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Резюме: Вирішення задачі інтелектуалізації інформаційно-пошукової діяльності вимагає застосування
допоміжних спеціалізованих лінгвістичних ресурсів. Одним із таких ресурсів може бути лінгвістична
онтологія предметної галузі. Стаття розглядає підхід до організації програмних засобів для
автоматизованого формування онтологічної бази знань шляхом конвертації структурованого
енциклопедичного ресурсу у відповідні об’єкти онтології. Розглядаються процедури створення поняттєвої
бази онтології, ієрархії понять та мережі асоціативних зв’язків. Проводиться дослідження якісного та
кількісного складу сформованої експериментальної онтології на основі українського сегменту Вікіпедії.
Ключові слова: лінгвістична онтологія, семантичні відношення, структурована енциклопедія.

ВСТУП
Інтелектуалізація процедур аналізу контенту
та інформаційно-пошукової діяльності вимагає
розробки
спеціалізованих
лінгвістичних
ресурсів, які б могли бути використані для
підвищення
ефективності
інформаційноаналітичних програмних засобів. Це дало б
суттєвий поштовх розвитку таких лінгвістичних
ресурсів, як словники синонімів, комп’ютерні
тезауруси [1], семантичні мережі [2] тощо.
Зокрема, останнім часом значно посилився
інтерес до застосування онтологій під час роботи
з текстомісткими об’єктами, що не випадково,
оскільки онтологія за своєю природою має
відображати структуру людських знань про
оточуючий світ. Це дозволяє використовувати її
для привнесення змістовної компоненти в процес
обробки інформаційних об’єктів, їх аналізу, а
також в процедури інформаційного пошуку по
цих об’єктах. Поняття онтології дуже широко
трактується як в загально філософському сенсі,
так і безпосередньо в рамках інформаційних
технологій. Це пов’язано, в першу чергу, з тим,
що онтології можуть різнитись за
рівнем
подання,
за
призначенням,
за
сферою
застосування та методикою формування тощо.
Оскільки однією з найпоширеніших галузей, де

застосування онтології вбачається доцільним та
перспективним, є сфера інформаційно-пошукової
діяльності (в першу чергу це пошук [3, 4] або
інформаційний моніторинг [5] текстових об’єктів
в глобальