopošana 

Iekšējo ceļu nesakritība  

Elementu trūkums Satura nesakritība 

Satura trūkums 

Atribūtu saraksta nesakritība 

Atribūtu trūkums 

Elementu izkārtojums  

Ierobežojumu nesakritība  

Tipu nesakritība  

Nozares Shematiskā nesakritība Elementa vērtības un elementa 

nosaukuma kartēšana 

Atribūta vērtības un elementa nosaukuma 

kartēšana 

Elementa vērtības un atribūta nosaukuma 

kartēšana 

Atribūta vērtības un atribūta nosaukuma 
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Veids Kategorija Apakškategorija 

kartēšana 

Mērvienību detalizācijas 

nesakritība 

 

Precizitātes nesakritība  

Datu attēlojums Primitīvie datu tipi 

Datu formāti 

Datu Nosaukumi Reģistrjūtīgums 

Sinonīms 

Antonīms 

Homonīms 

Identifikatoru nesakritība vai 

trūkums 

 

Datu trūkums  

Nepareiza pareizrakstība  

Valodas Kodējums Ievaddatu kodējuma nesakritība 

Ievaddatu kodējuma trūkums 

Pieprasījumu kodējuma nesakritība 

Pieprasījumu kodējuma trūkums 

Valodas Skriptu nesakritība 

Sintaktiskās vai morfoloģiskās analīzes 

kļūdas 

Sintaktiskās kļūdas 

Semantiskās kļūdas 

Šajā darbā tiek risināta strukturālā nosaukumu un datu nosaukumu semantiskās 

heterogenitātes problēma.  
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2. Semantiskās tehnoloģijas un relāciju datu sistēmas 

Semantiskās tehnoloģijas ļauj glabāt nozīmi nodalīti no datiem, satura un programmatūras 

koda. Semantiskās tehnoloģijas nodrošina abstrakcijas līmeni virs informācijas tehnoloģijas, 

kas ļauj savienot datus, saturu un procesus. Tas cilvēkiem un datoriem ļauj saprast un 

apmainīties ar datiem, un veikt lemšanas operācijas izpildlaikā. Ar semantiskajām 

tehnoloģijām jaunu saišu izveide, izmainīšana un ieviešana vai programmu savstarpēja 

sasaistīšana savādākā veidā var būt tik vienkārša kā ārējā modeļa, ko tās izmanto, 

izmainīšana.  

Turpretī tradicionālā informācijas tehnoloģijā jēgai un saitēm jābūt iepriekš stingri definētām 

datu formātos un lietojumprogrammu kodā izstrādes procesa laikā. Kad jāveic apmaiņa ar 

informāciju, ar kuru iepriekš tas nav ticis darīts, vai divām programmām jāmijiedarbojas savā 

starpā, ir nepieciešama cilvēku iejaukšanās. 

Programminženierijā semantiskos datu modeļus var lietot vairākiem mērķiem, piemēram: 

 resursu plānošanai. Semantiskais datu modelis var tikt izmantots visu uzņēmumā 

nepieciešamo datu kopskata iegūšanai. Šāds modelis vēlāk var tikt analizēts, lai 

noteiktu projektu skaitu un apjomu, kas nepieciešams koplietojamo resursu izveidei; 

 koplietojamu datubāzu izveidei. Semantiskais datu modelis var tikt izmantots, lai 

definētu no lietojuma veida neatkarīgu datu skatu, kas vēlāk tiktu validēts ar lietotāju 

palīdzību un tiktu transformēts par fiziskas datubāzes struktūru jebkurai no relāciju 

datubāzu tehnoloģijām; 

 ražotāju programmatūras novērtēšanai. Ja datu modelis attēlo organizācijas 

infrastruktūru, ražotāju piedāvātā programmatūra var tikt novērtēta, salīdzinot to ar 

uzņēmuma datu modeli. Tādā veidā nosakot iespējamās nesaskaņas starp 

programmatūras produkta piedāvāto infrastruktūru un to, kā uzņēmums strādā 

patiesībā; 

 eksistējošo datubāzu integrācijai. Definējot eksistējošo datubāzu saturu ar 

semantiskā datu modeļa palīdzību, tajā ir iespējams integrēt datu definīciju. Ar 

attiecīgas tehnoloģijas palīdzību rezultātā iegūtā konceptuālā shēma var tikt izmantota, 

lai kontrolētu transakciju izpildi sadalīto datubāzu vidē. 
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2.1. Datu modeļi un ontoloģijas 

Dažādās nozarēs vārdam “ontoloģija” ir atšķirīgas nozīmes [12]. Ontoloģija ir filozofijas 

nozare, kas aplūko esamības vispārējos pamatus, principus, tās struktūru un likumsakarības 

[13]. Datorzinātnes nozarē ar terminu ontoloģija tiek saprasta kopējās konceptualizācijas 

formāla specifikācija [14].  

Konceptuālās ontoloģijas ir veids, kā formāli modelēt sistēmas struktūru, t.i., nepieciešamās 

entītijas un relācijas, kas rodas novērojumu rezultātā un kas ir noderīgas noteiktam 

lietojumam. 

2.1.attēlā parādīts dažādu formālu un neformālu valodu izteiksmīgums. Skalā ir sarindotas 

dažādas valodas pēc to izteiksmīguma, var redzēt, ka deskriptīvā loģika (uz kuras pamata ir 

veidotas daudzas ontoloģiju valodas) ir izteiksmīgāka par ierastajiem datu modeļiem. 

Termini

Ad-hoc

hierarhijas

Tezauri

XML

DTD

DB

shēmas

Datu modeļi

(UML, STEP)

Loģikas

programmēšana

Pirmās kārtas,

Otrās kārtas,

Modālā loģika

Glosāriji

Datu 

vārdnīcas

Strukturēti

glosāriji

Neformālas

hierarhijas

XML

shēmas

Formālas

taksonomijas

Deskriptīvā loģika

Neformāla Formāla

 

2.1 attēls. Valodu daudzveidība [22] 

1993.gadā Grubers definēja ontoloģiju kā “precīzi formulētu konceptualizācijas specifikāciju” 

[15]. 1997.gadā Borsts skaidroja ontoloģiju kā “kopējās konceptualizācijas formālu 

specifikāciju” [16]. Šī definīcija paredz, ka konceptualizācijai jābūt kopējai starp vairākām 

ieinteresētajām pusēm un šādai konceptualizācijai jābūt izteiktai datorlasāmā formātā. 

1998.gadā Studers un citi apvienoja abas definīcijas, apgalvojot, ka ontoloģija ir “formāla, 

precīzi formulēta kopējās konceptualizācijas specifikācija” [17]. Plašāks ontoloģiju definīciju 

pārskats un ontoloģiju klasifikācija ir pieejama [18]. 
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Lai izprastu Studera definīcijas būtību, ir jādod atbilde uz šādiem trim jautājumiem: 

 Kas ir konceptualizācija? 

 Kas ir formāla, precīzi definēta specifikācija? 

 Kāda nozīme ir vārdam “kopēja”? 

 

2.1.1. Konceptualizācija 

Pēc Genesereta un Nilsona viedokļa [19] konceptualizācija ir “ir abstrakts vienkāršots 

skatījums uz pasauli, ko attēlo kādam mērķim. Katra zināšanu bāze, uz zināšanām balstīta 

sistēma vai zināšanu līmeņa aģents ir tieši vai netieši pakļauts kādai konceptualizācijai. 

Formāli attēlotu zināšanu korpuss, kas ir balstīts uz konceptualizāciju, ir objekti, koncepti un 

citas entītijas, kuras eksistē kādā interešu jomā un satur attiecības starp tām.” 

 

2.1.2. Formāla, precīzi definēta specifikācija 

Praktiskos lietojumu gadījumos, tāpat kā cilvēku komunikācijā, ir vajadzīga valoda, lai 

atsauktos uz konceptualizācijas elementiem. Vienmēr pastāv iespēja, ka šādas valodas 

elementi (piemēram, sadarbojas-ar, ir-pakļauts, pieder) netiks interpretēti atbilstoši izvēlētajai 

konceptualizācijai. Lai šādi pārpratumi nenotiktu, ir nepieciešama precīza un viennozīmīga 

konceptualizācijas definīcija. Konceptualizāciju var precīzi definēt divos veidos [20]:  

 ekstensionāli (extensionally) vai  

 tīši (intentionally). 

Ekstensionāla konceptualizācijas specifikācija prasītu uzskaitīt visas iespējamās konceptuālās 

attiecības starp visiem iespējamajiem elementiem. Taču tas nav iespējams vai arī vismaz ļoti 

nepraktisks uzdevums, jo šādu elementu skaits var būt bezgalīgs. 

Bieži vien praktiskāk ir specificēt konceptualizāciju, ierobežojot izmantotās valodas 

interpretācijas tīši, t.i., definējot piemērotas aksiomas. Piemēram, sadarbojas-ar ir simetriska, 

neatgriezeniska, netransitīva aksioma. Ontoloģijas būtībā ir šādu aksiomu kopa, loģiska 

teorija, kas ir paredzēta kādai konceptualizācijai paredzētu modeļu aprakstīšanai tādā veidā, 

lai izslēgtu neatbilstošus modeļus. 
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2.1.3. Vārda “kopēja” nozīme 

Formālai konceptualizācijas specifikācijai nav jābūt kopējās konceptualizācijas specifikācijai. 

Nav iespējams koplietot kādu konceptualizāciju pilnībā, jo tās ir privātas indivīda prātam. 

Koplietot var tikai konceptualizācijas tuvinājumus, balstoties uz paraugu kopu un reāliem 

piemēriem, kuros parādās konceptuālās saites (piemēram, reāli sadarbojas-ar saites piemēri).  

Bez koplietošanas praktisks ontoloģiju pielietojums ir ierobežots. Ontoloģija specificē nozares 

struktūru, pieņemot, ka ieinteresētās puses saprot šīs nozares terminus pietiekamā līmenī. Lai 

izveidotā ontoloģija būtu koplietojama, tai jābūt balstītai uz labi saprastiem un precīzi 

definētiem pamata elementiem un vispārpieņemtām aksiomām. 

 

2.2. Konceptuālie datu modeļi 

Konceptuālais datu modelis (vai konceptuālā datu shēma) ir augsta līmeņa organizācijas datu 

reprezentācija [21], kas parasti ir galveno jēdzienu un attiecību starp tiem kartējums. Modelis 

apraksta organizācijas semantiku un satur apgalvojumus par tās būtību un raksturu. Tas 

apraksta organizācijas nozīmīgākos jēdzienus (entītiju klases), īpašības (atribūtus) un 

apgalvojumus starp šo entītiju un atribūtu pāriem (attiecības). Konceptuālā datu modeļa 

mērķis ir attēlot pēc iespējas vairāk noteikumu un savstarpējo attiecību starp datiem. 

Konceptuālo datu modelēšana parasti notiek paralēli prasību analīzei sistēmu analīzes laikā. 

Tā kā konceptuālais datu modelis attēlo organizācijas semantiku, nevis datubāzes 

projektējumu, tas var tikt definēts dažādos abstrakcijas līmeņos. Modelis ļauj izmantot tādus 

objektorientētās programmēšanas principus kā mantošana. Entītijas instanču kopa var tikt 

sadalīta citās entītijās. Katra šāda apakšentītijas instance ir arī virsentītijas instance. 

Pēc Jarrara un citu versijas [23], starp konceptuālajiem datu modeļiem un ontoloģijām ir divas 

svarīgas atšķirības: 

1) konceptuālie datu modeļi tiek glabāti bezsaistes diagrammās, bet ontoloģijas parasti ir 

koplietojamas un paplašināmas reāllaikā; 

2) atšķirībā no konceptuālajām datu shēmām, kas satur semantiku par noteiktas 

programmatūras nozari, ontoloģijas satur semantiku par reālās pasaules nozarēm, 

neatkarīgām no programmatūras vajadzībām. Tā rezultātā zināšanu vispārīgums ir 

galvenā atšķirība starp konceptuālajiem datu modeļiem un ontoloģijām.  
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3. Ontoloģiju valodu apskats 

Ontoloģijas ir izteiktas, izmantojot ontoloģiju valodas. Pastāv atšķirīgas ontoloģiju valodas, 

kas paredzētas dažādiem mērķiem un ir izteiktas dažādās notācijās, piemēram, izmantojot 

pirmās kārtas loģiku (formālu sistēmu kopa, ko izmanto matemātikā, filozofijā, lingvistikā un 

datorzinātnē) vai deskriptīvo loģiku (formālu zināšanu atveidošanas valodu saime). Lielākā 

daļa mūsdienu ontoloģiju izmanto vienas un tās pašas entītijas, bieži vien sauktas savādāk, bet 

ar līdzīgām funkcijām. 

Pamatā ontoloģijas sastāv no šādām entītijām [22][24]: 

 klases vai koncepti ir ontoloģiju pamata entītijas. Klase ir dažādu indivīdu grupa, 

kuriem ir līdzīgas īpašības. Viena klase var būt citas klases apakšklase. Klašu piemēri 

ir: “Grāmata”, “Persona”; 

 indivīdi vai objekti, vai instances tiek interpretēti kā konkrētu klašu instances noteiktā 

nozarē. Indivīdu piemēri ir: “Antuāns de Sent-Ekziperī: Mazais Princis”, “Antonio 

Vivaldi: Četri gadalaiki”; 

 relācijas ontoloģijā apraksta veidu, kā klases un indivīdi ir saistīti savā starpā. 

Relācijas piemērs ir: relācija “Pilsēta” klasē “Adrese”; 

 datu tipi ir īpašas nozares daļas, kuras var izteikt ar vērtību. Atšķirībā no indivīdiem 

datu tipiem nav identitātes. Datu tipu piemēri: String, Integer; 

 datu vērtības ir vienkāršas vērtības. Datu vērtības piemērs: “Rēzekne” ir datu vērtība 

relācijai “Pilsēta” klasē “Adrese”. 

Lai izvēlētos atbilstošu ontoloģiju valodu ontoloģiju izveides un savietošanas veikšanai, ir 

nepieciešams veikt esošo ontoloģiju valodu apskatu. Balstoties uz esošiem pētījumiem 

[25][26] darba ietvaros tiek apskatītas šādas ontoloģiju valodas: 

 DAML+OIL; 

 KIF; 

 OIL; 

 OWL; 

 RDF + RDF(S). 
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3.1. DAML+OIL  

DARPA Agent Markup Language (DAML) bija ASV finansēta programma, kas koncentrējās 

uz tīmekļa satura attēlošanu datorlasāmā veidā [27]. Galvenais programmas rezultāts bija 

DAML valoda, uz RDF balstīta aģentu marķējuma valoda. DAML vēlāk tika aizvietota ar 

paplašinātu versiju, sauktu par DAML+OIL [28]. DAML+OIL ir DAML un OIL pēctecis, un 

balstās uz tādiem World Wide Web Consortium (W3C) standartiem kā RDF un RDF Schema 

un papildina šīs valodas ar plašāku modelēšanas elementu klāstu. DAML+OIL valodas 

piemērs ir redzams attēlā 3.1. 

 

3.1.attēls. DAML+OIL valodas lietojuma piemērs 

Galvenās DAML+OIL priekšrocības: 

 atbalsta secināšanas mehānismus; 

 iekļauj sevī kartējumus uz citām ontoloģiju valodām: SHOE [29], OIL, KIF, XML un 

RDF. 

Galvenie DAML+OIL trūkumi: 

 valodas uzbūves dēļ ir apgrūtināta mērogojamība. Lielās tīmekļa ontoloģijās, kas satur 

inversas īpašības, saskaras ar ātrdarbības problēmām, jo daudzas svarīgas 

optimizācijas metodes kļūst neefektīvas [30]; 

 DAML+OIL ir aizstājusi OWL tīmekļa ontoloģiju valoda. 

 

3.2. KIF 

Knowledge Interchange Format (KIF) ir formāla valoda apmaiņai ar zināšanām starp 

dažādām datorprogrammām [31]. KIF valodas lietojuma piemērs ir redzams attēlā 3.2. 

 

3.2.attēls. KIF valodas lietojuma piemērs 

Jāņa māte ir Jūlija vai Anna. 

 (forall (?x) 

 (=>  (mother Janis ?x) 

   (or  (= ?x Julija) 

    (= ?x Anna)))) 

 

<daml:Class rdf:about="#Person"> 

<rdfs:comment>every person is a man or a woman</rdfs:comment> 

<daml:disjointUnionOf rdf:parseType="daml:collection"> 

<daml:Class rdf:about="#Man"/> 

<daml:Class rdf:about="#Woman"/> 

</daml:disjointUnionOf> 

</daml:Class> 
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KIF pamatā ir pasaules konceptualizācija objektu un attiecību starp šiem objektiem formā. 

Galvenās valodas iespējas ir: 

 deklaratīva semantika – spēja saprast izteiksmju jēgu bez interpretatoru palīdzības; 

 loģiski aptveroša valoda – spēja izteikt teikumus brīvā formā, izmantojot pirmās kārtas 

loģiku; 

 meta zināšanas – zināšanu attēlošana par zināšanu attēlošanu; 

 nemonotonu secināšanas noteikumu attēlošana; 

 lasāmība – objektu, funkciju un attiecību definēšana; 

 iespēja implementēt valodu – kaut arī KIF nav paredzēta, lai to implementētu 

programmatūrā, to ir iespējams darīt, ja ir tāda nepieciešamība. 

Pastāv vairākas KIF versijas un vairākas valodas, kas balstās uz KIF, piemēram, SUO-KIF 

[32]. Galvenais KIF trūkums ir tās augstā ekspresivitāte, kas sarežģī sistēmu izstrādi, un 

izstrādātāju atbalstītu rīku trūkums. Šādas ontoloģijas parasti ir lielākas, ar sarežģītāku 

struktūru un bieži vien neefektīvākas par ontoloģijām, kas izmanto valodas ar lielāku 

ierobežojumu skaitu. 

 

3.3. OIL 

Ontology Inference Layer vai Ontology Interchange Language (OIL) ir ontoloģiju 

infrastruktūra semantiskajam tīmeklim [33]. OIL balstās uz deskriptīvās loģikas konceptiem 

un freimos balstītām sistēmām (zināšanu atveidošanas sistēmas, kas izmanto freimus, 

struktūras konceptu atveidošanai) un ir saderīga ar RDFS. Liela daļa OIL vēlāk tika mantota 

DAML+OIL un OWL. OIL valodas piemērs ir redzams attēlā 3.3. 

 

3.3.attēls. OIL valodas lietojuma piemērs 

 

<rdfs:Class rdf:ID=”herbivore”> 

    <rdf:type  

rdf:resource=”http://www.ontoknowledge.org/#DefinedClass”/> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource=”#animal”/> 

    <rdfs:subClassOf> 

        <oil:NOT> 

            <oil:hasOperand rdf:resource=”#carnivore”/> 

        </oil:NOT> 

    </rdfs:subClassOf> 

</rdfs:Class> 
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Galvenās OIL priekšrocības: 

 balstās uz freimiem un objektorientētās modelēšanas paradigmām; klašu, superklašu 

un atribūtu jēdzieniem. Attiecības var tikt definētas kā atsevišķas entītijas; 

 precīzi definēta formālā semantika, kas balstās uz deskriptīvo loģiku. Papildus jēgas 

definēšanai jebkura izteiksme var tikt izteikta matemātiski precīzā veidā; 

 balstās uz tīmekļa standartiem, izmanto precīzi definētu XML sintaksi; 

 piedāvā vairākus sarežģītības līmeņus: Core OIL, Standard OIL, Instance OIL un 

Heavy OIL [34]. 

Galvenie OIL trūkumi: 

 lai gan OIL satur mehānismu vērtību mantošanai no virsklasēm, šīs vērtības nevar 

pārrakstīt. Rezultātā šādas vērtības nevar izmantot, lai modelētu noklusējuma vērtības; 

 tikai daļa algebrisko īpašību var tikt izteiktas OIL. Nav iespējams brīvi definēt jaunas 

aksiomas; 

 OIL neatbalsta konkrētus domēnus (piemēram, veselus skaitļus, simbolu virknes utt.); 

 ierobežota otrās kārtas izteiksmība neļauj OIL izteikt apgalvojumus kā objektus, kas 

rezultātā liedz iespēju izteikt apgalvojumus par šiem apgalvojumiem [35]; 

 OIL ir aizstājusi DAML+OIL un OWL tīmekļa ontoloģiju valoda. 

 

3.4. OWL 

Web Ontology Language (OWL) zināšanu attēlošanas valodu saime, kas ir paredzēta 

lietošanai semantiskajā tīmeklī [36]. OWL ontoloģijas nodrošina klases, īpašības, indivīdus, 

un datu vērtības. Tā ir RDF Schema valodas paplašinājums. OWL ir savietojama ar agrīnajām 

ontoloģiju valodām (piemēram, SHOE). Valodas piemērs ir parādīts attēlā 3.4. 

 

3.4.attēls. OWL valodas lietojuma piemērs  

<owl:Class rdf:ID="WhiteWine"> 

<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 

<owl:Class rdf:about="#Wine"/> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#hasColor"/> 

<owl:hasValue rdf:resource="#White"/> 

</owl:Restriction> 

</owl:intersectionOf> 

</owl:Class> 
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OWL sastāv no trim paveidiem [37]: 

 OWL Lite – atbalsta klasifikācijas hierarhiju un vienkāršas ierobežošanas funkcijas. 

OWL Lite, piemēram, atbalsta kardinalitātes ierobežojumus, kas var būt robežās tikai 

starp 0 un 1; 

 OWL DL – atbalsta maksimālu izteiksmību, nezaudējot secināšanas sistēmu 

skaitļošanas pilnīgumu (visas skaitļošanas operācijas atgriezīs rezultātu) un 

algoritmisko pabeigtību (visas skaitļošanas operācijas tiks pabeigtas ierobežotā laikā). 

OWL DL ir izveidota, lai atbalstītu biznesa segmentu, ko interesē deskriptīvā loģika 

un secināšanas sistēmā vēlamās skaitļošanas īpašības; 

 OWL Full – atbalsta maksimālu izteiksmību un sintaktisku brīvību, kas piemīt RDF, 

nesniedzot garantijas par skaitļošanas rezultātiem. OWL Full ļauj mainīt tajā iebūvētās 

vārdnīcas terminus (RDF vai OWL). Tā rezultātā nevar garantēt, ka kāda secināšanas 

sistēma var atbalstīt visas OWL Full funkcijas. 

Galvenās OWL priekšrocības: 

 plašs rīku atbalsts un aktīva lietotāju kopiena; 

 atbalsta versijpārvaldību; 

 ir savietojama ar RDF(S) valodu; 

 liels pieejamo ontoloģiju skaits, pateicoties tādiem resursiem, kā WebProtege1, kas 

visas lietotāju veidotās ontoloģijas izvieto brīvpiekļuvē, tādā veidā tuvinot vīzijas par 

semantisko tīmekli sasniegšanu. 

Galvenais OWL trūkums – valodā iekļautās konstrukcijas ir tik sarežģītas, ka ir nepieciešams 

dalījums apakšvalodās OWL Lite, OWL DL un OWL Full. 

 

3.5. RDF+RDF(S) 

Resource Description Framework (RDF) ir W3C izstrādātais standarts tīmekļa resursu 

aprakstīšanai [39]. RDF ir abstrakts datu modelis, kas nozīmē, ka tam ir dažādi atveidojumi. 

RDF ir paredzēts būt saprotamam datoriem, nevis cilvēkiem. Tas ir piemērots tīmekļa resursu 

aprakstīšanai un nodrošina sadarbspēju starp dažādām programmatūrām, kas apmainās ar 

datorlasāmu informāciju tīmeklī. RDF balstās uz XML. 

                                                 
1 http://webprotege.stanford.edu/ 
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Resource Description Framework Schema (RDFS, RDF(S), RDF-S, RDF Schema) nodrošina 

datu modelēšanas vārdnīcu RDF datiem [40]. RDF Schema ir semantisks RDF papildinājums, 

kas nodrošina mehānismu saistītu resursu grupu un attiecību starp tām aprakstīšanai. RDF 

piemērs XML formātā ir parādīts attēlā 3.5. 

RDF visus resursus identificē, izmantojot Universal Resource Identifier (URI) references un 

izsakot apgalvojumus par resursiem vienkāršu īpašību un īpašību vērtību veidā. Katrs RDF 

apgalvojums sastāv no trijnieka (kortežs ar garumu 3): subjekts, predikāts (vai īpašība) un 

objekts. Tā galvenais mērķis pievienot formālu semantiku tīmeklim un nodrošināt datu modeli 

un sintaksi datu semantikas attēlošanai standartizētā veidā. 

 

3.5.attēls. RDF valodas lietojuma piemērs 

Salīdzinājumā ar XML RDF piedāvā šādas priekšrocības: 

 atšķirībā no XML, kas ir serializēšanas formāts, RDF primāri ir datu modelis, 

abstrakts noteikumu kopums informācijas attēlošanai; 

 RDF nodrošina attiecības starp augsta līmeņa elementiem, lai informētu 

programmatūru, kā šī informācija jāinterpretē. XML nenorāda, kā jāinterpretē tajā 

saglabātā informācija. 

 

3.6. Ontoloģiju valodas izvēle 

Jebkura ontoloģiju valoda ļauj aprakstīt un organizēt zināšanas datoriem saprotamā veidā. 

Taču esošās ontoloģiju valodas ievērojami atšķiras ar savām īpašībām. Ontoloģiju var 

raksturot ar tādiem parametriem, kā: 

 izteiksmība – spēja izteikt semantiku (nozares zināšanas); 

 formālums – ja valodai ir formāla sintakse un semantika, tad tā ir formāla valoda; 

 ierobežojumu pārbaude atbalsts – nodrošina aksiomu ierobežojumu pārbaudi;  

 secināšanas atbalsts – spēja izgūt jaunas zināšanas no esošajām, izmantojot 

secināšanas dziņus; 

 standarts – vai valoda ir atzīta par standartu. 

<rdf:Description ID="MotorVehicle"> 

<rdf:type  

resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/> 

<rdfs:subClassOf 

rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-

schema#Resource"/> 

</rdf:Description> 
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3.1.tabula 

Ontoloģiju valodu salīdzinājums 

Parametrs DAML+ 

OIL 

KIF OIL OWL RDF+ 

RDF(S) 
Lite DL Full 

Izteiksmība Vidēja Augsta Vidēja Zema Vidēja Augsta Vidēja 

Formāla 

sintakse 

Formāla Formāla Formāla Formāla Formāla  Formāla 

Formāla 

semantika 

Formāla Formāla Formāla Formāla Ne vienmēr Ne vienmēr 

Ierobežojumu 

pārbaude 

Vidēja Zema Vidēja Augsta Augsta Zema 

Secināšanas 

atbalsts 

Jā Jā Jā Jā Jā Pastāv 

ierobežojumi 

[37] 

Pastāv 

ierobežojumi 

[22] 

Standarts Nē Jā Nē Jā Jā 

 

KIF galvenais trūkums ir izstrādātāju atbalstītu rīku neesamība, kas padara valodas 

izmantošanu nepraktisku salīdzinājumā ar citām plašāk lietotām ontoloģiju valodām. 

OIL un DAML+OIL ontoloģiju valodas vairs netiek aktīvi atbalstītas, kas apgrūtina 

atbalstāmu rīku atrašanu un izmantošanu, kā arī sašaurina aktuālas informācijas par valodu 

izmantošanas iespējām un īpatnībām pieejamību. 

OWL ļauj sasniegt augstāku tīmekļa satura interpretācijas pakāpi nekā XML, RDF un RDF 

Schema (RDF-S) dokumenti, nodrošinot papildus vārdnīcu un formālu semantiku. OWL ir trīs 

pieaugošas izteiksmības apakšvalodas: OWL Lite, OWL DL un OWL Full. OWL izvēli 

sekmē W3C centieni ieviest to kā standarta tīmekļa ontoloģiju valodu un fakts, ka vairākas no 

apskatītajām ontoloģiju valodām vairs netiek atbalstītas un tās ir aizvietotas ar OWL. 

Praktiski tas nozīmē, ka OWL ir plaši pazīstama, izteiksmīga un satur aktīvu lietotāju 

kopienu, kas nepārtraukti papildina un uzlabo ontoloģiju pārvaldības un secināšanas rīkus. 

Darbā izvirzītā mērķa sasniegšanai ir nepieciešama formāla ontoloģiju valoda, kas spēj 

nodrošināt maksimālu izteiksmību, nezaudējot skaitļošanas pilnīgumu. No apskatītajām 

ontoloģiju valodām šiem kritērijiem vislabāk atbilst OWL DL tīmekļa ontoloģiju valoda.  
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4. Shēmu un ontoloģiju savietošana 

Starp shēmām un ontoloģijām ir daudz līdzību. Gan shēmas, gan ontoloģijas nodrošina 

terminu vārdnīcu, kas apraksta izvēlēto nozari. Gan shēmas, gan ontoloģijas ierobežo 

vārdnīcā esošo terminu nozīmi.  

Shēmas un ontoloģijas atšķiras ar to, ka ontoloģijas ir paredzētas kopējas sapratnes par nozari 

izveidei, kamēr shēmas ir paredzētas izmantošanai datubāzēs. Shēmas bieži vien nenodrošina 

precīzi definētu semantiku to datiem. Relāciju shēmās nav vispārināšanas aksiomas.  

Shēmu savietošana shēmu integrācijas vajadzībām ir līdzīga ontoloģiju savietošanai. Metodes, 

kas ir izstrādātas, lai risinātu problēmas vienā no nozarēm, ir noderīgas arī otrā nozarē [38]. 

Abos gadījumos ir nepieciešams atrast saistītus konceptus divās dažādās zināšanu struktūrās. 

Vairākums shēmu integrācijas metožu apskata relāciju datubāzu shēmas vai shēmas, kas satur 

konceptu kokus un, iespējams, konceptu atribūtus [41]. Vienas shēmu savietošanas metodes 

paļaujas uz instanču datiem (piemēram, LSD [42]), citas izmanto tikai pašu shēmu 

(piemēram, Artemis [43]). Ir savietotāji, kas izmanto lingvistisko informāciju, sinonīmus, 

hiperonīmus, homonīmus (piemēram, Dike [44]), citi izmanto mašīnapmācības metodes 

(piemēram, LSD).  

Galvenā atšķirība starp shēmu savietošanas un ontoloģiju savietošanas metodēm ir zināšanu 

modelēšanas elementu daudzums, uz kuriem tiek balstīta analīze. Shēmu savietošanas 

algoritmi parasti neapskata īpašību domēnu un diapazonu un kompleksas īpašības. Ar to 

palīdzību parasti meklē sakritības tikai starp konceptiem, bet ontoloģiju savietošanā sakritību 

starp entītiju īpašībām atrašana ir tikpat svarīga. 

Ņemot vērā shēmu un ontoloģiju un to savietošanas atšķirības un vajadzību veikt tālāku darbu 

ar savietošanas rezultātiem, divu datu modeļu savietošanai tiks izmantota ontoloģiju 

savietošana. Izvēlētās ontoloģiju savietošanas metodes ir plašāk apskatītas 6. nodaļā. 

 

4.1. Ontoloģiju savietošana 

Ontoloģiju savietošana (ontology matching, ontology alignment) ir saišu vai attiecību starp 

divu ontoloģiju entītijām meklēšanas process. Savietojums (alignment) ir atbilstību kopa starp 

divām ontoloģijām. Savietojums ir savietošanas procesa rezultāts. Atbilstība 



 

33 

 

(correspondence) ir saikne starp divu ontoloģiju entītijām. Šīs entītijas var būt klases, 

indivīdi, īpašības vai formulas [22]. 

Savietošanas operācija nosaka savietojumu 𝑆′ ontoloģiju pārim 𝑜 un 𝑜′. Papildus šiem 

parametriem savietošanas process var tikt papildināts ar citiem parametriem: 

 ievades jeb enkura savietojumu 𝑆, ar kura palīdzību var papildināt savietošanas 

procesu vai kuru pašu var papildināt procesa laikā; 

 savietošanas parametriem 𝑝, piemēram, svariem, robežvērtībām; 

 ārējiem resursiem 𝑟, ko izmanto savietošanas procesā, piemēram, vispārzināmām 

lietām un nozarei specifiskiem tēzauriem. 

Ontoloģiju savietošanas process var tikt izteikts kā funkcija 𝑓 no pāra ontoloģiju 𝑜 un 𝑜′, 

ievades savietojuma 𝑆, parametru kopas 𝑝 un resursu kopas 𝑟, kas atgriež savietojumu 𝑆′ starp 

šīm ontoloģijām: 

 

𝑆′ = 𝑓(𝑜, 𝑜′, 𝑆, 𝑝, 𝑟) (4.1) 

 

Shematiski šis process ir attēlots attēlā 4.1. 

o

S

o'

Savietošana S'

Parametri

Resursi
 

4.1.attēls. Ontoloģiju savietošanas process 

Savietošanas algoritmi primāri izmanto ekvivalences saites (=), kas nozīmē, ka savietotie 

objekti ir ekvivalenti. Papildus ir iespējams izmantot saiknes, kas ir definētas ontoloģiju 

valodās. Piemēram, izmantojot tīmekļa ontoloģiju valodu OWL, var raksturot saiknes starp 

divu ontoloģiju klasēm, pielietojot owl:equivalentClass, owl:disjointClass vai 

rdfs:subClassOf saiknes. Šīs saiknes atbilst kopu teorijas relācijām starp klasēm: 

ekvivalence (=); tukšs šķēlums (disjointness, ⊥), specifiskāks (≤). 

Saiknes var nebūt saistītas ne ar vienu ontoloģiju valodu, piemēram, izplūdušās attiecības 

(fuzzy relations), varbūtību sadalījumi (probability distribution) vai līdzības mēri (similarity 

measures). 
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Ja ir dotas divas ontoloģijas 𝑜 un 𝑜′, kuras ir definētas ontoloģiju valodās 𝑄𝐿 un 𝑄𝐿′, un 

savietojumu saikņu kopa 𝛩, tad atbilstība ir trijnieks: 

 

〈𝑒, 𝑒′, 𝑟〉 (4.2) 

 

kur: 

 𝑒 ∈ 𝑄𝐿(𝑜) un 𝑒 ∈ 𝑄𝐿′(𝑜′); 

 𝑟 ∈ 𝛩. 

Atbilstība 〈𝑒, 𝑒′, 𝑟〉 apgalvo, ka starp ontoloģiju entītijām 𝑒 un 𝑒′ pastāv saikne 𝑟. Vienkāršas 

atbilstības piemērs: 

http://ontologija.ru.lv/piemers/persona = http://ontologija.ru.lv/piemers/cilveks 

Piemērā tiek apgalvots, ka starp URI (Universal Resource Identifier) “Persona” un “Cilvēks” 

pastāv ekvivalences saikne. 

Ja ir dotas divas ontoloģijas 𝑜 un 𝑜′ ar saistītām entītiju valodām 𝑄𝐿 un 𝑄𝐿′, tad savietojums ir 

atbilstību kopa starp entītiju pāriem, kas pieder 𝑄𝐿(𝑜) un 𝑄𝐿′(𝑜′). Savietojuma grafisks 

piemērs ir parādīts 4.2.attēlā. 

Elektronika Elektronika

Personālie datori PD

Mikroprocesori PD plates

Aksesuāri Kameras un foto

AksesuāriFoto un kameras

Digitālās kameras

PID
Nosaukums
Daudzums
Cena

ID
Zīmols

Kvantitāte
Cena

PID
Nosaukums
Daudzums
Cena

ID
Zīmols

Kvantitāte
Cena

 

 

 

 

4.2.attēls. Ontoloģiju savietošanas piemērs [22] 

http://ontologija.ru.lv/piemers/persona
http://ontologija.ru.lv/piemers/cilveks
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Vispārīgā veidā ontoloģiju 𝑜 un 𝑜′ savietošana ir visprecīzākās ontoloģijas 𝛼(𝑜, 𝑜′) atrašana, 

kura ir vislabākais tuvinājums starp šīm ontoloģijām. Ja vienu ontoloģiju var tuvināt otrai, tad 

šo ontoloģiju savietojums ir 𝛼(𝑜, 𝑜′) = 0. 

Vispārīgais savietojumu apraksts var tikt salīdzināts ar trim gadījumiem, kas izskaidro 

konceptuālo neviendabību (heterogenitāti): 

 pārklājuma nesakritība – ja divas ontoloģijas modelē dažādas nozares, savietošanas 

rezultāts ir 𝛼(𝑜, 𝑜′) = ∅, ∅ – tukša ontoloģija; 

 detalizācijas nesakritība – ja divas ontoloģijas modelē vienu un to pašu nozari, bet 

dažādos detalizācijas līmeņos, izmantojot dažādu precizitāti, savietojums ir 𝛼(𝑜, 𝑜′) =

0, t.i., viena ontoloģija ir otras tuvinājums; 

 perspektīvas nesakritība – visbiežāk sastopamais gadījums, kad divas ontoloģijas 

modelē vienu un to pašu nozari ar to pašu precizitāti, bet no dažādiem skatpunktiem. 

Reālos savietošanas uzdevumos visbiežāk nav sastopams tikai viens no šiem gadījumiem, bet 

gan to sajaukums. 

 

4.2. Savietošanas metožu klasifikācija 

Pēc J.Euzenata un P.Švaiko piedāvātās savietošanas metožu klasifikācijas (skat. 4.3.attēlu) 

visas metodes var sadalīt divās pamatgrupās pēc to detalizācijas līmeņa un ievaddatiem [22]: 

 elementu līmeņa savietošanas metodes; 

 struktūras līmeņa metodes 

vai pēc šo metožu izcelsmes un ievaddatu veida: 

 no konteksta atkarīgās metodes; 

 no satura atkarīgās metodes. 

Elementu līmeņa un struktūras līmeņa metodes skaitļo atbilstības, analizējot entītijas vai to 

instances nošķirti, ignorējot attiecības starp šīm entītijām vai to instancēm. Struktūras līmeņa 

metodes skaitļo atbilstības, analizējot kā entītijas, vai to instances ir sastopamas struktūrā. 

No konteksta un no satura atkarīgas metodes vai iekšējās un ārējās metodes dalās atkarībā no 

ievaddatu dimensijas, piemēram, relāciju, objektorientētie, entītiju relāciju modeļi. 
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4.2.1. Elementu līmeņa metodes 

Elementu līmeņa metodes apskata ontoloģijas entītijas vai to instances nošķirti no to 

attiecībām ar citām entītijām vai to instancēm. 

 

Savietošanas metodes

Elementu līmeņa Struktūras līmeņa

Semantiskās Sintaktiskās Sintaktiskās Semantiskās

Formālas 

uz 

resursiem 

balstītas
augstākā 

līmeņa 

ontoloģijas, 

nozarei 

specifiskas 

ontoloģijas, 

saistītie dati

Neformālas 

uz 

resursiem 

balstītas
katalogi, 

anotēti 

resursi

Uz teksta 

virknēm 

balstītas
nosaukumu 

līdzība, 

aprakstu 

līdzība, 

globālas 

vārdvietas

Uz valodu 

balstītas
sadalīšana 

daļiņās, 

lemmatizē-

šana, 

morfoloģija, 

izslēgšana, 

leksikoni, 

tezauri

Uz 

ierobežoju-

miem 

balstītas
tipu līdzība, 

atslēgas 

īpašības

Uz 

takosono-

miju 

balstītas
taksonomijas 

struktūra

Uz grafiem 

balstītas
grafu 

homomor-

fisms, ceļš, 

bērni, lapas

Uz 

instancēm 

balstītas
datu analīze 

un statistika

Uz 

modeļiem 

balstītas
SAT 

risinātāji, DL 

secinātāji

Semantiskās Sintaktiskās Terminoloģiskās Strukturālās Ekstensionālās Semantiskās

Savietošanas metodes

Uz kontekstu balstītās Uz saturu balstītās

Konkrētas 

metodes

Granularitāte/ievaddatu 

interpretācija

Ievaddatu izcelsme/veids

 

4.3.attēls. Savietošanas metožu klasifikācijas grafisks attēlojums [22] 

 

Teksta rindu metodes 

Teksta rindu metodes (string-based techniques) bieži izmanto, lai savietotu ontoloģiju 

nosaukumus vai aprakstus. Šīs metodes apskata teksta rindas kā secīgas alfabēta burtu 

virknes. Jo viena teksta rinda līdzīgāka otrai, jo lielāka iespēja, ka abas rindas apzīmē to pašu 

konceptu. Parasti attāluma funkcijas kartē teksta rindu pāri kā reālu skaitli. Jo lielāks šis 

skaitlis, jo lielāka līdzība starp teksta rindām. 

Ontoloģiju savietošanā var tikt izmantotas terminoloģiskās metodes, kuras salīdzina simbolu 

virknes [22]. Tās var pielietot entītiju nosaukumiem, marķējumiem (etiķetēm) vai 

komentāriem ar mērķi atrast līdzīgās. Šīs metodes var tikt pielietotas klašu nosaukumu un 

URI salīdzināšanai. 
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Galvenā problēma, salīdzinot ontoloģiju entītijas, balstoties uz to nosaukumiem, ir saistīta ar 

sinonīmiem un homonīmiem [14]: 

 sinonīms ir viena no divām vai vairākām valodas vienībām, kam nozīme ir pilnīgi vai 

daļēji līdzīga. Piemēram, “raksts” un “publikācija” noteiktā kontekstā ir sinonīmi; 

 homonīms ir viens no tādiem vārdiem, kuru izruna un rakstījums ir vienāds, bet 

nozīmes dažādas. 

Tā rezultātā pilnīgā pārliecībā nav iespējams apgalvot, ka divas entītijas ar vienādiem 

nosaukumiem ir vienādas vai ka divas entītijas ar dažādiem nosaukumiem ir dažādas. Šī 

parādība ir novērojama ne tikai sinonīmu un homonīmu vidū, bet arī: 

 dažādās valodās tiek izmantoti dažādi vārdi, lai nosauktu vienu un to pašu entītiju; 

 ir iespējamas viena un tā paša vārda sintaktiskās variācijas saskaņā ar dažādām 

pieņemtajām pareizrakstības normām, abreviatūrām, piedēkļiem, priedēkļiem utt. 

Šīs variācijas var būt vienas ontoloģijas ietvaros, bet biežāk ir sastopamas dažādās 

ontoloģijās. 

Teksta rindu ontoloģiju savietošanas metodes pamatā iedalās divās kategorijās atkarībā no tā, 

vai metode apskata tikai simbolu virknes, vai arī izmanto lingvistikas zināšanas, lai 

interpretētu šīs simbolu virknes. 

 

Levenšteina attālums 

Levenšteina attālums (pazīstams arī kā rediģēšanas attālums) ir simbolu virkņu metrika 

attāluma starp divām simbolu virknēm mērīšanai. Attālums ir mazākais ievietošanas, 

aizvietošanas un dzēšanas operāciju skaits, lai pārveidotu vienu simbolu virkni otrā. Jo lielāks 

ir Levenšteina attālums, jo savādākas ir simbolu virknes [45]. 

Matemātiski Levenšteina attālumu var definēt kā: 

 

𝑑(𝑎,𝑏)(𝑖, 𝑗) =

{
 
 

 
 

𝑚𝑎𝑥 (𝑖,𝑗)

𝑚𝑖𝑛{

𝑑𝑎,𝑏(𝑖−1,𝑗)+1

𝑑𝑎,𝑏(𝑖,𝑗−1)+1

𝑑𝑎,𝑏(𝑖−1,𝑗−1)+1(𝑎𝑖≠𝑏𝑗)

𝑗𝑎𝑚𝑖𝑛(𝑖,𝑗)=0
𝑐𝑖𝑡ā𝑑𝑖

  , (4.3) 

 

kur 

 1(ai≠bj) – funkcija indikators, kuras vērtība ir 0, ja ai = bj, citādi – 1. 
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Levenšteina attālumam ir vairāki ierobežojumi: 

 distance ir vienāda ar 0, ja divas simbolu virknes ir vienādas; 

 maksimālais attālums starp divām simbolu virknēm ir vienāds ar garākās no 

simbolu virknēm garumu; 

 minimālais attālums starp divām simbolu virknēm ir vismaz atšķirība starp šo 

simbolu virkņu garumiem. 

 

Jaro-Vinklera attālums 

Jaro-Vinklera attālums tika izstrādāts datu sasaistei un dublikātu atrašanai un ir līdzības mērs 

starp divām simbolu virknēm [46]. 

Jaro mērs ir savietoto rakstzīmju procenta svērtā summa no katras rakstzīmju un transponēto 

rakstzīmju kopām. Vinklers palielināja šo mēru, savietojot pirmās rakstzīmes simbolu virknē, 

pēc tam izmainīja to, izmantojot vairākas apakšfunkcijas. Šo apakšfunkciju intervāli un svari 

ir atkarīgi no simbolu virknes tipa. 

Ja c > 0 (ja 𝑐 = 0, tad Φ = 0), tad Jaro simbolu virkņu salīdzinātāja matemātiskais attēlojums 

ir: 

 

Φ = W1×
c

d
+W2×

c

r
+Wt×

c−τ

c
  , (4.4) 

kur 

 𝛷 – attālums starp divām simbolu virknēm; 

 𝑊1 – svars, kas ir saistīts ar rakstzīmēm pirmajā no divām kopām; 

 𝑊2 – svars, kas ir saistīts ar rakstzīmēm otrajā no divām kopām; 

 𝑊𝑡 – svars, kas ir saistīts ar transponējumiem; 

 𝑑 – simbolu virknes garums pirmajā kopā; 

 𝑟 – simbolu virknes garums otrajā kopā; 

 𝜏 – rakstzīmju transpozīciju skaits; 

 𝑐 – kopīgo rakstzīmju skaits divās simbolu rindās. 

Transpozīciju skaits tiek aprēķināts šādi: pirmā izvēlētā rakstzīme pirmajā simbolu virknē tiek 

salīdzināta ar pirmo izvēlēto rakstzīmi otrajā simbolu virknē. Ja rakstzīmes atšķiras, tiek 

pieņemts, ka ir notikusi pustranspozīcija. Šī procedūra tiek atkārtota visām pārējām 
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rakstzīmēm abās simbolu virknēs. Nesakritušo rakstzīmju skaits tiek dalīts ar divi, lai iegūtu 

transpozīciju skaitu. 

Ja divas simbolu virknes ir vienādas, Jaro simbolu virkņu salīdzinātājs Φ tiek iestatīts kā 

𝑊1 +𝑊2 +𝑊𝑡, kas ir vienāds ar vienu. Ja divās simbolu virknēs nav vienādu rakstzīmju, Φ ir 

vienāds ar 0. 

Vinklera modificētais Jaro simbolu virkņu salīdzinātājs 𝑊1, 𝑊2 un 𝑊𝑡 tiek patvaļīgi iestatīts 

kā 
1

3
. Jaunā simbolu virkņu salīdzināšanas metrika pārbauda, vai pāris pirmo rakstzīmju 

simbolu virknē sakrīt. 

 

Φn = Φ + i×0.1×(1 − Φ), (4.5) 

 

ja pirmās 𝑖 rakstzīmes sakrīt. 

Matemātisks Jaro-Vinklera attēlojums ir: 

 

dj = {
0

1

3
(
m

|s1|
+

m

|s2|
+

m−t

m
) 

if m=0
otherwise

 , (4.6) 

 

kur 

 𝑑𝑗 – Jaro attālums starp divām simbolu virknēm; 

 𝑚 – vienādo rakstzīmju skaits; 

 𝑡 – puse no transpozīciju skaita. 

 

Monge-Elkana attālums 

Monge-Elkana attālums ir vispārīga simbolu virkņu salīdzināšanas metode, kas balstās uz 

iekšējās līdzības funkciju pazīmju noteikšanu un labāko sakritību atrašanu katrai pazīmei. 

Šajā kontekstā pazīmes ir rakstzīmju secības, kas ir sadalītas vārdos, jo tas tā ir lielākajā daļā 

cilvēku valodu. 

Algoritms izmanto tipisku tekstuālo lauku rekursīvo struktūru [47]. Divas simbolu virknes 

sakrīt ar varbūtības pakāpi 1,0, ja tās abas ir vienādas vai viena saīsina otru. Pretējā gadījumā 

sakritība ir 0,0. 
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Tiek pieņemts, ka katrs pirmās simbolu virknes apakšlauks sakrīt ar otrās simbolu virknes 

apakšlauku, ar kuru tam ir visaugstākais rezultāts. 

Divu simbolu virkņu savietošanas rezultāts ir vienāds ar maksimālo rezultātu vidējo lielumu: 

 

𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ(𝐴, 𝐵) =
1

|𝐴|
∑ 𝑚𝑎𝑥

𝑗=1,|𝐵|
𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ′(𝐴𝑖 , 𝐵𝑖)

|𝐴|
𝑖=1 , (4.7) 

 

kur 

 |𝐴| – pazīmju skaits 𝐴; 

 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ′ – iekšējās savietošanas algoritms. 

Ja katra simbolu virkne satur tikai vienu pazīmi: 

 

𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ(𝐴, 𝐵) = 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ′(𝐴, 𝐵) (4.8) 

 

Abreviatūru salīdzināšana izmanto četrus dažādus šablonus: 

 abreviatūrā ir tās pilnās formas priedēklis; 

 abreviatūrā apvieno tās pilnās formas piedēkļus un priedēkļus; 

 abreviatūrā ir tās pilnās versijas priedēkļu konkatenācija; 

 abreviatūrā ir tās pilnās versijas akronīms. 

Algoritmam ir kvadrātiskā laika sarežģītība. Ja ir dotas divas simbolu virknes, katrs pirmās 

simbolu virknes apakšlauks tiek salīdzināts ar katru apakšlauku otrajā simbolu virknē.  

 
Garākā kopējā apakšvirkne 

Garākā kopējā apakšvirkne ir garākā apakšvirkne starp divām vai vairākām simbolu virknēm. 

Ja divas apskatāmās simbolu virknes ir identiskas, tad šo virkņu līdzība ir vienāda ar 1, bet, ja 

tās ir pilnīgi atšķirīgas, tad līdzība ir vienāda ar 0 [48]. 

Lai izmērītu precīzu atšķirību starp divām simbolu virknēm, var tikt izmantots līdzības mērs: 

 

𝜎(𝑥, 𝑦) =
2|𝑡|

|𝑥|+|𝑦|
, (4.9) 

kur 

 𝜎 – apakšvirkņu līdzības mērs; 

 𝑡 – garākā kopējā apakšvirkne; 
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 𝑥, 𝑦 – apskatāmās simbolu virknes. 

Labākajā gadījumā apskatāmās simbolu virknes satur viena otru vai ir pilnīgi vienādas. 

 

Valodas metodes 

Valodas metodes (language-based techniques) apskata nosaukumus kā kādas valodas vārdus, 

piemēram, angļu vai latviešu. Metodes balstās uz dabīgās valodās apstrādes metodēm 

(Natural Language Processing), kas izmanto vārdu morfoloģiskās īpašības. Parasti šī veida 

metodes tiek pielietotas pirms simbolu virknes un leksikas metodēm, lai uzlabotu to 

rezultātus. 

 

Ierobežojumu metodes 

Ierobežojumu metodes (constraint-based techniques) ir algoritmi, kas strādā ar entītiju 

iekšējiem ierobežojumiem, piemēram, entītiju tipiem, atribūtu kardinalitāti un atslēgām. Datu 

tipu savietošana paredz salīdzināt klašu atribūtus ar to datu tipu vērtībām. Kardinalitātes 

salīdzināšanas gadījumā atribūti var tikt sakārtoti kopā vai sarakstā, un tad pievienoti 

kardinalitātes ierobežojumi. Vēlāk ir iespējams salīdzināt jaunizveidotos datu tipus. 

 

Neformālo resursu metodes 

Ontoloģijas var būt piesaistītas neformāliem resursiem, piemēram, anotētām enciklopēdijas 

lapām vai attēliem. Neformālo resursu metodes (informal resource-based techniques) izmanto 

šādas saites, lai izsecinātu saites starp ontoloģijām. Parasti divas klases, kas anotē vienu un to 

pašu attēlu kopu, var tikt uzskatītas par ekvivalentām. Šīs metodes bieži vien izmanto datu 

analīzes un statistikas metodes, lai atrastu neatbilstību starp entītijām. 

 

Formālo resursu metodes 

Formālo resursu metodes (formal resource-based techniques) izmanto ārējās ontoloģijas, lai 

veiktu savietošanu. Parasti šīs metodes veido savietojumus starp ontoloģijām, par pamatu 

izmantojot vienu vai vairākas ārējās ontoloģijas, piemēram, nozares ontoloģijas, 

virsontoloģijas, linked data un citus resursus. 
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4.2.2. Struktūras līmeņa metodes 

Pretstatā elementu līmeņa metodēm, struktūras līmeņa metodes apskata ontoloģijas entītijas 

vai to instances, salīdzinot to attiecības ar citām entītijām vai to instancēm. Struktūras līmeņa 

metodes iedalās grafu, taksonomijas, modeļu, uz ontoloģiju instancēm balstītās metodēs. 

 

Grafu metodes 

Grafu metodes (graph-based techniques) ir grafu algoritmi, kas apskata ontoloģijas (arī 

datubāzu shēmas un taksonomijas) kā marķētus grafus. Parasti līdzības noteikšana starp 

diviem grafa mezgliem notiek, analizējot to atrašanās vietu grafā. Ja divi mezgli no divām 

ontoloģijām ir līdzīgi, tad to kaimiņiem jābūt līdzīgiem. Sakritības starp šāda grafa 

elementiem noteikšana ir grafa homomorfisma uzdevuma risināšana. 

 

Taksonomiju metodes 

Taksonomiju metodes (taxonomy-based techniques) arī ir grafu algoritmi, kas apskata tikai 

specializācijas attiecības. Specializācija apvieno terminus, kas ir līdzīgi (interpretējot tos kā 

viens otra apakškopas vai virskopas), tāpēc to kaimiņi arī var būt līdzīgi. 

 

Modeļu metodes 

Modeļu metodes (model-based techniques) ir algoritmi, kas apstrādā ievaddatu, balstoties uz 

to semantisko interpretāciju. Ja divas entītijas ir vienādas, tad tām ir vienādas interpretācijas. 

Šīs metodes tiek pielietotas deskriptīvās loģikas secināšanas mehānismos. 

 

Uz ontoloģiju instancēm balstītās metodes 

Uz ontoloģiju instancēm balstītās metodes (instance-based techniques) salīdzina klašu 

instanču kopas, lai noteiktu, vai šīs klases sakrīt, vai nē. Metodes var būt balstītas uz 

vienkāršas kopu teorijas secināšanas vai datu analīzes un statistikas metodēm. 

Kad ir pieejamas indivīdu reprezentācijas (instances), var tikt pielietotas uz instancēm 

balstītās savietošanas metodes. Ja divām ontoloģijām ir vienādi indivīdi, tas ļoti atvieglo 

savietošanas uzdevumu. Piemēram, ja divas ontoloģijas satur vienus un tos pašus indivīdus, 

pastāv liela iespēja, ka šo ontoloģiju klases ir ekvivalentas. 
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Pat ja klasēm nav vienādu indivīdu, tos var ņemt par pamatu savietošanas procesā. Piemēram, 

ja instances ir ielu nosaukumi, tiem nav iemesla mainīties. Tātad, ja ielu nosaukumi ir dažādi, 

šīs ielas nav vienas un tās pašas dažādās ontoloģijās. 

Uz instancēm balstītās savietošanas metodes var iedalīt trīs kategorijās [22]: 

 tās, kuras ir pielietojamas ontoloģijām ar kopīgām instanču kopām; 

 tās, kuras piedāvā indivīdu identificēšanas metodes pirms iepriekšējās metodes 

izmantošanas; 

 tās, kuras neprasa identificēšanu, t.i., strādā ar heterogēnām instanču datu kopām. 

 

Kopīgu paplašinājumu salīdzināšana (Common Extension Comparison) 

Visvienkāršākajā gadījumā salīdzināmajām klasēm ir kopīgas instances. Šādā gadījumā var 

pārbaudīt instanču kopu 𝐴 un 𝐵 pārklāšanos un uzskatīt, ka šīs klases ir ļoti līdzīgas, ja 𝐴 ∩

𝐵 = 𝐴 = 𝐵, mazāk līdzīgas, ja 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵 vai 𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴. Attiecību un entītiju kopas var tikt 

integrētas, balstoties uz kopu attiecībām: vienāds (𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴 = 𝐵), satur (𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐴), tiek 

saturēts (𝐴 ∩ 𝐵 = 𝐵), nesatur (𝐴 ∩ 𝐵 = ∅) un pārklājas [22]. Šīs metodes galvenā problēma ir 

nespēja apstrādāt kļūdas – neliels nepareizu datu apjoms var radīt nepareizus secinājumus par 

attiecībām nozarē. Turklāt atšķirībai jābūt vienādai ar 1, kad neiestājas neviens no minētajiem 

gadījumiem, piemēram, kad klasēm ir dažas vienādas instances, bet ne visas. 

 

Formālā konceptu analīze 

Viens no veidiem, kā veikt formālo konceptu analīzi, ir konceptu režģa aprēķināšana [22][49]. 

Metode balstās uz principu: jo ciešāk ir ierobežotas īpašības, jo mazāks objektu skaits var 

apmierināt ierobežojumus. Objektu kopu ar īpašībām var organizēt režģī kopā ar konceptiem, 

kas aptver šos objektus. Katru konceptu var identificēt ar tā īpašībām un indivīdiem, kas 

apmierina šīs īpašības. 

Ontoloģiju savietošanā īpašības var būt klases, kurām ir zināms, ka tām pieder indivīdi. No šīs 

datu kopas formālā konceptu analīze aprēķina konceptu režģi. Šī operācija sāk ar pilnīgi 

aizpildītu režģi un vēlāk atstāj tikai derīgos mezglus (tiek noteikta atbilstošo indivīdu kopa, 

kas savukārt nodrošina atbilstošo īpašību kopu). 
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Instanču identificēšanas metodes (Instance Identification Techniques) 

Ja kopīgu instanču kopa nepastāv, ir iespējams identificēt, kura instance no vienas kopas 

atbilst instancēm otrajā kopā. Šīs metodes ir pielietojamas, kad ir zināms, ka instances ir 

vienādas. Metodes darbojas, piemēram, integrējot divas viena uzņēmuma datubāzes, bet nav 

pielietojamas dažādu uzņēmumu datubāzu integrācijā. 

 

Atslēgas saišu ieguve (Linkkey Extraction) 

Viens no pamata veidiem, kā identificēt instances, ir izmantot atslēgas datu kopas. Atslēga var 

būt kā iekšējā datu kopa (piemēram, unikāli ģenerēti surogāti) vai ārējā. Ārējās atslēgas var 

būt vienādas vairākām datu kopām. Šādā gadījumā var uzskatīt, ka tās unikāli identificē 

indivīdus (piemēram, ISBN). 

Atslēgas saites ir īpašību kopa abās ontoloģijās, kas noteiktam klašu pārim unikāli identificē 

instanču pāri, kas apraksta vienu un to pašu indivīdu. Atslēgas saitēm ir viennozīmīgi 

jāidentificē entītijas abās datu kopās. Tātad tām ir jānodrošina atbilstība starp īpašībām abās 

datu kopās, lai identificētu instances ar vienādām vērtībām. Tām ir jābūt viennozīmīgām tikai 

instancēm, starp kurām pastāv atbilstība. 

 

Uz līdzību balstīta instanču savietošana 

Ja atslēgas nav pieejamas vai tās atšķiras, citas metodes atbilstības noteikšanai izmanto 

instanču datus, lai noteiktu īpašību vērtības. Datubāzēs šī metode ir pazīstama kā ierakstu 

saistīšana (record linkage) [50] vai objektu identifikācija [51]. Šādas metodes identificē 

vairākas viena objekta reprezentācijas objektu kopā. Tās pamatā balstās uz simbolu virkņu un 

iekšējās struktūras metodēm. 

 

Heterogēnu paplašinājumu salīdzināšana (Disjoint Extension Comparison) 

Kad nav iespējams tieši secināt kopīgu datu kopu abās ontoloģijās, vienkāršāk ir izmantot 

aproksimācijas metodes klašu paplašinājumu noteikšanai. Šīs metodes var balstīties uz 

statistikas datiem par klašu atribūtiem, uz aprēķinātām līdzībām starp klašu instancēm vai, 

balstoties uz entītiju, kopu savietojumiem. 

 

Statistikas metodes 

Instanču dati var tikt izmantoti, lai aprēķinātu statistiku par instanču īpašību vērtībām, 

piemēram, maksimālā, minimālā, vidējā, dispersija, tukšu vērtību (null) esamība, daļskaitļu 
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esamība, mērogs, precizitāte, grupēšana un segmentu skaits. Tas ļauj raksturot klases īpašības 

nošķirti no datiem. Darbojoties ar statistiski nozīmīgiem paraugiem, dažādās ontoloģijās šiem 

mēriem būtu jābūt vienādiem ekvivalentām klasēm. 

 

Uz līdzības noteikšanu balstīta paplašinājumu salīdzināšana 

Uz līdzību balstītās metodes nepieprasa klases ar vienādām instanču kopām, taču pieejamības 

gadījumā tās var tikt izmantotas. Metodes, kas balstās uz kopējiem paplašinājumiem, vienmēr 

atgriež 0, kad divas klases nesatur nevienu vienādu instanci, atmetot distanci starp elementiem 

kopās. Dažos gadījumos ir vēlams salīdzināt instanču kopas. Tam ir nepieciešams līdzības 

mērs starp instancēm, kas var tikt iegūtas, izmantojot citas pamata metodes. 

Datu analīzē saišu apkopošanas metodes novērtē attālumu starp divām kopām, kuru objekti ir 

līdzīgi. Tās ļauj salīdzināt divas klases, balstoties uz to instanču līdzību. 

 

Uz savietošanu balstīta salīdzināšana 

Iepriekšējās metodes galvenais trūkums ir tas, ka tās vērtība ir distances funkcija starp diviem 

kopas locekļiem. Turpretī vidējā saistīšana izmanto vērtības funkciju no distances starp 

visiem iespējamajiem salīdzinājumiem. 

Uz savietošanu balstītie salīdzinājumi [52] pieņem, ka salīdzināmie elementi atbilst viens 

otram, t.i., ir vislīdzīgākie. Šādā gadījumā attālums starp divām kopā var tikt uzskatīts par 

vērtību, kuru nepieciešams minimizēt, un tās aprēķins ir optimizācijas problēma – noteikt 

elementus abās kopās, kas atbilst viens otram. 

 

4.3. Priekšapstrāde 

Priekšapstrāde ļauj uzlabot savietošanas rezultātus iepriekš, izņemot lieko informāciju no 

savietojamajiem elementiem. Autoru praktiskie novērojumi parāda to, ka priekšapstrādes 

pievienošana ontoloģiju savietošanā var sniegt līdz pat 20% labākus rezultātus pētītajās 

ontoloģijās nekā bez priekšapstrādes [53]. 

Šajā darbā tiek izmantotas normalizācijas un sadalīšanas daļiņās priekšapstrādes metodes, jo 

tās strādā ar konceptu nosaukumiem un ir saderīgas ar teksta rindu ontoloģiju savietošanas 

metodēm. 
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4.3.1. Normalizācija 

Salīdzinot teksta rindas, kurām ir nozīme dabiskajā valodā, normalizācijas procedūras var 

palīdzēt uzlabot tālākās salīdzināšanas rezultātus [22]. It īpaši ir vērts uzsvērt: 

 reģistra normalizāciju – pārveido katru teksta rindas rakstu zīmi par tā mazā burta 

dublikātu; 

 diakritisko simbolu nomākšanu – aizvieto rakstu zīmes, kas satur diakritiskās zīmes, 

ar to biežākajiem aizvietotājiem bez diakritiskajām zīmēm. Piemēram, aizvietojot 

“Rēzekne” ar “Rezekne”; 

 tukšumzīmju normalizāciju – normalizē visas tukšumzīmes tādas kā atstarpe, 

tabulācija, jaunas rindas sākums vai šo elementu virknes, pārveidojot tās par vienu 

tukšumzīmi; 

 saišu noņemšanu – normalizē noteiktas saites starp vārdiem tādas kā apostrofus un 

pasvītrojumus, pārveidojot tās par defisēm un tukšumzīmēm; 

 ciparu nomākšanu – nomāc ciparu rakstu zīmes. Piemēram, “gramata24-81” kļūst 

par “gramata”; 

 punktuācijas likvidāciju – nomāc punktuācijas rakstu zīmes. 

Normalizācija ir jāizmanto uzmanīgi vairāku iemeslu dēļ, tajā skaitā: 

 tā bieži vien ir atkarīga no noteiktas valodas un izmantotā alfabēta; 

 atkarīga no pielietošanas kārtības, t.i., pielietojot metodes citā secībā, tās var dot 

savādākus rezultātus; 

 tā var veicināt jēgpilnas informācijas zudumu. Piemēram, “silicijs-30” kļūst par 

“silicijs”, kas nav viens un tas pats; 

 tā var samazināt variācijas, bet palielināt sinonīmu skaitu. 

 

4.3.2. Sadalīšana daļiņās 

Sadalīšana daļiņās (tokenization) ir lingvistiskās priekšapstrādes metode, kas balstās uz 

simbolu virknes sadalīšanu daļās, atdalot tās ar tukšām rakstzīmēm, reģistriem (CamelCase, 

Pascal case u.c.), cipariem u.c. Sadalīšana daļiņās ir īpaši noderīga gadījumos, ja dažādās 

ontoloģijās izmantotā entītiju nosaukumu politika atšķiras. Piemēram, vienā ontoloģijā vārdi 

ir atdalīti ar CamelCase, bet citā – ar pasvītrojuma rakstzīmēm. 
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5. Ontoloģiju savietošanas un transformācijas rīki 

Lai nodrošinātu darba mērķa sasniegšanu ir nepieciešams rīks vai rīku kopa, ar kuru palīdzību 

varētu realizēt izstrādāto metodoloģiju. Tādēļ ir nepieciešams noskaidrot vai ir pieejams 

gatavs risinājums, vai ir nepieciešams veidot savu ontoloģiju savietošanas un transformācijas 

rīku. Lai izvērtētu pieejamos risinājumus ir nepieciešams definēt augsta līmeņa prasības 

šādam rīkam un izpētīt esošos risinājumus un to piedāvātās iespējas. 

Galvenās prasības, kurām jāatbilst rīkam: 

1) iespēja izmantot darbā izstrādāto metodoloģiju; 

2) iespēja transformēt relāciju datu modeļus un konceptuālus datu modeļus OWL formāta 

ontoloģijās; 

3) iespēja strādāt ar OWL ontoloģiju valodas XML formātā izstrādātām ontoloģijām; 

4) nodrošināt grafisko lietotāja saskarni. Rīki, kas piedāvā konsoles saskarni, nav 

lietotājam draudzīgi, jo mijiedarbība ar rīku notiek, izmantojot komandrindu. Tādu 

rīku izmantošana sagādātu grūtības nozares ekspertiem rīka apgūšanā un lietošanā; 

5) iespēja vizualizēt darbu ar ontoloģiju savietošanu (grafiski attēlot ontoloģiju 

elementus un struktūru, un savietošanas rezultātus). Šāda vizualizācija atvieglo 

informācijas uztveri un ļauj efektīvāk pieņemt lēmumus; 

6) iespēja iegūt savietošanas rezultātus tālāk apstrādājamā formā, piemēram, teksta vai 

tabulu veidā; 

7) iespēja saglabāt savietošanas rezultātus tālākai apstrādei datnē vai starpliktuvē. 

 

5.1. Izstrādes vide OntoStudio 

OntoStudio ir profesionāla izstrādes vide, paredzēta uz ontoloģijām balstīto risinājumu 

izveidei. Tā kombinē ontoloģiju modelēšanas rīku un heterogēnu datu avotu integrēšanas 

komponentu iespējas. Pateicoties tā modulārajai arhitektūrai, OntoStudio var tikt papildināts 

ar pašu izstrādātajiem moduļiem un pielāgots savām vajadzībām. OntoStudio atbalsta W3C 

standartus OWL un RDF(S), un ObjectLogic uz loģiku balstīto noteikumu apstrādei [54]. 

Rīka saskarne ir parādīta 5.1.attēlā. 

OntoStudio satur šādas funkcijas: 

 ontoloģiju shēmu modelēšana, t.sk. klases, īpašības, instances, sinonīmi un vaicājumi; 

 noteikumu modelēšana, atkļūdošana, izskaidrošana, testēšana un optimizācija; 
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 integrācijas funkcijas – imports, eksports un kartēšanas komponents; 

 ontoloģiju vizualizācija, navigācija un drukāšana; 

 atskaišu izveide, balstoties uz ontoloģiju modeļiem; 

 rediģēšanas funkcija teksta veidā. 

OntoStudio piedāvā CollaborationServer pakalpojumu, kas ļauj izstrādes komandai strādāt 

pie ontoloģiju izveides kopīgi. CollaborationServer ļauj pieslēgties, veidot, rediģēt un 

koplietot ontoloģijas ar citiem rīka lietotājiem. 

Rīks satur vaicājumu izpildes funkciju SPARQL vai ObjectLogic valodās. Vaicājumi tiek 

izpildīti, izmantojot iebūvēto secināšanas dzini. ObjectLogic vaicājumu izveidei ir paredzēts 

speciāls grafiskais redaktors. 

Ar rīka palīdzību var validēt ontoloģijas, izmantojot iepriekš definētus vai speciāli izveidotus 

validācijas noteikumus. 

 

5.1.attēls. OntoStudio ekrānuzņēmums 

Priekšrocības: 

 importa iespēja no UML 2.0, datubāzu shēmām (Oracle, MS-SQL, DB2, MySQL). 

 tīmekļa verdija un versija personālajiem datoriem; 
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 darbs ar Excel tabulām.  

Trūkumi: 

 neatbalsta datu modeļu transformāciju OWL formāta ontoloģijās; 

 maksas produkts. Ir pieejama izvērtēšanas versija, ko var izmantot vienu mēnesi; 

 OntoStudio 3.2 ontoloģiju importa funkcija nespēja ielādēt nevienu no darbā 

izmantotajām OWL ontoloģijām, jo rīks nespēja atpazīt ontoloģijas formātu; 

 rīka saskarne ir veidota uz bezmaksas izstrādes vides Eclipse2 pamata un satur virkni 

lieku funkciju un saskarnes elementu, kam nav tieša sakara ar rīka darbību. 

 

5.2. Savietošanas rīks COMA 3.0 

COMA 3.0 (COmbination of MAtching algorithms) ir shēmu un ontoloģiju savietošanas rīks 

[55]. Tas paplašina iepriekšējos prototipus COMA [56] un COMA++ [57] ar uzlabotu 

darbplūsmu pārvaldību un papildus funkcijām. Tam ir visaptveroša infrastruktūra lielu reālās 

pasaules savietošanas uzdevumu risināšanai. Grafiskā saskarne lietotājam piedāvā virkni 

iespēju ietekmēt savietošanas procesu. COMA 3.0 funkcionalitāti izmanto jaunajā QuickMig 

[58] prototipā, kas fokusējas uz izpildāmu kartējumu ģenerēšanu datu migrācijas vajadzībām. 

Rīka saskarne ir parādīta 5.3.attēlā. 

 

5.2.1. Rīka arhitektūra 

COMA 3.0 ir sadalīta 4 moduļos (skat. 5.2.attēlu). Trīs no COMA moduļiem – glabāšana, 

savietošanas veikšana un kartējumu apstrāde – aptuveni atbilst Input-Processing-Output 

(IPO) modelim [59]. Ceturtais, lietotāja savienojuma, modulis nodrošina vairākus veidus, kā 

lietotājs var piekļūt programmai.  

Glabāšanas modulis sastāv no importētājiem, kas var ielādēt shēmas, ontoloģijas, eksistējošos 

kartējumus un papildu informāciju (tādu kā datus par instancēm, vārdnīcas u.c.) repozitorijā, 

kur tās pastāvīgi glabātas. Šīs datnes var tikt izmantotas savietošanas uzdevumos tieši no 

repozitorija. 

 

 

                                                 
2 https://eclipse.org/ 
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Repozitorijs

Shēmas, ontoloģijas

Papildu informācija

Kartējumi

Glabātuve

Izpildes dzinis

Savietošanas veikšana

Savietotāju 

bibliotēka

Bagātināšanas dzinis

Konfigurācijas dzinis

Apvienošanas dzinis

Transformēšanas 

dzinis

Kartējumu apstrāde

Automātisks

Manuāls

Kartējums

Apvienotie modeļi

Transformētie dati

Ģenerētais skripts

GUI SaaS API

Lietotāja savienojums

Imports Eksports

5.2.attēls. COMA 3.0 arhitektūra 

COMA centrālā daļa ir savietošanas veikšanas modulis. Tas ievadā saņem divas shēmas vai 

ontoloģijas, izpilda vairākus savietošanas algoritmus un aprēķina rezultātu. Šajā modulī 

izpildes dzinis nosaka savietošanai vajadzīgos shēmas elementus, pielieto vairākas 

savietošanas stratēģijas un, visbeidzot, apvieno starprezultātus gala savietošanas rezultātos. 

Iegūtais kartējums var tikt izmantots kā ievaddati nākamajai rezultātu slīpēšanas iterācijai. 

Katra iterācija var tikt individuāli konfigurēta, t.i., var tikt konfigurēti izmantojamo 

komponentu tipi, līdzības noteikšanas savietošanas algoritmi un stratēģijas. Savietošanas 

algoritmu bibliotēka ir liels savietošanas stratēģiju kopums, ko var kombinēt darbplūsmās. 

Konfigurācijas dzinis ļauj automātiski vai manuāli definēt shēmu savietošanas darbplūsmas. 
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5.3.attēls. COMA ekrānuzņēmums 

Kartējumu apstrādes modulis ir paredzēts uzdevumu izpildei, kas seko pēc savietošanas 

rezultātu skaitļošanas. Tas ļauj automātiski bagātināt kartējumus (piemēram, noteikt 

kompleksas sakritības), apvienot modeļus (ontoloģiju apvienošana) vai transformēt datus, 

tieši vai ģenerējot transformācijas skriptus. Šīs modulis ir daļa no COMA 3.0 biznesa versijas. 

Lietotāja savienojuma modulis sastāv no pilnvērtīgas grafiskās lietotāja saskarnes (GUI), 

Software as a Service (SaaS) risinājuma un lietojumprogrammas interfeisa (API).  

 

5.2.2. Modeļu atbalsts 

Izmantojot vispārēju datu reprezentāciju, COMA 3.0 vienlīdzīgi atbalsta dažādas shēmas un 

ontoloģijas, piemēram, W3C XML Schema (XSD) un Web Ontology Language (OWL). 

COMA 3.0 atbalsta arī XML Data Reduced (XDR) un relāciju shēmas. 

 XSD atbalsts: COMA 3.0 atbalsta ļoti lielas shēmas, kas ir sadalītas starp vairākiem 

XSD dokumentiem un vairākām nosaukumvietām. 

 OWL atbalsts: COMA 3.0 atbalsta ontoloģiju W3C OWL-Lite savietošanu. OWL 

klašu hierarhija un attiecību tipi tiek nolasīti, izmantojot OWL API, un kartēti uz 

vispārējo datu reprezentāciju, balstoties uz acikliski vērstiem grafiem. 
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5.2.3. Savietotāji un savietošanas stratēģijas 

COMA 3.0 atbalsta plašu klāstu atsevišķu savietotāju, kurus var izvēlēties, lai veiktu 

savietošanas operācijas. Rīks ļauj izvēlēties esošos savietotājus un kombinēt tos, lai veidotu 

jaunus savietotājus, izmantojot grafisko lietotāja saskarni. Ar COMA palīdzību ir iespējams 

definēt savietošanas stratēģijas kā darbplūsmas ar vairākiem savietošanas soļiem. Tas ļauj 

sadalīt un pakāpeniski risināt sarežģītus savietošanas uzdevumus. Pateicoties savai elastībai, 

COMA 3.0 var tikt izmantota ne tikai savietošanas uzdevumu risināšanai, bet arī dažādu 

savietošanas algoritmu efektivitātes salīdzināšanai. 

COMA ir implementētas darbplūsmas (t.i., stratēģijas) kontekstatkarīgai, uz fragmentiem 

balstītai un uz atkārtotu izmantošanu orientētai savietošanai: 

 kontekstatkarīga savietošana ir paredzēta shēmu, kuras satur kopīgus elementus, 

savietošanai; 

 uz fragmentiem balstītu savietošanu izmanto “sadalīt un valdīt” (divide-and-conquer) 

stratēģiju un sadala lielas savietošanas problēmas mazākās apakšproblēmās, veicot 

savietošanu shēmas fragmentu līmenī; 

 uz atkārtotu izmantošanu orientēta savietošana izmanto iepriekš iegūtus savietošanas 

rezultātus. 

Priekšrocības – izmanto veselu virkni savietošanas algoritmu, kuru rezultātus var kombinēt, 

tādā veidā iegūstot labākus rezultātus, nekā izpildot tikai atsevišķus savietošanas algoritmus. 

Trūkumi: 

 neatbalsta datu modeļu transformāciju OWL formāta ontoloģijās; 

 COMA++ ir izstrādāta izmantošanai ar XML shēmām, tāpēc nav paredzēta darbam ar 

sarežģītiem ontoloģiju grafiem; 

 tā izmanto relatīvi vienkāršas heiristikas metodes, kas izraisa pārāk mazu vai pārāk 

lielu skaitu sekciju. 

 

5.3. Prompt algoritms 

Prompt ir algoritms (sākotnēji saukts par SMART), ko autori ir implementējuši kā interaktīvu 

rīku, kas ir balstīts Protégé-2000 zināšanu modelēšanas vidē [61]. Protégé-2000 ļauj nozares 

ekspertiem un inženieriem izstrādāt ontoloģijas un veikt zināšanu iegūšanas uzdevumus. 
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5.4.attēls. Prompt ekrānuzņēmums 

Rīks strādā ar klasēm, īpašības, šķautnēm un instancēm: 

 klases ir objektu ar līdzīgām īpašībām kolekcijas. Klases ir sakārtotas apakšklašu un 

virsklašu hierarhijā. Katra klase satur īpašības. Apakšklases manto virsklašu īpašības; 

 īpašības ir nosauktas binārās attiecības starp klasi un citu klasi vai primitīvu objektu 

(piemēram, simbolu virkni vai skaitli). Klasē esošās īpašības var tikt tālāk ierobežoti 

ar šķautnēm; 

 šķautnes ir nosauktas trijnieku attiecības starp klasi, īpašību un citu klasi vai primitīvu 

objektu. Šķautnes var uzlikt papildus ierobežojumus klasē esošajām īpašībām, 

piemēram, kardinalitāti vai īpašības vērtības tipu; 

 instances ir individuāli klašu locekļi. 

Prompt ievadā pieprasa divas ontoloģijas un vada lietotāju cauri procesam, kā rezultātā tiek 

iegūta trešā savietotā ontoloģija (skat. 5.4.attēlu). Vispirms Prompt izveido sarakstu ar 

sākotnējiem savietošanas rezultātiem, kas ir balstīti uz klašu nosaukumiem. Tālāk seko cikls: 

lietotājs palaiž operāciju, izvēloties rekomendāciju no saraksta, vai, izmantojot ontoloģiju 

rediģēšanas vidi, norāda vēlamo operāciju; Prompt izpilda izvēlēto operāciju un automātiski 

veic izmaiņas, un ģenerē jaunu rekomendāciju sarakstu, un nosaka konfliktus un to 

iespējamos risinājumus, ņemot vērā izmaiņas, kas radās pēdējās operācijas rezultātā. Prompt 

darbības princips ir parādīts 5.5.attēlā. 
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Sākotnējā rekomendācija

Nākamās operācijas izvēle
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Konfliktu noteikšana

Rekomendāciju izteikšana

 

5.5.attēls. Prompt darbības pamatprincips 

Rīka izstrādātāji akcentē vairākas rīka funkcijas un īpašības, kas izceļ to līdzīgu risinājumu 

vidū: 

 vēlamās ontoloģijas iestatīšana. Rīks ļauj risināt konfliktus, dodot priekšroku kādai 

no izvēlētajām ontoloģijām; 

 lietotāja fokusa noturēšana. Rīks vispirms piedāvā rekomendācijas, kas saistītas 

ontoloģijas daļu, ar kuru pašlaik strādā lietotājs. Tādā veidā lietotāja uzmanība netiek 

novirzīta uz citām ontoloģijas daļām; 

 atgriezeniskās saites nodrošināšana. Katrai no rekomendācijām Prompt piedāvā 

skaidrojumus, sākot ar to, kāpēc šāda rekomendācija vispār tika piedāvāta; 

 operāciju iegaumēšana un atkārtota pielietošana. Prompt iegaumē operācijas, ko 

veic lietotājs un atkārtotas savietošanas gadījumā piedāvā jau gatavas rekomendācijas. 

Lietotājam atliek tikai veikt nelielas izmaiņas. 

Priekšrocības: 

 pēc rīka autoru pētījumu rezultātiem [59] nozares eksperti piekrīt 90% Prompt 

piedāvātajām rekomendācijām, 75% konfliktu novēršanas stratēģijām un 74% 

zināšanu bāzu operācijām, ko lietotāji ir veikuši; 

 integrācija ar plaši lietojamo Protégé ontoloģiju izstrādes rīku. 

Trūkumi: 

 neatbalsta datu modeļu transformāciju OWL formāta ontoloģijās; 



 

55 

 

 Prompt vairs netiek aktīvi atbalstīts, kā rezultātā tas nav savietojams ar jaunākajām 

Protégé versijām, ko atbalsta tā izstrādātāji. Paša rīka lejupielāde arī ir apgrūtināta, jo 

netiek uzturēta konkrēta mājaslapa vai hipersaite, kur var lejupielādēt rīku. Rezultātā 

šī rīka lietojums ir ļoti ierobežots. 

 

5.4. Anchor-Prompt algoritms 

Anchor-Prompt ir Prompt paplašinājums, kas automātiski atrod semantiski līdzīgus terminus 

[62]. Anchor-Prompt ievadā pieprasa enkurpunktu kopu – saistītu terminu pārus, ko ir 

definējis lietotājs vai kas ir definēti automātiski, tos automātiski identificējot ar leksiskās 

savietošanas palīdzību. Anchor-Prompt apskata ontoloģiju kā grafu, kura mezgli ir klases un 

šķautnes ir īpašības. Algoritms analizē ceļus apakšgrafā, ko ierobežo enkuri, un nosaka, kuras 

klases bieži parādās līdzīgās pozīcijās vai līdzīgos ceļos. Šādas klases bieži vien satur 

semantiski līdzīgus konceptus. Rīka autoru eksperimentu rezultātā ir noskaidrots, ka, 

izmantojot neatkarīgi izstrādātas ontoloģijas, savietošanas rezultāti ir pareizi 75% gadījumu. 

Prompt un Anchor-Prompt sistēmas ir izmantotas citu algoritmu izstrādē, piemēram, 

PromptDiff [60]. 

Priekšrocības – sniedz labus savietošanas rezultātus, salīdzinot ontoloģijas, ar pareizi 

izveidotām hierarhijām (ar pietiekami lielu un līdzīgu hierarhijas līmeņu skaitu). 

Trūkumi: 

 neatbalsta datu modeļu transformāciju OWL formāta ontoloģijās; 

 Anchor-Prompt izmanto vienkāršas teksta virkņu salīdzināšanas metodes, lai 

salīdzinātu relāciju nosaukumus, kas dažādi pierakstītu nosaukumu gadījumā var dot 

nekorektus rezultātus; 

 dažādu ontoloģiju struktūru gadījumā savietošanas rezultāti būs ierobežoti, jo 

algoritms slikti strādā ar ontoloģijām, kur vienai no tām ir sekla hierarhijas struktūra 

(tikai pāris līmeņi), bet otrai – ļoti dziļa (daudzlīmeņu); 

 Anchor-Prompt vairs netiek aktīvi atbalstīts, kā rezultātā tas nav savietojams ar 

jaunākajām Protégé versijām, ko atbalsta tā izstrādātāji. 
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5.5. Glue sistēma 

GLUE (Learning Source Descriptions, LSD pēctecis) ir sistēma, kas izmanto apmācības 

metodes, lai pusautomātiski veidotu semantiskos kartējumus starp ontoloģijām [63]. Sistēma 

izmanto klašu apvienotos sadalījumus katras atsevišķas klases līdzības noteikšanas vietā. Tā 

rezultātā kāda konkrēta līdzība var tikt aprēķināta kā apvienotā sadalījuma funkcija. Tāpat kā 

LSD, GLUE izmanto daudzu stratēģiju apmācības metodi un ietver vairākus pamata 

savietotājus un meta savietotāju.  

Atslābināšanas uzrakstu veidotājs

Līdzības noteicējs

Līdzības matrica

Meta apmācības 

algoritms M

Pamata apmācības 

algoritms L1

Pamata apmācības 

algoritms L2
...

Sadalījuma 

noteicējs

Taksonomija O1 Taksonomija O2

Kartējums O1 Kartējums O2

 

5.6.attēls. Glue darbības pamatprincips 

Sistēma strādā trīs soļos (skat. 5.6.attēlu). Vispirms tā apgūst apvienoto varbūtības sadalījumu 

visām divu taksonomiju klasēm. Tā izmanto pamata savietotājus: satura apmācības algoritmu 

un nosaukumu apmācības algoritmu. Savukārt meta savietotājs veic lineāru pamata 

savietotāju izpildi. Katram no šiem savietotājiem manuāli jāiestata svari. Rezultātā tiek iegūta 

līdzības matrica starp divu taksonomiju terminiem. Visbeidzot tiek pievienoti nozarei 

specifiski ierobežojumi, izmantojot atslābināšanas uzrakstu veidošanas metodi.  Tos izmanto, 

lai atfiltrētu tikai labākos savietošanas rezultātus. 
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Priekšrocības: 

 sistēma spēj strādāt ar plašu klāstu līdzības funkciju; 

 izmanto vairākas apmācības stratēģijas, katra no kurām lieto cita veida informāciju par 

ontoloģiju. 

Trūkumi: 

 neatbalsta datu modeļu transformāciju OWL formāta ontoloģijās; 

 GLUE savietošanā paļaujas uz ontoloģiju instancēm, kas daudzām ontoloģijām bieži 

vien nav pieejamas pietiekamā skaitā vai nav pieejamas vispār; 

 sistēma neizmanto informāciju par hierarhijas attiecībām, lai uzlabotu savietošanas 

rezultātus; 

 sistēma nav implementēta kā gatavs rīks ar saskarni, kuru varētu izmantot 

nekavējoties. 

 

5.6. LogMap ontoloģiju savietošanas rīks 

LogMap ir ontoloģiju savietošanas rīks, kas ir izstrādāts LogMap projekta ietvaros [64][65]. 

LogMap ir mērogojama ontoloģiju savietošanas sistēma ar iebūvētām secināšanas un 

diagnozes iespējām. Rīks ir spējīgs apstrādāt ontoloģijas ar vairākiem desmitiem vai pat 

tūkstošiem klašu. 

Atšķirībā no lielākās daļas esošo rīku LogMap implementē algoritmus, kas spēj noteikt un 

salabot neapmierināmus apgalvojumus. Pašlaik LogMap spēj izgūt informāciju no anotācijām 

un neatbalsta citas anotācijas kā “rdfs:label”. 

Rīks atbalsta tādus pašus ontoloģiju formātus kā OWL API: RDF/XML, OWL/XML, OWL 

Functional, OBO, KRSS, and Turtle (n3). 

Priekšrocības – pieejama tīmekļa versija un versija personālajiem datoriem. 

Trūkumi: 

 neatbalsta datu modeļu transformāciju OWL formāta ontoloģijās; 

 komandrindas saskarne; 

 savietošanas nosacījumu iestatīšana, izmantojot konfigurācijas datnes. 
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5.7. Ontoloģiju savietošanas rīka izvēle 

Darba ietvaros izstrādātās metodoloģijas implementācijai un aprobācijai ir nepieciešams rīks 

vai vairāki atsevišķi rīki. Rīku paredzēts izmantot ne tikai metodoloģijas implementācijai, bet 

arī nododot to Valsts zemes dienesta nozares ekspertiem, kas ar tā palīdzību varētu veikt 

automātisku savietošanu un labojumus savietošanas rezultātos, tādā veidā pārbaudot 

automātiskās savietošanas neprecizitātes un uzlabojot savietošanas rezultātu precizitāti. 

Ir pieejama vesela virkne shēmu un ontoloģiju savietošanas rīku, katrs no tiem ir izstrādāts 

noteikta mērķa sasniegšanai. Daži no tiem ir vispārīga lietojuma, piemēram, COMA++ un 

OntoStudio, citi implementē specifiskas savietošanas metodes, piemērojamas tikai noteiktos 

apstākļos.  

5.1.tabula 

Ontoloģiju savietošanas un transformācijas rīku salīdzinājums 

Parametrs OntoStudio COMA 3.0 Prompt Anchor-

Prompt 

Glue LogMap 

Izstrādātās 

metodoloģijas 

atbalsts 

Nē Nē Nē Nē Nē Nē 

Datu modeļu 

transformācija 

Nē Nē Nē Nē Nē Nē 

OWL atbalsts Jā Jā Jā Jā Nē Jā 

Grafiska saskarne Jā Jā Jā Nē Nē Nē 

Savietošanas 

vizualizācija 

Jā Jā Jā Nē Nē Nē 

Rezultātu 

attēlošana 

Jā Jā Jā Nē Nē Nē 

Rezultātu 

saglabāšana 

Jā Jā Jā Jā Jā Jā 

Neviens no apskatītajiem shēmu un ontoloģiju savietošanas rīkiem pilnībā neatbilst 

izvirzītajām prasībām. Galvenais iemesls izstrādāt savu risinājumu ir tā spēja realizēt darbā 

izstrādāto metodoloģiju pilnībā, ļaujot automatizēt savietošanas procesu. To nav iespējams 

izdarīt, izmantojot gatavus risinājumus. Ne mazāk svarīgs iemesls izstrādāt savu risinājumu ir 

nodrošināt pielāgotu rīku nozares ekspertiem, kā lietošanu varētu uzsākt ātri un, kas neprasītu 

papildus apmācību laiku. Tā rezultātā darba ietvaros ir izstrādāts ontoloģiju savietošanas rīks, 

kas ir apskatīts 7.nodaļā.  
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6. Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas 

metodoloģija 

2007.gada maijā stājās spēkā INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the 

European Community) [66] direktīva 2007/2/EK [67], kas paredzēta nodrošināt, lai Eiropas 

Savienības (ES) dalībvalstu telpisko datu infrastruktūra ir saderīga un lietojama vietējā un 

starptautiskā kontekstā. Direktīva pieprasa, lai tiktu pieņemti kopīgas implementācijas 

noteikumi vairākās sfērās (metadati, datu specifikācija, tīkla servisi, datu un servisu 

koplietošana, monitorings un pārskati). Šie implementācijas noteikumi ir pieņemti kā 

komisijas lēmumi un regulācijas un uzliek saistības ES dalībvalstīm. 

Tā kā Valsts zemes dienests seko “Cadastre 2014” vadlīnijām [68] un zemes administrēšanas 

domēna modelis ir cieši saistīts ar tām, Valsts zemes dienests savā 2013.gada darba plānā 

noteica izpētīt starptautiskās standartizācijas organizācijas pieņemto standartu ISO 19152 un 

izvērtēt nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas atbilstību šim standartam. 

Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācija sistēma (NĪVK IS) ir paredzēta kadastra 

objektu reģistrācijai, aktuālu teksta un grafisko kadastra datu par visiem valstī esošajiem 

kadastra objektiem uzturēšanai. Pašlaik notiek šīs sistēma modernizēšana, veidojot jaunu 

ģeotelpiskās informācijas sistēmu (ĢIS). Šīs sistēmas galvenais mērķis ir nodrošināt efektīvu 

telpisko datu glabāšanu, apstrādi un koplietošanu. 

NĪVK IS atbilstības novērtēšana ISO 19152 standartam tika veikta sadarbībā ar Rēzeknes 

Augstskolu, piesaistot profesorus un studentus problēmas risināšanai. Galvenais RA darba 

mērķis bija noteikt IS un standarta atbilstību. 

Valsts zemes dienests nodrošināja piekļuvi dokumentācijai, kurā ir aprakstīta IS datubāzes 

struktūra entītiju relāciju diagrammu veidā, kā arī ISO 19152 standarta kopiju. 

Viena no metodēm kā noteikt saderību starp ISO 19152 – Geographic Information – Land 

Administration Domain Model (LADM) un nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas 

sistēmas esošo struktūru ir izmantot ontoloģiju savietošanu. Vajadzība pēc ontoloģiju 

savietošanas vēsturiski ir radusies, tieši integrējot heterogēnas datubāzes, kuru dažādo 

izstrādes mērķu atšķirības ir radījušas nesakritības datu vārdnīcās vienas un tās pašas 

pielietošanas sfēras ietvaros. 
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Datorzinātnēs ontoloģiju savietošana ir attiecību starp koncepcijām (entītijām) dažādās 

ontoloģijās noteikšanas process. Šajā gadījumā ontoloģiju savietošana var tikt pielietota no 

ISO 19152 standartā definētā konceptuālā modeļa un no NVĪKIS datu modeļa izstrādātajām 

ontoloģijām. 

Ontoloģiju savietošana var tikt veikta gan manuāli, gan automātiski. Automātiskie risinājumi 

pamatā balstās uz elementu nosaukumu, iekšējās struktūras un instanču salīdzināšanas 

metodēm. Ņemot vērā, ka NĪVKIS ontoloģija ir automātiski veidota, balstoties uz tās datu 

modeli, iekšējās struktūras un instanču metodes nav piemērojamas šai ontoloģijai. Tāpēc 

vislielāko pozitīvo rezultātu var dot uz elementu nosaukumiem balstītās automātiskās 

savietošanas metodes.  

Neskatoties uz ontoloģiju savietošanas uzdevumu izplatītumu, lielākā daļa savietošanas 

operāciju joprojām tiek veiktas manuāli. Viens no visprecīzākajiem ontoloģiju savietošanas 

veidiem ir nozares speciālista iesaistīšana savietošanas procesā. Šāds speciālists spēj novērtēt 

koncepciju atbilstību savietojamajās ontoloģijās un darba rezultātā iegūt savietojumu, 

pievienojot komentārus un norādot savietoto koncepciju atbilstības pakāpi. Lai atvieglotu 

nozares speciālista darbu, pirms manuālas savietošanas procesa var pielietot vienu vai 

vairākas automātiskas savietošanas metodes, lai atrastu acīmredzamākās sakritības. 

Rezultātā tiek iegūts ontoloģiju savietojums – koncepciju pāri, kāda saistība pastāv starp tiem 

un savietojuma precizitātes skaitliskais novērtējums. Ontoloģiju savietošanas procesa rezultāts 

var kalpot vairākiem mērķiem. Pirmkārt, tas var tikt izmantots kā viens no lēmuma 

pieņemšanas atbalsta rīkiem, nosakot LADM un NĪVKIS atbilstību un savietojamību. Otrkārt, 

kā pirmais solis semantiskā tīmekļa tehnoloģiju integrācijai jaunās IS arhitektūrā, lai uzlabotu 

datu koplietošanas iespējas. Treškārt, nepieciešamības gadījumā šo savietojumu var izmantot 

par pamatu citu ģeogrāfiskās informācijas standartu savietojamības ar NĪVKIS novērtēšanai 

salīdzinājumā ar LADM. 

Lai veiktu datu modeļu salīdzināšanu, kas izteikti dažādās notācijās, ir nepieciešams secīgi 

veikt virkni darbību. Sākumā datu modeļi ir jāizsaka vienotā notācijā. Atkarībā no datu 

modeļa notācijas šis process nedaudz atšķiras. Darbā tiek automātiski transformēts relāciju un 

konceptuālais datu modelis OWL ontoloģijā, un pēc tam notiek ontoloģiju savietošana. 

Visbeidzot nozares eksperti validē iegūtos savietošanas rezultātus un veic izmaiņas, ja tādas ir 

nepieciešamas. Atšķirībā no klasiskā ontoloģiju savietošanas procesa, kas ir parādīts 
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4.1.attēlā, šis process atšķiras ar nozares eksperta iesaistīšanu (skat. 6.1.attēlu). Šādu 

savietošanas procesu sauc par interaktīvo ontoloģiju savietošanu. Savietošanas rezultātā 

nozares eksperts iegūst 𝑆ℎ𝑖𝑝 automātisko savietojumu, veic nepieciešamos labojumus un 

atgriež 𝑆𝑙𝑎𝑏 labotos rezultātus. 

o

S

o'

Savietošana S'

ParametriResursi

Nozares eksperts

Ship Slab

 

6.1.attēls. Interaktīva ontoloģiju savietošana 

Pa soļiem šis process ir izskatās šādi: 

1) ievaddati: relāciju datubāzes datu modelis, piemēram, entītiju relāciju diagrammu 

(ERD) formā; 

2) datu modelis tiek automātiski pārveidots starpformātā XML Metadata Interchange 

(XMI) tālākai apstrādei; 

3) XMI datne tiek apstrādāta, un tiek pielietoti transformācijas noteikumi; 

4) iegūtā OWL formāta ontoloģija tiek saglabāta tālākai izmantošanai; 

5) ievaddati: konceptuāls datu modelis, piemēram, UML klašu diagrammu formā; 

6) datu modelis tiek automātiski pārveidots starpformātā XMI; 

7) XMI datne tiek apstrādāta, un tiek pielietoti transformācijas noteikumi; 

8) iegūtā OWL formāta ontoloģija tiek saglabāta tālākai izmantošanai; 

9) abas jaunizveidotās ontoloģijas tiek ielādētas savietošanas rīkā, un tiek izpildīti 

savietošanas soļi; 

10) savietošanas rezultāti tiek saglabāti jaunā ontoloģijā; 

11) nozares eksperts(-i) veic savietošanas rezultātu validāciju, anotē tos un veic izmaiņas, 

ja tādas ir nepieciešamas; 

12) visbeidzot tiek novērtēta rezultātu precizitāte, un izdarīti secinājumi par savietojuma 

kvalitāti. 
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1.–4. un 5.–8.solis var tikt veikts brīvi izvēlētā secībā vai pat paralēli. Shematiski šis process 

ir parādīts 6.2.attēlā. Metodoloģijas 11.solis nav obligāts, taču bez tā veikšanas savietošanas 

rezultātu precizitāte būs zemāka. 
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Ontoloģijas 

izstrāde

Ontoloģiju 

savietošana

Beigas

Ontoloģijas 

izstrādes sākums

Manuāla datu modeļa 

pārveide XMI formātā

Paralelizējams

apakšprocess

Transformācijas 

noteikumu pielietošana

Ontoloģijas 

saglabāšana

Beigas

Rezultātu 

izvade

Manuāla rezultātu 

validācija

 

6.2.attēls. Metodoloģijas blokshēma 

Lai izveidotu savietošanai nepieciešamās ontoloģijas, transformācijas process ir jāizpilda tik 

reižu, cik datu modeļi ir jātransformē par ontoloģijām. 

Darba 6.nodaļā ir plašāk izskaidrots katrs no metodoloģijas soļiem. 1.–4.solis ir paskaidrots 

6.2.nodaļā, 5.– 8.solis –6.3.nodaļā, bet 9.–12.solis – 6.4.nodaļā. 

 

6.1. ISO 19152 starptautiskais standarts 

Starptautiskais standarts ISO 19152 [8] definē zemes pārvaldības domēna modeli (Land 

Administration Domain Model, LADM). LADM ir konceptuāla shēma, nevis produkta 

specifikācija. 

Zemes pārvaldība ir plaša sfēra; starptautiskais standarts koncentrējas uz zemes pārvaldīšanas 

daļu, kas ir saistīta ar zemes (ūdens) īpašumus ietekmējošo atbildību, tiesībām un 

ierobežojumiem, kā arī uz to ģeotelpiskajiem komponentiem. LADM nodrošina 

paraugmodeli, kas ir paredzēts diviem mērķiem: 



 

63 

 

 nodrošināt paplašināmu pamatu uz modeļu vadāmās arhitektūras (Model Driven 

Architecture, MDA) [70] balstītas efektīvas zemes pārvaldības sistēmas izstrādei un 

pilnveidošanai; 

 ļaut iesaistītajām pusēm gan vienas valsts robežās, gan starp dažādām valstīm 

komunicēties, izmantojot kopīgu vārdnīcu (t.i., ontoloģiju), ko nodrošina šis modelis. 

Otrais mērķis ir īpaši svarīgs, izstrādājot standartizētus informācijas servisus nacionālajā vai 

starptautiskajā kontekstā, jo zemes pārvaldības jomas semantika ir jāsadala starp reģioniem 

vai valstīm, lai ļautu veikt nepieciešamos tulkojumus. Modeļa izstrādē īpaša uzmanība tika 

pievērsta četriem punktiem: 

 tam jāaptver visi galvenie kopīgie zemes pārvaldīšanas aspekti visā pasaulē; 

 tam jābūt balstītam uz "Cadastre 2014" konceptuālo ietvaru; 

 tam jābūt pēc iespējas vienkāršākam, lai būtu pielietojams praktiski; 

 ģeotelpiskajiem aspektiem jāatbilst ISO/TC 211 [71] konceptuālajam modelim. 

ISO 19152:2012 kopš 2014.gada 14.februāra ir adaptēts Latvijas Valsts standartam: LVS EN 

ISO 19152:2013 “Ģeogrāfiskā informācija. Zemes administrēšanas domēna modelis 

(LADM)” [72]. 

 

6.1.1. Zemes administrēšanas nozares modelis 

Starptautiskais standarts nodrošina: 

 zemes administrēšanas nozares (domēna) modeli, kas aptver zemes pārvaldības 

pamata informācijas sastāvdaļas (t.sk. ūdens, zemes, elementus, kas atrodas virs vai 

zem zemes virsmas); 

 abstraktu, konceptuālu shēmu ar četrām pamata pakotnēm: 

1) dalībnieki (cilvēki un organizācijas); 

2) pamata administratīvās vienības, tiesības, atbildība un ierobežojumi (īpašuma 

tiesības); 

3) telpiskās vienības (zemes gabali, ēkas, tehnisko konstrukciju tīkli); 

4) mērniecība un telpiskie atveidojumi (ģeometrija un topoloģija); 

 zemes pārvaldības terminoloģiju, kas ir balstīta uz dažādām nacionālām un 

starptautiskām sistēmām, kuras ir maksimāli vienkāršas, lai tās būtu pielietojamas 

praktiski; 

 pamatu nacionāliem un reģionāliem profiliem; 



 

64 

 

 iespēju apvienot zemes pārvaldības informāciju no dažādiem avotiem saskaņotā veidā. 

Starptautiskais standarts nenodrošina: 

 neiejaukšanos (nacionālajos) zemes pārvaldības likumos, kam var būt jebkādas 

juridiskas sekas; 

 ārējo datubāzu izveidi ar dalībnieku, adrešu, novērtējuma, zemes izmantošanas, zemes 

seguma, arhīvu un taksācijas informāciju. Taču LADM nodrošina stereotipu klases 

šīm datu kopām, kuras parāda, kādus datus LADM sagaida no ārējiem avotiem; 

 zemes pārvaldības procesu modelēšanu. 

 

6.1.2. LADM pakotnes un apakšpakotnes 

LADM kā produkts ir konceptuāla shēma. LADM ir sadalīts trīs pakotnēs. Pakotne ir klašu 

grupa ar noteiktu kohēzijas pakāpi. Katra pakotne satur savu nosaukumvietu. Pakotne atvieglo 

dažādu datu kopu uzturēšanu, ja tajā ir iesaistītas vairākas organizācijas. Tā rezultātā pilnais 

modelis var tikt izveidots, izmantojot atsevišķi esošas informācijas sistēmas, kur katra 

neatkarīgi viena no otras atbalsta informācijas uzturēšanas aktivitātes. Tas parāda vienu no 

modeļa priekšrocībām – dažādām organizācijām ir savi pienākumi informācijas uzturēšanā un 

pievienošanā, bet tās var komunicēt savā starpā, balstoties uz standartizētiem tehniskajiem un 

pārvaldības procesiem. 

LADM kodols ir balstīts uz četrām pamata klasēm (skat. 6.3. un 6.4.attēlu): 

1) LA_Party — klases instances ir dalībnieki; 

2) LA_RRR (Rights, Restrictions, Responsibilities) — klases apakšklases ir tiesības, 

ierobežojumi un atbildība; 

3) LA_BAUnit (Basic Administrative Unit) — klases instances ir administratīvās 

vienības; 

4) LA_SpatialUnit — klases instances ir telpiskās vienības. 
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6.3.attēls. LADM pamata klašu diagramma 

Visu četru LADM pamata pakotņu UML klašu diagrammas ir apskatāmas darba 2.pielikumā. 

 

 

6.4.attēls. LADM pakotņu un tām atbilstošo klašu pārskats 
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Dalībnieku pakotne 

Dalībnieki tiek definēti kā "personas vai organizācijas, kam ir loma tiesību darījumos" 

(ISO/TC 211, 2010). Dalībnieku pakotne satur LA_Party, LA_GroupParty, LA_PartyMember 

klases. LA_Party ir galvenā dalībnieku pakotnes klase, LA_GroupParty ir dalībnieku skaits. 

LA_PartyMember ir neobligāta klase (skat. 6.5.attēlu). 

 

6.5.attēls. Dalībnieku pakotnes klases 

 

Administratīvā pakotne 

LADM administratīvā pakotne satur galvenās klases LA_RRR un LA_BAUnit (skat. 

6.6.attēlu). LA_RRR ir abstrakta klase trim citām klasēm:  

 LA_Right — klases instance ir tiesības; 

 LA_Restriction — klases instance ir ierobežojums; 

 LA_Responsibility — klases instance ir atbildība. 
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6.6.attēls. Administratīvās pakotnes klases 

 

Telpisko vienību pakotne 

Telpiskās vienības LADM ir balstītas uz ISO standartu ISO 19107:2003 Geographic 

information -- Spatial schema [73] un ISO 19156 Geographic information -- Observations 

and measurements [74].  

LA_SpatialUnit ir telpisko vienību pakotnes pamata klase. To var grupēt: 

 telpisko vienību grupās; 

 telpiskās apakšvienībās. 

LA_SpatialUnit (sinonīms LA_Parcel) ir divas mantotājas klases LA_LegalSpaceBuildingUnit 

un LA_LegalSpaceUtilityNetwork (skat. 6.7.attēlu). 
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6.7.attēls. Telpisko vienību pakotnes klases 

 

Mērniecības un telpiskā atveidojuma pakotne 

Mērniecības un telpiskā atveidojuma pakotne ir telpisko vienību apakšpakotne; tā sastāv no 

četrām klasēm (skat. 6.8.attēlu): 

 LA_SpatialSource; 

 LA_Point; 

 LA_BoundaryFaseString; 

 LA_BoundaryFace. 
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6.8.attēls. Mērniecības un telpisko atveidojumu pakotnes klases 

 

6.2. VZD ontoloģijas izstrāde 

Ontoloģiju savietošana ir metode, kas ļauj kartēt dažādus konceptus starp ontoloģijām. Šim 

nolūkam ir nepieciešamas vismaz divas ontoloģijas. Noteiktos scenārijos, piemēram, datu 

integrācijas, heterogēnu datubāzu integrācijas un datu modeļu saderības novērtēšanas, var 

rasties vajadzība transformēt relāciju datubāzes shēmu par ontoloģiju. 

Lai veiktu veiksmīgu transformāciju, ir nepieciešams identificēt atšķirības starp relāciju 

datubāzes shēmas un ontoloģijas informācijas attēlošanas metodēm un tad definēt 

transformācijas noteikumus. Visvienkāršākais, bet laikietilpīgākais transformācijas veids ir 

manuālā transformācija. Bieži vien šāds risinājums nav pieņemams datu apjoma dēļ. Tāpēc ir 

nepieciešams automātisks risinājums. 

Šajā darbā tiek piedāvāta automātiskas relāciju datubāzes shēmas transformācijas par OWL 

ontoloģiju metode; tiek aprakstītas datu attēlošanas atšķirības starp relāciju datubāzes shēmām 

un OWL ontoloģijām; definēti transformācijas nosacījumi un izstrādāts transformācijas rīks, 

lai izpildītu transformāciju. 

 

6.2.1. Relāciju datu modeļa transformācija ontoloģijā 

Relāciju datubāzes ir viens no populārākajiem datu glabāšanas risinājumiem. Lai pilnībā 

realizētu semantiskā tīmekļa vīziju, ir jāsamazina attālums starp mantotajām relāciju 

datubāzēm un semantiskajām datubāzēm. Uzdevumu, kā noteikt entītiju kartēšanas 
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noteikumus no mantotajām relāciju datubāzēm uz ekvivalentām entītijām ontoloģijā, parasti 

sauc par datubāzes-ontoloģijā kartēšanas uzdevumu.  

Ir svarīgi pievērst uzmanību faktam, ka ar vārdu “kartēšana” dažādos informācijas avotos 

saprot dažādas lietas: kartēšanu un transformāciju. Kartēšana kartē entītiju no viena datu avota 

ne vairāk kā otrā datu avota vienā entītijā. Kartējumu var uzskatīt par kartēšanas noteikumu 

kolekciju, kur visi noteikumi ir vērsti vienā virzienā. Transformācija ir viena datu avota 

entītiju izteikšana attiecībā pret otra datu avota entītijām. Šajā darbā ar kartēšanu saprot tieši 

transformāciju.  

Transformācijas process ir pirmais solis, lai integrētu relāciju datubāzes semantiskajā tīmeklī. 

Citi uzdevumi tādi kā ontoloģiju savietošana prasa, lai relāciju datubāzes datu modelis tiktu 

pārveidots par ontoloģiju, pirms var tikt veikta savietošana. 

Ontoloģiju izmantošana ir svarīga daudzās popularitāti strauji gūstošās tehnoloģijās, jo tās 

nodrošina kritiski svarīgo semantisko pamatu. Datorzinātņu kontekstā ontoloģija definē 

reprezentatīvu primitīvu kopu, ar kuras palīdzību var modelēt nozares zināšanas. 

Salīdzinājumā ar relāciju datubāzēm OWL ir balstīts uz formālo loģiku, kas ļauj pielietot 

secināšanas mehānismus. Secināšana var palīdzēt validēt konceptuālo modeļu konsistenci un 

atrast īpašības un attiecības, kas iepriekš nav bijušas acīmredzamas. Vēl viens svarīgs 

ontoloģiju izmantošanas iemesls ir semantiskās meklēšanas iespēja. Semantiskā meklēšana 

uzlabo meklēšanas precizitāti, saprotot terminu kontekstuālo jēgu meklējamajos datos. 

Daudzas mantotās sistēmas ir dokumentētas, izmantojot entītiju relāciju diagrammas (Entity 

Relationship Diagrams, ERD) vai paplašinātās ER diagrammas. ER diagramma ir nozares 

datu attēlojums, relāciju datubāzes vizuālā forma. Tā sastāv no entītijām un no attiecībām 

starp šīm entītijām. 

Lai izmantotu mantotās sistēmas kā semantiskā tīmekļa komponenti, šīs sistēmas ir 

jāatjaunina. Gan ERD, gan OWL attēlo entītijas un to attiecības. Tas ļauj veikt ERD uz OWL 

transformāciju. 

 

6.2.2. Saistītie pētījumi 

Relāciju datu modeļu transformācija ontoloģijā ir plaši pētīta nozare. Piedāvātās 

transformācijas metodes izmanto ļoti atšķirīgas metodes, sākot no manuālas transformācijas 

un beidzot ar datubāzes struktūras dublicēšanu ontoloģijas formā [75]. 
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Savā darbā [76] Zhang un Li analizē kartējumus un konstrukciju noteikumus, lai ģenerētu 

ontoloģiju konceptus, īpašības, aksiomas un instances. “Discovering Simple Mappings 

Between Relational Database Schemas and Ontologies” [5] autori piedāvā meklēt kartējumus 

starp relāciju datubāzu shēmām un ontoloģijām, izmantojot kartējumus, kas ir balstīti uz 

virtuāliem dokumentiem, un kartējumu pareizuma validācijas. Alalvans un citi ir izstrādājuši 

automātisku transformācijas sistēmu [77], kas balstās uz SQL valodu un metadatiem. Sistēma 

spēj iegūt metadatus, ko nebūtu iespējams izsecināt, izpildot vienkāršus SQL pieprasījumus. 

“Learning Ontology from Relational Database, Machine Learning and Cybernetics” [78] 

autori piedāvā veidot ontoloģiju, apmācot to no relāciju datubāzē esošajiem datiem. Šī metode 

ļauj automātiski veidot ontoloģijas no relāciju datubāzēm, izmantojot apmācības noteikumu 

kopas. Zhou un citi savā rakstā [79] piedāvā iegūt datubāzes metadatus no relāciju datubāzēm, 

izmantojot reversās inženierijas metodes, un tad analizēt attiecības starp relāciju datubāzi un 

OWL ontoloģiju. Telnarova kartē relāciju datus ontoloģijās un aizpilda ontoloģijas ar datiem 

no relāciju datubāzēm, izmantojot kartēšanas noteikumus [80]. Astrova un citi piedāvā kartēt 

datubāzu elementus (tabulas, kolonnas, datu tipus, ierobežojumus un rindas) ontoloģijās [4]. 

 
6.2.3. Transformācijas process 

Relāciju datubāzes un ontoloģijas ir veidotas dažādiem mērķiem, taču tajās ir zināma līdzība. 

Lai veiksmīgi transformētu datu modeli, kas ir attēlots ER diagrammu formā, OWL 

ontoloģijā, ir jādefinē transformācijas noteikumu kopa [81]. Transformācijas noteikumiem 

jāņem vērā atšķirības starp abām informācijas attēlošanas metodēm. Transformācijas procesā 

šīs atšķirības var radīt semantiskās jēgas zudumus. 

Darba ietvaros izstrādātā ontoloģija ir aprakstīta OWL-DL valodā, ko rekomendē W3C 

ontoloģiju publicēšanai un koplietošanai internetā. OWL-DL ir balstīta uz deskriptīvo loģiku 

un satur skaitļojamās īpašības secināšanas mehānismiem. 

 

Klases 

Ontoloģijas klašu (skat. 6.10.attēlu) izveide balstās uz noteiktiem relācijas datubāzes tabulu 

(skat. 6.9.attēlu) gadījumiem. Darbā tiek apskatīti trīs dažādi scenāriji. 

 

6.9.attēls. ER klases piemērs 
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6.10.attēls. OWL klases piemērs 

a) Pirmais scenārijs 

Lai izpildītos pirmais scenārijs, tabula jāizmanto, lai sasaistītu citas tabulas ‘daudzi-pret-

daudziem’ attiecībās (skat. 6.11.attēlu). Attiecību var sadalīt divās nošķeltās kolonnu 

apakškopās, kur katra kolonna norāda ierobežojumus ar saistītajām tabulām (skat. 6.12.attēlu). 

Šī iemesla dēļ visas tabulas kolonnas tiek uzskatītas par ārējām un primārajām atslēgām, jo to 

kombinācijas unikāli identificē tabulas rindas. 

 

6.11.attēls. ER klašu attiecību piemērs 

 

6.12.attēls. OWL klašu attiecību piemērs 

b) Otrais scenārijs 

Lai izpildītos otrais scenārijs, tabulai jābūt saistītai ar citu tabulu ar integritātes ierobežojumu. 

Šajā gadījumā visas tabulas primārās atslēgas tiek uzskatītas par ārējām atslēgām. 

c) Trešais scenārijs 

Ja neizpildās neviens no iepriekšējiem scenārijiem, tiek izmantots trešais scenārijs. 
 

 
Īpašības 

Entītijai var piemist vairāki īpašību veidi: 

 vienkāršas īpašības; 

<owl:ObjectProperty rdf:about="Building_Construction"> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Building"/> 

  <rdfs:domain:resource="#Construction"/> 

</owl:ObjectProperty> 

 

<owl:Class rdf:about="#Building"> 

</owl:Class> 
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 saliktas īpašības; 

 īpašības ar vairākām vērtībām. 

 
Vienkāršas īpašības 

Vienkāršu entītijas īpašību (skat. 6.13.attēlu) var kartēt par datu tipa īpašību atbilstošā OWL 

klasē (skat. 6.14.attēlu). Datu tipa īpašības nozare tiek iestatīta tāda, kādai entītijas īpašība 

pieder, un diapazons – īpašības īstais datu tips. ER diagrammas datu tipu vērtības var tikt 

kartētas XSD datu tipos OWL, izmantojot kartēšanas noteikumus 6.1.tabulā. 

 

6.13.attēls. Vienkāršas ER īpašības piemērs 

 

6.14.attēls. OWL vienkāršas īpašības piemērs 

6.1.tabula 

ER uz XSD datu tipu kartēšanas noteikumi 

SQL XSD 

integer/int Xsd:integer 

float Xsd:float 

char/varchar/vchar Xsd:string 

time Xsd:time 

date Xsd:date 

datetime Xsd:datetime 

boolean Xsd:boolean 

 

Saliktās īpašības 

Saliktās īpašības var kartēt OWL datu īpašībās divos veidos: 

1) transformēt tikai vienkāršos salikto īpašību komponentu atribūtus uz OWL klases datu 

tipu īpašībām, bet ignorējot pašas saliktās īpašības; 

2) transformēt salikto īpašību datu tipu īpašībā un tad kartēt tās komponentu atribūtus par 

izvēlētās datu tipa īpašības apakšīpašībām. 

<owl:DatatypeProperty rdf:about="hasBuildingName"> 

  <rdfs:range rdf:resource="#string"/> 

</owl:DatatypeProperty> 
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Pirmā metode ir izdevīgāka relāciju datubāzu transformācijā, jo relāciju shēmā ir tikai 

vienkāršas un saliktas atribūtu instances. Saliktās īpašības tiek ignorētas. 

 

Īpašības ar vairākām vērtībām 

Datubāzes nespēj efektīvi apstrādāt īpašības ar vairākām vērtībām, bet ontoloģijas spēj 

adekvāti tikt galā ar šādām īpašībām. Piedāvātajā metodē īpašības ar vairākām vērtībām tiek 

izvietotas dažādās attiecībās, lai novērstu vektoru dublēšanos. 

Īpašības ar vairākām vērtībām tiek kartētas datu tipa īpašībās, bet bez “functional” birkas. 

 

Vispārināšana un specializācija 

Apakštipu attiecības ERD (skat. 6.15.attēlu) var tikt transformētas “subClassOf” OWL 

ontoloģijā (skat. 6.16.attēlu). OWL “subClassOf” attēlo vispārināšanas un specializācijas 

hierarhiju. 

 

6.15.attēls. ERD apakšklašu piemērs 

 

6.16.attēls. OWL apakšklašu piemērs 

 

Uzskaitījumi 

ERD uzskaitījumi ir vienkāršas klases, bieži vien strukturāli neatšķiramas no citām klasēm. Šī 

iemesla dēļ ne vienmēr ir iespējams automātiski noteikt, vai dotā klase ir uzskaitījums. 

Lai transformētu ERD uzskaitījumus OWL ontoloģijā, klase vispirms speciāli jāmarķē un 

transformācijas algoritmam ir jāprot atpazīt šos marķējumus, lai veiksmīgi izpildītu 

<owl:Class rdf:about="SpatialSource"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Source"/> 

</owl:Class> 
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transformāciju. Marķējumu veidi var atšķirties. Viena no izplatītākajām metodēm ir papildināt 

tabulu nosaukumus ar speciāliem priedēkļiem vai piedēkļiem, kurus transformācijas algoritms 

var unikāli identificēt. Šāda identifikatora piemērs ir “enum_” priedēklis, ko pievieno tabulai 

“tabulasnosaukums” un iegūst “enum_tabulasnosaukums”. 

Uzskaitījumi var tikt transformēti par nosauktajiem datu tipiem OWL (skat. 6.17.attēlu). Šīs 

iebūvētās OWL īpašības vērtībai jābūt sarakstam ar indivīdiem, kas ir šīs klases instances. 

Vispirms jādefinē datu tipa esamība, tad datu tipa definīcija var tikt veikta, izmantojot 

“DatatypeDefinition” aksiomu. Atļautās uzskaitījuma vērtības var tikt ierobežotas, izmantojot 

“DataOneOf” deklarāciju. 

 

6.17.attēls. OWL numeratora piemērs 

 

Kardinalitāte 

OWL owl:cardinality ir iebūvēta īpašība, kas sasaista ierobežojuma klasi ar datu vērtību, 

piederošu XML shēmas datu tipam “nonNegativeInteger”. OWL satur sešas dažādas 

kardinalitātes aksiomas, pa trīs katram no īpašību veidiem: 

 "ObjectMinCardinality"; 

 "ObjectMaxCardinality"; 

 "ObjectExactCardinality"; 

 "DataMinCardinality"; 

 "DataMaxCardinality"; 

 "DataExactCardinality". 

<owl:Class rdf:ID="CoveregeType"> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Class> 

      <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

        <owl:Thing rdf:about="#forest"/> 

        <owl:Thing rdf:about="#water"/> 

        <owl:Thing rdf:about="#grass"/> 

      </owl:oneOf> 

    </owl:Class> 

  </rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 
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6.18.attēls. OWL konkrētas kardinalitātes piemērs 

OWL kardinalitātes ierobežojums nosaka, cik vērtības var piederēt vienai īpašībai konkrētas 

klases apraksta kontekstā. Kardinalitāšu piemēri ir parādīti 6.18. un 6.19.attēlā. 

 

6.19.attēls. OWL kardinalitātes ar diapazonu piemērs 

 

<owl:ObjectProperty rdf:about="BuildingName"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Address"/> 

  <rdfs:range> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasBuildingName"/> 

        <owl:minQualifiedCardinality rdf:datatype="integer">0 

        </owl:minQualifiedCardinality> 

      <owl:onDataRange rdf:resource="#string"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:range> 

  <rdfs:range> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasBuildingName"/> 

        <owl:maxQualifiedCardinality rdf:datatype="integer">1 

      </owl:maxQualifiedCardinality> 

      <owl:onDataRange rdf:resource="#string"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:range> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="Diameter"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#NetworkSegment"/> 

  <rdfs:range> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasDiameter"/> 

        <owl:qualifiedCardinality rdf:datatype="integer">1 

        </owl:qualifiedCardinality> 

      <owl:onDataRange rdf:resource="#float"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:range> 

</owl:ObjectProperty> 
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6.2.4. VZD ontoloģijas transformācijas rezultāti 

Transformācijas procesu ER diagrammu veidā izteiktu relāciju datu modeļu transformācijai 

ontoloģijā var iedalīt četros soļos: 

1) relāciju datu modelis tiek sagatavots tālākai apstrādei, to pārveidojot par XMI formāta 

dokumentu; 

2) XMI datne tiek parsēta, un tiek pielietoti transformācijas nosacījumi, automātiski 

izveidojot OWL ontoloģiju; 

3) iegūtā ontoloģija tiek saglabāta OWL valodas XML formāta datnē; 

4) saglabātā ontoloģija ir gatava vizualizācijai un tālākai izmantošanai speciāli tam 

paredzētos rīkos (piemēram, Protégé). 

 

6.3. LADM ontoloģijas izstrāde 

Zemes administrēšanas domēna modelis ir izteikts grafiski formalizēta datu modeļa formā, 

kas ir jāpārveido ontoloģijā. Lai to izdarītu, ir secīgi jāveic vairāki soļi, kas ir aprakstīti šajā 

nodaļā. 

6.3.1. Konceptuāla datu modeļa transformācija ontoloģijā 

Specifisku ģeogrāfiskās informācijas standarta priekšrocību, trūkumu un saderības noteikšanai 

ar pašlaik izmantotajām ģeogrāfiskās informācijas sistēmām var tikt izmantota semantiskā 

pieeja. Ģeogrāfiskās informācijas standartos piedāvātie datu modeļi, kas ir definēti tādās 

valodās kā UML, var tikt transformēti ontoloģijās tālākas datorizētās apstrādes un analīzes 

veikšanai. Sakarā ar to, ka pastāv vairāki konkurējošie ģeogrāfiskās informācijas standarti, ir 

nepieciešams automātisks uz iepriekš definētiem nosacījumiem balstīts transformācijas 

process, kas ļautu ievērojami paātrināt un atvieglot šī uzdevuma izpildi. 

Ontoloģiju izmantošana ir svarīga daudzās strauji augošās tehnoloģijās, jo tās nodrošina 

nozīmīgo semantisko pamatu. Piemēram, iepriekšminētās ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

ir viena no nozarēm, kas var gūt ievērojamu labumu no ontoloģijām, pateicoties uzlabotajai 

sasvstarpējajai izmantojamībai starp ģeogrāfiskās informācijas sistēmām. 

Salīdzinājumā ar UML OWL tīmekļa ontoloģiju valoda ir pilnībā būvēta, pamatojoties uz 

formālo loģiku, kas ļauj izmantot loģiskās secināšanas mehānismus. Secināšana var palīdzēt 

konceptuālo modeļu konsistences validēšanā un iepriekš nepamanītu īpašību un attiecību 

noteikšanā. Vēl viena nozīmīga ontoloģiju izmantošanas priekšrocība ir semantiskās 
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meklēšanas iespēja. Ar semantiskās meklēšanas palīdzību var uzlabot meklēšanas rezultātus, 

precīzāk saprotot meklētāja nodomus un meklējamo terminu kontekstuālo jēgu tādā veidā, kā 

tie ir sastopami meklējamajos datos. 

UML ar tās grafisko notāciju var tikt izmantota, lai nogādātu ģeogrāfisko informāciju līdz 

cilvēkiem, kuriem nav padziļinātu zināšanu datorzinātnēs. UML tiek plaši izmantots dažādās 

nozarēs, t.sk. programmatūras inženierijā. UML tika izvēlēts kā konceptuālās shēmas valoda 

(conceptual schema language) ģeogrāfiskās informācijas aprakstīšanai ISO standartos. 

Pirms datu modeļa transformācijas no ISO 19103 UML profila OWL ontoloģijas valodā, ir 

jānoskaidro to līdzība un atšķirības un jādefinē kartēšanas noteikumi [82]. Tam seko UML 

ģeogrāfiskā profila klašu diagrammu transformācija OWL ontoloģijā, pielietojot definētos 

transformācijas nosacījumus. 

 

6.3.2. UML ģeotelpiskais profils 

ISO 19103 nodrošina noteikumus un vadlīnijas konceptuālās shēmas valodas lietošanai ISO 

ģeogrāfiskās informācijas standartos [83]. Starptautiskais standarts identificē UML statiskās 

struktūras diagrammas ar tām saistīto Object Constraint Language (OCL), kas kopā veido 

konceptuālās shēmas valodu ģeogrāfiskās informācijas specificēšanai. Standarts piedāvā 

vadlīnijas UML izmantošanai ģeogrāfiskās informācijas un servisu modeļu izveidei. 

Turklāt starptautiskais standarts specificē pamata tipu definīcijas klašu atribūtiem un definē 

tipu katalogu (type catalogue) ar tipiem, kas ir pieejami aplikāciju shēmās. 

Minētajam standartam ir šādi saistītie standarti: 

 ISO 19107 Spatial Schema – nodrošina konceptuālās shēmas ģeogrāfisko objektu 

telpisko īpašību aprakstīšanai un šīm shēmām atbilstošu telpisku operāciju kopu; 

 ISO 19109 Rules for Application Schema – definē noteikumus ģeogrāfiskās 

informācijas programmatūras shēmu izveidei un dokumentācijai; 

 ISO 19111 Spatial Referencing by Coordinates – definē konceptuālo shēmu atsauču 

veidošanai, balstoties uz telpisko objektu koordinātēm; 

 ISO 19112 Spatial referencing by geographic identifiers – definē konceptuālo shēmu 

atsauču veidošanai, balstoties uz telpisko objektu identifikatoriem; 

 ISO 19115 Metadata – definē metadatu shēmu, kas nepieciešama ģeogrāfiskās 

informācijas un servisu aprakstīšanai; 
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 ISO 19123 Schema for coverage geometry and functions – definē konceptuālo 

shēmu zemes pārklājuma telpisko īpašību aprakstīšanai. 

 

6.3.3. XML Metadata Interchange formāts 

XML Metadata Interchange (XMI) ir datu modeļu savstarpējās apmaiņas formāts, kas par 

pamatu izmanto XML. XMI definē lielu daļu svarīgo aspektu, kas ir saistīti ar XML objektu 

aprakstīšanu: 

 objektu reprezentāciju XML elementu un atribūtu formā; 

 objektu identificēšanu, kas ļauj veidot atsauces uz objektiem no citiem objektiem, 

izmantojot identifikatorus un universāli unikālos identifikatorus; 

 XMI dokumenta validāciju, izmantojot XML Schema; 

 iebūvētu mehānismu objektu sasaistīšanai vienas vai vairāku datņu ietvaros. 

XMI piedāvā risinājumu iepriekš minētajām problēmām, specificējot Extended Backs – Naur 

Form (EBNF) produkcijas noteikumus, lai veidotu XML dokumentus un shēmas, kas ļauj 

koplietot objektus konsekventi. XMI izmanto fundamentālu meta modeļu definēšanas 

tehnoloģiju Meta-Object Facility (MOF), kas ir balstīta uz UML apakškopu un kas aptver 

plašu nozaru klāstu. 

 

6.3.4. Saistītie pētījumi 

Pastāv daudzi veidi, kā transformēt UML klašu diagrammas OWL ontoloģijās. “Converting 

UML to OWL ontologies” [85] autori piedāvā automātisku ontoloģiju ģenerēšanu no UML 

modeļa. Risinājums transformē ontoloģiju no ontoloģiju UML profila (Ontology UML 

Profile, OUP) formāta OWL ontoloģijā. Belghiats un Bourahla piedāvā transformāciju, kas 

balstās uz meta modelēšanu un grafu gramatiku [6]. UML klašu diagrammu transformācijas 

OWL ontoloģijās risinājums, izmantojot OMG Query/View/Transformation (QVT) [84] 

transformācijas valodu kopā ar UML un OWL meta modeļiem, ir aprakstīts [86]. “A Model-

Driven Approach for Building OWL DL and OWL Full Ontologies” autori apraksta veidu, kā 

veikt OWL DL un OWL Full ontoloģiju modelēšanu, izmantojot Meta Object Facility (MOF) 

[84] meta modeļus un MOF balstīto UML profilu [69]. “UML for the Semantic Web 

Transformation-Based Approaches” [7] autori salīdzina piedāvājumus, kā transformēt UML 

klašu diagrammas tīmekļa ontoloģiju valodās: OIL, DAML+OIL un OWL. Publikācijā 

“Representing and Validating Metamodels Using OWL 2 and SWRL” [87] ir izmantota 
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MOFScript [88] transformācijas valoda kopā ar Semantic Web Rule Language (SWRL) [89] 

noteikumiem, kuru semantika balstās uz deskriptīvo loģiku, lai tulkotu meta modeļu 

elementus un relācijas starp tiem. Bahajs un Bakkas piedāvā metodi, kā transformēt UML 

klašu diagrammas OWL/XML ontoloģijās, saglabājot diagrammu funkcionālo jēgu [90]. 

Šajā darbā piedāvātā transformācijas metode balstās uz automātisku ISO 19103 starptautiskā 

standarta UML profila klašu diagrammu transformāciju OWL ontoloģijās, izmantojot XMI, 

kā starpformātu UML datu modeļa glabāšanai. Īpaša vērība tiek pievērsta atšķirībām starp 

standarta UML profila un ISO 19103 UML profila klašu diagrammām. 

 

6.3.5. Transformācijas process 

UML un OWL ir veidotas, lai pildītu dažādus uzdevumus, taču to starpā pastāv zināma 

līdzība. Lai veiksmīgi transformētu ISO 19103 UML profila klašu diagrammas OWL 

ontoloģijā, vispirms ir jānodefinē transformācijas noteikumu kopums. Pirms transformācijas 

veikšanas nepieciešams ņemt vērā atšķirības starp ISO 19103 UML profilu un standarta UML 

profilu. 

Abas valodas atbalsta modulāru struktūru, sauktu par pakotnēm UML un ontoloģijām OWL. 

Pakotnes transformācija ontoloģijā ir vienkāršs process – UML pakotne tiek tieši kartēta 

OWL ontoloģijā. Abas valodas atļauj vienai klasei būt vairāk nekā vienas citas klases 

apakšklasei. 

Svarīga atšķirība starp OWL un UML ir tāda, ka OWL īpašība tiek definēta, norādot tai gan 

diapazonu, gan nozari, vienādu ar “Thing”. Kas nozīmē, ka doto īpašību var pielietot jebkurai 

klasei. OWL īpašības nosaukumam ir globāla darbības sfēra. UML īpašību darbības sfēra ir 

ierobežota ar klases apakšklasēm, kurā šī īpašība tika definēta. 

Vairākām UML iezīmēm nav ekvivalentu OWL, kā rezultātā šīs iezīmes nevar tikt 

transformētas bez semantisko iezīmju zaudēšanas: 

 abstrakts klasifikators (abstract classifier); 

 atvasinājums (derived); 

 navigējams, nenavigējams (navigable, non-navigable); 

 klases kā instances. 

Līdzīgi vairākām OWL iezīmēm nav ekvivalentu konstrukciju UML diagrammās, kā rezultātā 

šīs iezīmes nevar tikt transformētas bez semantisko iezīmju zaudēšanas: 
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 “thing”; 

 “allValuesFrom”; 

 “someValuesFrom”; 

 “SymmetricalProperty”; 

 “TransitiveProperty”; 

 “complementOf”, “disjointWith”. 

 

Klases 

UML un OWL satur klašu instanču konceptu. OWL klase ir nulles vai vairāk instanču kopa. 

Klase UML ir vispārīga konstrukcija, bet viens no tās lietojumiem ir instanču kopa (skat. 

6.20.attēlu). Tā kā abi koncepti ir līdzīgi, starp tiem var tikt veikta vienkārša transformācija – 

katra UML klase tiek transformēta OWL konceptā ar tādu pašu nosaukumu. 

OWL elementi ar tādiem pašiem nosaukumiem tiek uzskatīti par tiem pašiem elementiem, kas 

nozīmē, ka homonīmu definīcija nav iespējama. 

OWL klase tiek definēta, piešķirot nosaukumu atbilstošajam tipam (skat. 6.21.attēlu). 

 

6.20.attēls. UML klases piemērs 

 

6.21.attēls. OWL klases piemērs 

Ja klases apakšklasei ir paplašinājums, kas ir apakšklases papildinājuma apakškopa, šo 

attiecību OWL var attēlot, izmantojot “subClassOf” aksiomu. Lai modelētu attiecību starp 

divām klasēm, kur abas klases satur vienādus indivīdus, var tikt izmantota “equivalentClass” 

aksioma. Ja abu klašu paplašinājumi nesatur kopīgus locekļus, lai definētu attiecību, var tikt 

izmantota “disjointWith” aksioma. 

 

 

 

<owl:Class rdf:about="#Building"> 

</owl:Class> 
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Atribūti 

UML atribūtam jābūt unikālam tā klases vai virsklases kontekstā vai tam jābūt atvasinātam 

atribūtam t.i., atribūtam, kas tiek mantots no virsklases. 

 

6.22.attēls. UML atribūta piemērs 

 
6.23.attēls. OWL datu īpašības piemērs 

UML “ownedAttribute” definē atribūtus, kas pieder klasei. To var kartēt kā 

“DatatypeProperty” vai “ObjectProperty” atkarībā no situācijas. Ja atribūta tips ir 

“PrimitiveType”, atribūts jākartē kā “DatatypeProperty” (skat. 6.22. un 6.23.attēlu). Ja 

atribūta tips ir klase, atribūts jākartē kā “ObjectProperty”. 

 

Vispārināšana un specializācija 

Vispārināšana ir taksonomiska attiecība starp vispārīgu un specifisku klasifikatoru. Abas 

valodas atbalsta vispārināšanas attiecības (OWL ir rdfs:subClassOf, bet UML – 

vispārināšana) un apakšīpašību attiecības. UML vispārināšana tiek definēta (skat. 6.24.attēlu) 

virsklases klasifikatorā, OWL apakštips un apakšīpašība tiek definēti atsevišķi, bet identiski. 

 
6.24.attēls. UML vispārināšanas piemērs 

 
6.25.attēls. OWL vispārināšanas piemērs 

Specializācijas un vispārināšanas koncepti ir līdzīgi gan UML, gan OWL. Ja 𝐶1 ir klases 𝐶2 

specializēta apakšklase un 𝑖 ir instance, tad abas klases 𝐶1(𝑖) → 𝐶2(𝑖). Katrai vispārināšanas 

<owl:Class rdf:about="SpatialSource"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Source"/> 

</owl:Class> 

 

<owl:DatatypeProperty rdf:about="hasBuildingName"> 

  <rdfs:range rdf:resource="#CharacterString"/> 

</owl:DatatypeProperty> 
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attiecībai “𝐶1 ir 𝐶2 vispārināšana, ontoloģijā tiek pievienota "SubClassOf (𝐶2 𝐶1)" aksioma 

(skat. 6.25.attēlu). 

“DisjointClasses” aksioma tiek pievienota klašu pāriem, kas nav vispārināšanas attiecībās. 

 

Asociācijas 

UML asociācijas var būt gan ar navigējamiem, gan nenavigējamiem atšķirīgajiem galiem. 

OWL īpašības vienmēr ir bināras un satur atšķirīgus galus, kas tiek saukti par nozari un 

diapazonu. UML binārās asociācijas, kas satur vienu navigējamu un vienu nenavigējamu galu, 

var tikt transformētas par īpašību, kuras nozare ir navigējamais gals. UML binārā asociācija ar 

diviem navigējamiem galiem tiek transformēta OWL īpašību pārī, kur viena no īpašībām ir 

“inverseOf” otrai. 

 
6.26.attēls. UML asociācijas piemērs 

 

6.27.attēls. OWL asociācijas piemērs 

Attiecības starp OWL klasēm tiek sauktas par īpašībām. Objektu īpašības tiek izmantotas, lai 

kartētu vērstās UML asociācijas (skat. 6.26.attēlu) OWL attiecībās (skat. 6.27.attēlu). Lai 

izveidotu divvirzienu asociācijas, tiek izmantotas objektu īpašības, viena īpašība katram 

virzienam kopā ar “InverseObjectProperty” aksiomu. 

 

Codelist un uzskaitījumi 

Uzskaitījumi (enumeration) ir UML modeļu elementi, kas ļauj attēlot lietotāju definētos datu 

tipus. Uzskaitījumi satur nosauktu identifikatoru kopu, kas attēlo uzskaitījuma vērtības. Šīs 

vērtības tiek sauktas par uzskaitījuma literāļiem. Gan uzskaitījumu nosaukums, gan tā literāļu 

vērtības ir deklarētas. Uzskaitījumi var tikt transformēti nosauktajos OWL datu tipos. 

Iebūvētās OWL īpašības vērtībai jābūt sarakstam ar šīs klases instancēm. Vispirms jādeklarē 

<owl:ObjectProperty rdf:about="ConsBuild"> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Building"/> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Construction"/> 

</owl:ObjectProperty> 
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datu tips, tad datu tipa definīcija var tikt dota, izmantojot “DatatypeDefinition” aksiomu. 

Atļautās uzskaitījuma vērtības tiek uzskaitītas ar “DataOneOf” apgalvojuma palīdzību. 

Codelist ir elastīga uzskaitījuma definīcija, ko piedāvā ISO 19103 standarts. Codelist izmanto 

simbolu virkņu vērtības ar “Dictionary” tipa atslēgu un atgriezenisko vērtību palīdzību. 

Piemēram, "Dictionary (String, String)". Codelist var tikt izmantots, lai aprakstītu atvērtākus 

uzskaitījumus (skat. 6.28.attēlu). 

 
6.28.attēls. UML CodeList piemērs 

Codelist var tikt kartēts OWL līdzīgi kā uzskaitījums, izmantojot “DataUnionOf” datu 

diapazonu, lai atļautu papildus Codelist vērtību pievienošanu “DataOneOf”, kas ir ticis 

veidots normālam uzskaitījumam. “DataTypeRestriction” elements ļauj iestatīt ierobežojumus 

papildus datu tipu vērtībām (skat. 6.29.attēlu). 

 
6.29.attēls. OWL Codelist piemērs 

Daudzveidība 

UML klašu diagrammās daudzveidība (multiplicity) var tikt pievienota asociācijām un no 

klasēm atkarīgiem atribūtiem. Var tikt definēta minimālā un/vai maksimālā sastopamība. 

OWL izmanto ierobežojumus (restrictions), lai attēlotu kardinalitāti (cardinality). OWL satur 

sešas dažādas kardinalitātes aksiomas, pa trīs katram no īpašību veidiem: 

 "ObjectMinCardinality"; 

 "ObjectMaxCardinality"; 

<owl:Class rdf:ID="CoveregeType"> 

  <rdfs:subClassOf> 

    <owl:Class> 

      <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"> 

        <owl:Thing rdf:about="#forest"/> 

        <owl:Thing rdf:about="#water"/> 

        <owl:Thing rdf:about="#grass"/> 

      </owl:oneOf> 

    </owl:Class> 

  </rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 
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 "ObjectExactCardinality"; 

 "DataMinCardinality"; 

 "DataMaxCardinality"; 

 "DataExactCardinality". 

OWL kardinalitātes ierobežojums nosaka, cik vērtības var piemist vienai īpašībai konkrētas 

klases apraksta kontekstā. 

Ierobežojums, kas satur “MinCardinality”, apraksta visu indivīdu klasi, kas satur vismaz N 

semantiski atšķirīgas vērtības vienas īpašības ietvaros. “MaxCardinality” ierobežojums 

apraksta visu indivīdu klasi, kas satur maksimums N semantiski atšķirīgas vērtības vienas 

īpašības ietvaros. “ExactCardinality” ierobežojums apraksta visu indivīdu klasi, kurā ir N 

semantiski atšķirīgas vērtības vienas īpašības ietvaros, kur N ir ar kardinalitāti ierobežota 

vērtība. 

Gadījumos, ja “MinCardinality” un “MaxCardinality” ierobežojumu vērtības ir vienādas, tos 

var aizvietot ar vienu “ExactCardinality” ierobežojumu, lai padarītu ontoloģiju kodolīgu (skat. 

6.30.attēlu). Gadījumā, ja kardinalitātes ierobežojuma maksimālā vērtība ir 1, īpašība var tikt 

marķēta kā funkcionāla, tai atbilstoši pievienojot “FunctionalObjectProperty” vai 

“FunctionalDataProperty”. 

 
6.30.attēls. OWL īpašības ar “exactCardinality” piemērs 

Kardinalitāte, kas vienāda ar nulli, atbilst minimālajai daudzveidībai, vienādai ar nulli 

atbilstošajā īpašībā; kardinalitāte, kas ir vienāda ar vienu, atbilst minimālajai daudzveidībai, 

vienādai ar vienu. (skat. 6.31. un 6.32.attēlu). Kardinalitāte, kas ir vienāda ar “daudzi”, atbilst 

<owl:ObjectProperty rdf:about="Diameter"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#ExtNetworkSegment"/> 

  <rdfs:range> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasDiameter"/> 

        <owl:qualifiedCardinality rdf:datatype="Integer">1 

 </owl:qualifiedCardinality> 

      <owl:onDataRange rdf:resource="#Float"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:range> 

</owl:ObjectProperty> 
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maksimālai daudzveidībai, vienādai ar “*”. UML atribūti, kas var būt null, atbilst īpašībām, 

kuru minimālā kardinalitāte ir vienāda ar nulli. 

 
6.31.attēls. UML īpašības ar “minCardinality” un “maxCardinality” piemērs 

 

 
 

6.32.attēls. OWL piemērs ar “minCardinality” un “maxCardinality” 

 

6.3.6. LADM ontoloģijas transformācijas rezultāti 

Neskatoties uz atšķirībām starp ontoloģiju valodu OWL un ISO 19103 profila UML klašu 

diagrammām un UML kopumā, automātiska transformācija ir iespējama, it īpaši relatīvi 

vienkāršiem datu modeļiem. 

Izmantotais transformācijas process starp UML ģeotelpiskā profila klašu diagrammām un 

OWL ontoloģiju sastāv no šādiem soļiem: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="BuildingName"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#ExtAddress"/> 

  <rdfs:range> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasBuildingName"/> 

        <owl:minQualifiedCardinality rdf:datatype="Integer">0 

        </owl:minQualifiedCardinality> 

      <owl:onDataRange rdf:resource="#CharacterString"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:range> 

  <rdfs:range> 

    <owl:Restriction> 

      <owl:onProperty rdf:resource="#hasBuildingName"/> 

        <owl:maxQualifiedCardinality rdf:datatype="Integer">1 

        </owl:maxQualifiedCardinality> 

      <owl:onDataRange rdf:resource="#CharacterString"/> 

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:range> 

</owl:ObjectProperty> 
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1) datu modelis ISO 19103 profila UML klašu diagrammu formā tiek sagatavots tālākai 

apstrādei XMI dokumenta formā; 

2) XMI datne tiek parsēta, un tiek pielietoti transformācijas nosacījumi, automātiski 

izveidojot OWL ontoloģiju; 

3) iegūtā ontoloģija tiek saglabāta OWL valodas XML formāta datnē; 

4) saglabātā ontoloģija ir gatava vizualizācijai un tālākai izmantošanai speciāli tam 

paredzētos rīkos (piemēram, Protégé). 
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6.4. VZD un LADM ontoloģiju savietošana 

Lai savietotu divas ontoloģijas, ir nepieciešams izvēlēties savietošanas metodes. Atkarībā no 

savietojamajām ontoloģijām dažādi savietošanas algoritmi var dot ļoti atšķirīgas kvalitātes 

rezultātus, tāpēc, izvēloties savietošanas algoritmus, ir jāņem vērā konkrēto ontoloģiju 

īpašības. 

Galvenā automātiskas ontoloģiju savietošanas problēma ir atbilstošu algoritmu izvēle no ļoti 

plašā pieejamo risinājumu klāsta. Liela nozīme rezultātu kvalitātē ir arī nozarei, kurai ir 

veidota ontoloģija. Vieni algoritmi var dot izcilus rezultātus medicīnas ontoloģiju savietošanā, 

un būt pilnīgi nederīgi zemes administrēšanas nozares ontoloģijām. 

LADM VZD DB

LADM

ontoloģija

VZD

ontoloģija

Transformācija

Līdzības 

noteikšana

Transformācija

Savietošana

 

6.33.attēls. Līdzības noteikšanas process 

Šajā nodaļā ir aprakstīts Valsts zemes dienesta ontoloģijas un zemes administrēšanas nozares 

modeļa ontoloģijas savietošanas process un rezultāti. Šis process shematiski ir parādīts  

6.33.attēlā. 

 
6.4.1. Zemes administrēšanas nozares ontoloģija 

Darba autors ir izstrādājis LADM ontoloģiju, izmantojot konceptuālu datu modeli, kas 

definēts ISO 19152 starptautiskajā standartā. Ontoloģija ir veidota, izmantojot šim nolūkam 

izstrādāto rīku, kas, ņemot par pamatu ISO 19103 – Geographical information – Conceptual 

schema language formātā veidotās UML klašu diagrammas, ir automātiski transformējis tās 

par ontoloģiju OWL formātā. 
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6.34.attēls. LADM ontoloģijas fragmenta grafisks attēlojums 

LADM ontoloģija sastāv no 68 klasēm, 131 objektu īpašībām, 96 datu īpašībām un 135 

indivīdiem. LADM ontoloģijas klašu hierarhijas piemērs ir parādīts 6.35.attēlā, vizuāls 

attēlojums ir dots 6.34.attēlā. 

 

6.35.attēls. LADM ontoloģijas klašu hierarhijas piemērs 

 
6.4.2. Valsts zemes dienesta ontoloģija 

Valsts zemes dienesta kadastra datubāzes teksta daļa satur lielu daudzumu konceptu, kas ir 

līdzīgi LADM piedāvātajiem konceptiem. Taču šie koncepti ir implementēti, un to nosaukumi 

nedaudz atšķiras. Pielietojot teksta rindu ontoloģiju savietošanas metodes, ir iespējams atrast 

šādas sakritības. 
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6.36.attēls. VZD ontoloģijas klašu hierarhijas piemērs 

Darba autors ir izstrādājis VZD ontoloģiju, par pamatu ņemot VZD kadastra informācijas 

sistēmas datu modeli. Datubāzes datu modeļa specifikācija tika automātiski transformēta 

OWL ontoloģijā, izmantojot speciāli izstrādātu rīku. Automātisks risinājums bija 

nepieciešams datu modeļa elementu skaita dēļ. 

 

6.37.attēls. VZD ontoloģijas fragmenta grafisks attēlojums 
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VZD ontoloģija sastāv no 248 klasēm, 1001 objekta īpašībām un 945 datu īpašībām. Vizuāli 

VZD ontoloģijas klašu hierarhijas piemērs ir parādīts 6.36.attēlā, vizuāls attēlojums –

6.37.attēlā. 

 

6.4.3. Saistītie pētījumi 

Uz teksta rindām balstīta ontoloģiju savietošana ir plaši pētīts uzdevums. Stoilos un citi 

mēģina strādāt ar attāluma metrikām, kas ir izveidotas dažādiem lietojumiem [91]. Dažādu 

attālumu metriku izmantošana var dod nepareizus rezultātus, ja šīs metrikas tiek izmantotas 

jaunā nozarē. 

“A Comparison of String Distance Metrics for Name-Matching Tasks” [92] autori salīdzina 

rediģēšanas attālumu, uz pazīmēm balstītu, hibrīdu attālumu un apciršanas metodes, 

izmantojot vairākas datu kopas, kas satur tādus datus kā vārdu, uzvārdu, mājas adresi utt. 

Čethams un Hitzlers izmanto plašu metriku spektru, lai novērtētu sešas konferenču 

organizēšanas nozares datu kopas [93]. 

Ontoloģiju priekšapstrādes svarīgums ir uzsvērts [53], kur autori piedāvā izmantot 

priekšapstrādi, lai uzlabotu savietošanas procesa rezultātus. 

 

6.4.4. Priekšapstrāde 

Priekšapstrādes galvenais mērķis ir uzlabot savietošanas rezultātus, pārliecinoties, ka 

ontoloģiju koncepti ir gatavi savietošanas procesam. Priekšapstrādes laikā no konceptu 

nosaukumiem tiek izņemta liekā informācija, kas nav nepieciešama vai pat var traucēt 

veiksmīgai savietošanai. 

Priekšapstrādes metodes var iedalīt divās galvenās kategorijās [22]: sintaktiskajās un 

semantiskajās. Sintaktiskās priekšapstrādes metodes balstās uz simbolu virkņu atsevišķu 

elementu apstrādi. Semantiskās metodes ņem vērā simbolu virkņu jēgu.  

Savietošanas rezultātu uzlabošanai šajā darbā tiek izmantotas sintaktiskās priekšapstrādes 

metodes: normalizācija un sadalīšana daļiņās. 

 
6.4.5. Savietošanas process 

Šajā darbā tiek izmantotas uz teksta rindām balstītas ontoloģiju savietošanas metodes. Šīs 

metodes izmanto simbolu virknes struktūru, lai noteiktu to līdzību. Metodes, kas par pamatu 

izmanto rediģēšanas attālumu nosaka cik līdzīgas ir divas simbolu virknes balstoties uz to cik 
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rediģēšanas operācijas ir nepieciešamas, lai pārveidotu vienu simboli virkni otrā. VZD un 

LADM ontoloģiju savietošanai ir izmantoti: 

 Levenšteina attālums; 

 Jaro-Vinklera attālums; 

 Monge-Elkana attālums; 

 garākās kopīgās apakšvirknes algoritms. 

Šīs metodes ir piemērotas ontoloģiju savietošanai, to spējas apskatīt ontoloģiju entītijas 

nodalīti no citām entītijām vai instancēm dēļ. 

 

Levenšteina attālums 

Levenšteina attālums tika izvēlēts, lai kalpotu kā pamats salīdzināšanai ar citiem algoritmiem, 

tā plašā lietojuma un vienkāršuma dēļ.  

 

6.38.attēls. Savietošanas rezultāti, izmantojot Levenšteina attālumu 

Levenšteina attālums parādīja vidējo līdzību 0,2 (skat. 6.38.attēlu). 
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Jaro-Vinklera attālums 

 

6.39.attēls. Savietošanas rezultāti, izmantojot Jaro-Vinklera attālumu 

Jaro-Vinklera attālums parādīja visaugstākos rezultātus starp apskatītajiem algoritmiem – ar 

vidējo līdzību 0,5, lielākajai daļai konceptu atrodoties diapazonā 0,5–0,6 (skat. 6.39.attēlu). 

Jaro-Vinklera attālums bija vienīgā metrika, kas noteica vienādus konceptus (līdzība 1,0). 

 

Monge-Elkana attālums 

 

6.40.attēls. Savietošanas rezultāti, izmantojot Monge-Elkana attālumu 

Monge-Elkana attālums parādīja labākus rezultātus nekā garākās kopīgās apakšvirknes 

algoritms vai Levenšteina attālums, taču sliktākus nekā Jaro-Vinklera attālums. Vidējā līdzība 

0,2, lielākā daļa salīdzināto konceptu bija 0,3 līdzīgi. 6.38. un 6.40.attēls parāda, ka Monge-

Elkana un Levenšteina attālumu grafiki ir līdzīgi, bet atšķiras no citu algoritmu grafikiem. 
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Garākās kopīgās apakšvirknes algoritms 

 

6.41.attēls. Savietošanas rezultāti, izmantojot garākās kopīgās apakšvirknes algoritmu 

Garākās kopīgās apakšvirknes algoritms parādīja sliktākus rezultātus nekā Levenšteina 

attālums, ar vidējo līdzību tikai 0,1 (skat. 6.41.attēlu). 

 
6.4.6. Rezultātu novērtējums 

Salīdzināšana tika veikta, izmantojot speciāli izstrādātu ontoloģiju savietošanas rīku, ar 

implementētām normalizācijas un sadalīšanas daļiņās priekšapstrādes metodēm un uz teksta 

rindām balstītām savietošanas metodēm: Levenšteina attālumu, Jaro-Vinklera attālumu, 

Monge-Elkana attālumu un garākās kopīgās apakšvirknes algoritmu. 

Pirmajā solī abas ontoloģijas tika sagatavotas savietošanai, izmantojot priekšapstrādi. Šajā 

solī no konceptu nosaukumiem tikai izņemtas liekās detaļas, izmantojot normalizācijas un 

sadalīšanas daļiņās priekšapstrādes metodes. 

Otrajā solī tika izpildīta savietošana katram konceptu pārim abās ontoloģijās. Savietoto 

konceptu pāru kopējais skaits ir 8676. Gadījumos, ja algoritms rezultātā izvada rediģēšanas 

distanci starp divām simbolu virknēm, rezultāti tika pārvērsti līdzības koeficientā. Lai to 

izdarītu vispirms, ir jānormalizē rediģēšanas attālums diapazonā [0,1], izdalot kopējo 

rediģēšanas operāciju skaitu ar simbolu skaitu garākajā simbolu virknē. Pēc normalizēšanas 

rediģēšanas distanci var pārvērst par līdzības koeficientu, no skaitļa 1 atņemot attāluma 

vērtību. 
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Visbeidzot salīdzināšanas rezultāti tika apkopoti un analizēti, lai noskaidrotu katra algoritma 

efektivitāti, par galveno kritēriju izvēloties savietošanas precizitāti. Līdzība šajā gadījumā ir 

reāls skaitlis diapazonā no 0,0 (simbolu virknes ir pilnīgi dažādas) līdz 1,0 (simbolu virknes 

vienādas). Apvienots visu savietošanas algoritmu rezultātu salīdzinājums ir parādīts 

6.42.attēlā un 6.2.tabulā. 6.43.attēlā ir parādīts, kāds procents savietoto konceptu izrādījās 

līdzīgs, par līdzības koeficientu ņemot minimālo vērtību 0,6. Šī darba etapa rezultāti tika 

publicēti [94]. 

 

6.42.attēls. Visu savietošanas algoritmu rezultātu salīdzinājums 

6.2.tabula 

Automātiskās savietošanas rezultāti 
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Līdzība Levenšteina 

attālums 

Garākā kopīgā 

apakšrinda 

Jaro-Vinklera 

attālums 

Monge-Elkana 

attālums 

0,1 1184 5067 0 421 

0,2 4667 2317 0 4557 

0,3 1809 912 0 2061 

0,4 708 310 447 1077 

0,5 260 54 3885 380 

0,6 43 11 3512 142 

0,7 4 4 711 28 

0,8 1 1 111 7 

0,9 0 0 9 3 

1,0 0 0 1 0 
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Lai novērtētu metodoloģijas precizitāti, tika piesaistīti Valsts zemes dienesta nozares eksperti, 

ar kuru palīdzību tika veikts manuāls datu modeļu savietojums. Manuālās savietošanas 

procesā tika iesaistīti četri nozares speciālisti. Manuālās savietošanas rezultāti ir parādīti 

6.45.attēlā. Var uzskatīt, ka konceptu skaits, kas atbilst un atbilst daļēji, ietilpst vienā grupā – 

atbilst, tā rezultātā atbilstība ir 49% konceptu. 

 

6.43.attēls. Savietoto konceptu skaits ar līdzību vismaz 0,6 

 

Precizitāte un atdeve 

Viens no būtiskākajiem kritērijiem ontoloģiju savietošanas precizitātes novērtēšanai ir no 

informācijas izguves jomas ņemtais precizitātes un atdeves novērtējums [22]. Precizitāte un 

atdeve ir balstīta uz iegūtā savietojuma 𝐴 salīdzināšanu ar etalona savietojumu 𝑅, praktiski 

salīdzinot, kuras sakritības ir atrastas un kuras nav. 

Precizitāte mēra pareizi savietoto sakritību (patiesi pozitīvie rezultāti) un visu savietoto 

sakritību (patiesi pozitīvie un nepatiesi pozitīvie rezultāti, skat. 6.44.attēlu) proporciju. Citiem 

vārdiem, precizitāte mēra savietošanas rezultātu korektumu. 

49%
51%

Konceptu skaits (līdzības koeficients 0.6)
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Nepatiesi pozitīvi 

rezultāti

= A – R

Nepatiesi negatīvi 

rezultāti

= R – A

Patiesi pozitīvi 

rezultāti

= A   R

Patiesi negatīvi rezultāti = (C×C ×Θ) – (A   R)

C×C ×Θ RA

 

6.44.attēls. Divu savietojumu sakritību un saišu starp tiem kopa [22] 

Precizitāte 

Precizitāte ir pareizi savietoto konceptu skaits procentos no visiem savietotajiem konceptiem. 

Metodoloģijas ontoloģiju savietošanas rezultātu precizitāte tiek aprēķināta pēc 6.1.formulas: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡ā𝑡𝑒 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑝
, (6.1) 

kur: 

 𝑡𝑝 – patiesi pozitīvs rezultāts; 

 𝑡𝑛 – patiesi negatīvs rezultāts; 

 𝑓𝑝 – nepatiesi pozitīvs rezultāts. 

Pēc formulas aprēķinātā LADM un VZD ontoloģiju savietošanas rezultātu precizitāte ir 52%. 

 

Atdeve 

Atdeve ir pareizi savietoto konceptu skaits procentos no visiem saderīgajiem konceptiem. 

Metodoloģijas ontoloģiju savietošanas rezultātu atdeve tiek aprēķināta pēc 6.2.formulas: 

𝐴𝑡𝑑𝑒𝑣𝑒 =
𝑡𝑝

𝑡𝑝+𝑓𝑛
, (6.2) 

kur: 

 𝑡𝑝 – patiesi pozitīvs rezultāts; 

 𝑡𝑛 – patiesi negatīvs rezultāts; 

 𝑓𝑛 – nepatiesi negatīvs rezultāts. 

Pēc formulas aprēķinātā LADM un VZD ontoloģiju savietošanas rezultātu atdeve ir 81%. 
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F mērs 

F mērs apvieno precizitāti un atdevi, lai iegūtu harmonisko vidējo vērtību starp šiem 

lielumiem. Metodoloģijas ontoloģiju savietošanas rezultātu balansētais F mērs tiek aprēķināts 

pēc 6.3.formulas: 

𝐹 𝑚ē𝑟𝑠 =
2𝑃𝑅

𝑃+𝑅
, (6.3) 

kur: 

 𝑃 – precizitāte; 

 𝑅 – atdeve. 

Pēc formulas aprēķinātais LADM un VZD ontoloģiju savietošanas rezultātu F mērs ir 0,64. 

 

Savietošanas rezultāti 

Strādājot ar transformētajām ontoloģijām, tās var saturēt nestandarta uzbūvi un datus, kas 

grūti padodas savietošanai. Tieši šāds gadījums ir VZD ontoloģija, kas ir tikusi transformēta 

no relāciju datu modeļa. VZD datu modelis sākotnēji ir veidots, normalizējot tā struktūru, kas 

ir ierasta prakse relāciju datubāzu projektēšanā. Šādā situācijā uz teksta rindām balstītas 

savietošanas metodes var nesasniegt izvirzīto līdzības koeficientu (piemēram, 0,75 vai 

augstāku). Tomēr Jaro-Vinklera attāluma sniegtie rezultāti bija vistuvākie vēlamajiem. 

 

6.45.attēls. Manuālās savietošanas rezultāti 
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Vēl viena problēma, ar kuru nācās saskarties, ir atšķirīgas terminoloģijas, saīsinājumu un 

abreviatūru izmantošana dažādās ontoloģijās. Uz teksta rindām balstīti algoritmi nespēj 

efektīvi savietot konceptus ar līdzīgām nozīmēm, taču atšķirīgiem nosaukumiem.  
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7. Ontoloģiju savietošanas rīks 

Ontoloģiju savietošanas rīka mērķis realizēt izstrādāto metodoloģiju un ļaut veikt tās 

aprobāciju. Izstrādātais rīks ļauj manuālā vai automātiskā režīmā noteikt sakritības starp divu 

ontoloģiju elementiem.  

Rīka izstrādes pamatā ir pilnvērtīgu analogu trūkums. No internetā apskatītajiem publiski 

pieejamajiem gatavajiem risinājumiem lielākā daļa ir prototipa stadijā, nav atjaunināti ilgstošu 

laiku un tā rezultātā nedarbojas vai satur pārāk specifisku funkcionalitāti, kas neder noteiktā 

mērķa sasniegšanai. 

Ontoloģiju savietošanas rīks ir izstrādāts, izmantojot C# programmēšanas valodu, un spēj 

darboties Microsoft Windows saimes operētājsistēmās ar instalētu .Net Framework 4.6. vai 

jaunāku. Rīka ekrānuzņēmums ir parādīts 7.1.attēlā. 

 

7.1.attēls. Ontoloģiju savietošanas rīka ekrānuzņēmums 

Rīka galvenās funkcijas un iezīmes ir: 

 grafiskā lietotāja saskarne – visas mijiedarbības ar rīku notiek caur grafisko lietotāja 

saskarni, tādā veidā samazinot laiku, kas ir nepieciešams rīka apgūšanai salīdzinājumā 

ar konsoles aplikācijām; 

 OWL un OWL 2 ontoloģiju XML notācijā atbalsts – ar rīka palīdzību ir iespējams 

atvērt un attēlot OWL ontoloģijas, kā arī saglabāt tajās veiktās izmaiņas; 
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 automātiska ontoloģiju savietošana – rīks atbalsta automātisku savietošanu divos 

režīmos: savietojot izvēlēto entītiju pāri vai savietojot visus entītiju pārus abās 

ontoloģijās. Rīkā ir realizēti šādi savietošanas algoritmi: Levenšteina attālums, Jaro-

Vinklera attālums, Monge-Elkana attālums, garākās kopīgās apakšvirknes algoritms; 

 manuālā savietošana – rīks atbalsta manuālo entītiju savietošanu, lietotājam 

izvēloties entītiju pāri, aksiomu un līdzības pakāpi. Rīks atbalsta EquivalentClass, 

DisjointClass un SubclassOf OWL aksiomas; 

 anotāciju pievienošana – rīks atbalsta anotāciju pievienošanu ontoloģiju entītijām. 

Šīs funkcijas galvenais mērķis ir ļaut nozares ekspertiem anotēt ontoloģijas 

savietošanas laikā; 

 vizuāls savietoto entītiju attēlojums – rīks ļauj vizualizēt savietotās entītijas, 

savelkot tās ar līnijām labākai informācijas uztverei; 

 modulārā arhitektūra – rīks ir veidots, izmantojot Microsoft Managed Extensibility 

Framework (MEF)3, kas ļauj rīka lietotājiem paplašināt rīka funkcionalitāti ar jauniem 

savietošanas algoritmiem, neiejaucoties programmas kodā. Ja savietošanas algoritms ir 

implementēts kā bibliotēka, kas atbalsta vienkāršu interfeisu, savietošanas rīks 

automātiski pieslēgs šādu algoritmu, un tas būs pilnvērtīgi izmantojams. Interfeisam 

jāsatur savietošanas algoritma nosaukums un metode, kuras ievaddati ir divas teksta 

virknes (skat. 7.2.attēlu). 

 

7.2.attēls. Savietošanas algoritma interfeisa IStringMatcher diagramma 

 

7.1. Ontoloģiju savietošanas rīka saskarne 

Rīka saskarne sastāv no trim vertikāli izvietotām pamatdaļām. Katra no šīm pamatdaļām satur 

trīs elementus: 

                                                 
3 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd460648%28v=vs.110%29.aspx 
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1) rīkjoslu ar funkcijām, kas attiecas uz konkrēto ontoloģiju: atvērt, saglabāt ontoloģiju, 

importēt ontoloģijas instances, rediģēt anotāciju izvēlētajai ontoloģijas entītijai un 

savērst vai izvērst ontoloģijas struktūru; 

2) ontoloģijas grafisko attēlojumu hierarhiskā kokveida struktūrā kolonnas augšdaļā; 

3) izvēlētā ontoloģijas elementa aprakstu vai citu informāciju par šo elementu kolonnas 

lejasdaļā. 

 

7.3.attēls. Ontoloģijas saskarnes ekrānuzņēmums 

7.3.attēlā ir redzama rīka saskarnes daļa, kas ir atbildīga par vienu atvērto ontoloģiju. 

Saskarne satur šādas funkcijas: 

1) ontoloģiju atvēršana – ļauj izvēlēties un atvērt OWL formāta XML notācijas 

ontoloģiju, kas glabājas datu nesējā; 

2) instanču datu pievienošana – ļauj ielādēt ontoloģijas instanču datus no Microsoft 

Excel *.xlsx formāta datnes. Instanču datiem jābūt sagatavotiem speciālā veidā: katra 

koncepta instances ir viena kolonna dokumentā, pirmā kolonnas rinda ir koncepta 

nosaukums; 

3) ontoloģiju saglabāšana – ļauj saglabāt datu nesējā atvērto ontoloģiju OWL formātā 

XML notācijā; 

4) anotāciju rediģēšana – ļauj rediģēt anotāciju izvēlētajai entītijai (skat. 7.5.attēlu); 
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5) ontoloģijas koka saritināšana/atritināšana – ļauj atritināt visus saritinātos 

ontoloģiju koka elementus, saritināt visus atritinātos ontoloģiju koka elementus; 

6) atvērtās datnes nosaukums – attēlo atvērtās ontoloģijas datnes nosaukumu un 

paplašinājumu; 

7) meklēšana – ļauj meklēt entītijas atvērtajā ontoloģijā pēc to nosaukumiem. Lai veiktu 

meklēšanu, nepieciešams ievades laukā ierakstīt meklējamo atslēgas vārdu un nospiest 

datora klaviatūras taustiņu Enter. Veiksmīgas meklēšanas rezultātā zaļā krāsā tiks 

iezīmēts meklēšanas ievades lauks un visas entītijas, kas atbilst meklēšanas kritērijiem 

ontoloģijas kokā. Neveiksmīgas meklēšanas rezultātā sarkanā krāsā tiks iezīmēts 

meklēšanas ievades lauks; 

8) ontoloģijas koks – koka formā attēlo atvērto ontoloģiju. Kokā tiek attēloti ontoloģijas 

koncepti, objektu īpašības un to kardinalitāte. Klikšķinot uz koka elementiem, tiek 

attēlotas to anotācijas; 

9) entītiju anotācijas – attēlo izvēlētās entītijas anotāciju. 

 

7.2. Ontoloģiju savietošana ar rīka palīdzību 

Automātiska ontoloģiju savietošana ļauj veikt savietošanu pa pāriem vai visas ontoloģiju 

entītijas uzreiz. Automātiskā savietošana izmanto EquivalentTo aksiomu un līdzības 

koeficientu. Divas ontoloģijas entītijas automātiski var savietot šādi: 

1) atver savietojamās ontoloģijas; 

2) lietotājs izvēlas entītiju vienā ontoloģijā (kreisā vai labā rīka saskarnes kolonna); 

3) lietotājs izvēlas entītiju otrajā ontoloģijā (kreisā vai labā rīka saskarnes kolonna, bet ne 

tajā pašā, kurā ir izvēlēts pirmais elements); 

4) noklikšķina uz elementa “Matching”, “String similarity” rīka galvenajā izvēlnē un 

noklikšķina uz vēlamā algoritma nosaukuma (bez nobeiguma “(all)”); 

5) pēc brīža parādās savietošanas rezultātu dialoga logs (skat. 7.4.attēlu); 

6) kopē savietošanas rezultātus starpliktuvē tālākai izmantošanai. 

Visas divu ontoloģiju entītijas automātiski var savietot šādi: 

1) atver savietojamās ontoloģijas; 

2) noklikšķina uz elementa “Matching”, “String similarity” rīka galvenajā izvēlnē un 

noklikšķina uz vēlamā algoritma nosaukuma (ar nobeigumu “(all)”); 

3) pēc brīža parādās savietošanas rezultātu dialoga logs (skat. 7.4.attēlu); 

4) kopē savietošanas rezultātus starpliktuvē tālākai izmantošanai. 
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7.4.attēls. Automātiskās savietošanas rezultātu izvade tabulas veidā 

Manuālā ontoloģiju savietošanas funkcija ļauj savietot ontoloģiju konceptu pāri, izmantojot 

iepriekš definētas ontoloģiju aksiomas. Divas ontoloģijas entītijas manuāli var savietot šādi: 

1) atver savietojamās ontoloģijas; 

2) lietotājs izvēlas entītiju vienā ontoloģijā (kreisā vai labā rīka saskarnes kolonna); 

3) lietotājs izvēlas entītiju otrajā ontoloģijā (kreisā vai labā rīka saskarnes kolonna, bet ne 

tajā pašā, kurā ir izvēlēts pirmais elements); 

4) noklikšķina uz elementa “Matching”, “Manual” rīka galvenajā izvēlnē un noklikšķina 

uz vēlamās aksiomas; 

5) ievada līdzības koeficientu dialoga logā. Koeficients var tikt iestatīts diapazonā no 0 

līdz 1; 

6) jaunizveidotais savietojums tiek automātiski pievienots savietotajai ontoloģijai un ir 

redzams vidējā rīka saskarnes kolonnā; 

7) savietoto ontoloģiju var saglabāt, noklikšķinot uz saglabāšanas ikonas rīka saskarnē. 

 

7.3. Ontoloģijas entītiju anotēšana 

Izmainīt katra elementa anotāciju var, izvēloties to kādā no ontoloģijām, noklikšķinot uz tā ar 

labo datorpeles taustiņu un izvēloties “Change annotation”. Tā rezultātā parādās modāls logs, 

kur var labot anotāciju (skat. 7.5.attēlu). 
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7.5.attēls. Anotācijas rediģēšanas saskarnes ekrānuzņēmums 

Lai saglabātu veiktās izmaiņas, jānoklikšķina uz pogas “Save” dialoga logā un vēlāk uz 

saglabāšanas ikonas attiecīgajā ontoloģijā, lai saglabātu izmaiņas datu nesējā. 

 

7.4. Ontoloģijas hierarhijas rediģēšana 

Ontoloģijas struktūru var mainīt, izmantojot “Drag&Drop”, t.i., pārvelkot ar datorpeli 

elementus no vienas lokācijas ontoloģijā uz citu. Tādā veidā var mainīt klašu hierarhiju. 

Veiktās izmaiņas var saglabāt, klikšķinot uz atbilstošās ontoloģijas saglabāšanas ikonas. 

Šī funkcija ir paredzēta nozares ekspertiem, strādājot ar automātiski izstrādātu ontoloģiju, lai 

ļautu labot ontoloģijas struktūru. 

 

7.5. Savietošanas rezultātu žurnāls 

Ontoloģiju savietošanas rīks automātiski glabā manuālās savietošanas vēsturi, lai, vairākiem 

nozares ekspertiem paralēli strādājot ar rīku, būtu iespējams izsekot, kurš eksperts ir veicis 

kādus savietojumus. Šī funkcija ļauj salīdzināt vairāku ekspertu viedokļus un sekot izmaiņām 

savietojumos. Savietošanas vēsture glabājas atsevišķā datnē neatkarīgi no ontoloģijām.  

Veiktās izmaiņas tiek identificētas, izmantojot ontoloģiju entītiju URI. Rezultātā savietotajām 

ontoloģijām netiek pievienoti lieki metadati. Savietošanas vēstures saskarne ir parādīta 

7.6.attēlā. 

Savietošanas vēstures dialoga loga saskarne satur datu režģi ar šādām kolonnām: 

 savietošanas datums un laiks; 

 autors (tiek izmantots Windows lietotāja vārds); 
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 trijnieks – objekts, predikāts, subjekts. Katra no kolonnām satur ontoloģijas entītijas 

URI. 

 

7.6.attēls. Savietošanas rezultātu žurnāla saskarnes ekrānuzņēmums 

Savietošanas rezultātu žurnālu var kārtot pēc jebkuras no režģa kolonnām augošā vai dilstošā 

secībā, izmantojot teksta virkņu kārtošanu. 
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Secinājumi 

Promocijas darba mērķis bija izstrādāt konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības 

noteikšanas metodoloģiju, kas ļautu automatizēt savietošanas procesu un nodrošinātu nozares 

speciālistus ar rīkiem darbā ar dažādās notācijās izteiktiem datu modeļiem. Mērķa 

sasniegšanai tika veikti šādi soļi: 

 izpētīti datu heterogenitātes galvenie cēloņi un problēmas risināšanas iespējas; 

 izpētīti esošie risinājumi konceptuālo un relāciju datu modeļu transformācijai 

ontoloģijās; 

 identificētas galvenās esošo transformācijas risinājumu priekšrocības un trūkumi; 

 definēti noteikumi relāciju datu modeļu transformācijai ontoloģijā; 

 definēti noteikumi konceptuālo datu modeļu transformācijai ontoloģijā; 

 definētas ontoloģiju savietošanas rīka prasības; 

 izstrādāts ontoloģiju savietošanas rīks; 

 izstrādāta metodoloģija konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības 

noteikšanai; 

 veikta izstrādātās metodoloģijas aprobācija reālā IT projektā; 

 definēti turpmākie metodoloģijas attīstības un pilnveidošanas virzieni. 

Darba zinātniskais jaunieguvums ir izstrādāta metodoloģija konceptuālo datu modeļu 

savietošanai ar relāciju datu modeļiem. Metodoloģija satur metodi relāciju datu modeļu 

transformācijai ontoloģijā, metodi UML ģeogrāfiskās informācijas profila klašu diagrammu 

transformācijai ontoloģijā un metodi divu ontoloģiju savietojamības noteikšanai.  

Darba teorētiskā vērtība ir uz teksta rindām balstītu salīdzināšanas metožu pamata izstrādātā 

metodoloģija konceptuālo un relāciju datu modeļu līdzības noteikšanai, izmantojot 

semantiskos datu modeļus.  

Darba praktiskā nozīme ir izstrādāta un aprobēta konceptuālo un relāciju datu modeļu 

savietojamības noteikšanas metodoloģija. Metodoloģija ir aprobēta uz VZD datubāzes ar 

mērķi risināt tehnisku uzdevumu – noteikt VZD datubāzes saderību ar starptautiskajā 

standartā definēto zemes administrēšanas datu modeli.  

Darbā ir piedāvāti praktiski risinājumi automātiskai konceptuālo un relāciju datu modeļu 

transformācijai ontoloģijās. Darba ietvaros ir izstrādātas starptautiskā standarta ISO 19152 un 
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VZD datubāzes ontoloģijas. Izstrādāts ontoloģiju savietošanas rīks, kas nozares ekspertiem 

ļauj manuālā vai automātiskā režīmā noteikt sakritības starp divu ontoloģiju elementiem, 

rezultātā iegūstot savietojumus. 

Promocijas darbā izstrādātā metodoloģija tika aprobēta, lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi. 

Metodoloģijas aprobācijas laikā tika secināts, ka: 

 dažādās notācijās izteiktu datu modeļu savietojamības noteikšanas procesu ir 

iespējams automatizēt, izmantojot attiecīgās metodes un rīkus, manuāli savietojot tikai 

konceptu kopu, kas nepakļaujas automatizācijai; 

 aprobācijas rezultātā tika sasniegta 52% savietošanas precizitāte, 81% atdeve un F 

mērs 0,64. 48% savietoto konceptu izrādījās līdzīgi abās savietotajās ontoloģijās. Šie 

rezultāti ir salīdzināmi ar Ontology Alignment Evaluation Initiative (OAEI) 2015 [95] 

savietošanas sistēmu rezultātiem. OAEI katru gadu novērtē pieteikto savietošanas 

sistēmu stiprās un vājās puses, izpildot savietošanu uz speciāli sagatavotām 

ontoloģijām; 

 metodoloģijas rezultātu precizitāti nosaka izmantotie algoritmi un metodes, un 

automātiski transformētie datu modeļi. Savietojamības noteikšanas rezultātu 

precizitāte var tikt uzlabota, izmantojot uz instancēm un ontoloģiju struktūru balstītus 

savietošanas algoritmus vai kombinējot šos algoritmus. Piemēram, uz teksta virknēm 

un sinonīmiem balstītus algoritmus. Precīzāki savietošanas rezultāti nozīmē īsāku 

laika patēriņu savietošanas rezultātu kļūdu noteikšanai un novēršanai; 

 metodoloģijas sniegumu stipri ietekmē ievaddatu modeļi. Darbs ar reāliem datu 

modeļiem atšķiras no zinātniskajiem testiem veidotajiem datu modeļiem. Šādos datu 

modeļos ir sastopamas dažādas entītiju nosaukumu konvencijas, dažādas naturālās 

valodas un detalizācijas līmeņi. Visi šie faktori negatīvi ietekmē ontoloģiju 

savietošanas algoritmu veiktspēju. Metodoloģijas snieguma uzlabošanai ir 

nepieciešami tālāki pētījumi.  

Promocijas darba turpmākie attīstības virzieni: 

 metodoloģijas papildināšana ar savietošanas algoritmiem, kas balstīti uz instancēm. 

Tas ļautu uzlabot savietošanas rezultātus gadījumos, ja ir pieejamas ontoloģiju 

konceptu instances. Ja ir nepieciešams noteikt, vai abos salīdzināmajos datu modeļos 

ir informācija par nekustamo īpašumu, var meklēt līdzības konceptu eksemplāros;  
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 metodoloģijas papildināšana ar sinonīmu vārdnīcu un tēzauru jēgas ziņā līdzīgu, bet 

pierakstā atšķirīgu konceptu savietošanai; 

 metodoloģijas papildināšana ar savietošanas metodēm, balstītām uz ontoloģiju 

struktūru, kas ļautu apskatīt datu modeļus kā grafus, nosakot konceptu līdzību, 

balstoties uz to atrašanās vietu grafā; 

 ontoloģiju savietošanas rīka papildināšana ar citiem efektīviem savietošanas 

algoritmiem. Pateicoties tam, ka rīka arhitektūra ir veidota, lai atbalstītu 

paplašināmību, jaunu algoritmu pievienošana ir iespējama, neiejaucoties rīka 

pirmkodā; 

 ontoloģiju savietošanas rīka pirmkoda publicēšana brīvpiekļuvē. Tas ļautu rīku padarīt 

publiski pieejamu interesentiem un gūt atsauksmes par rīka nepilnībām un trūkumiem. 
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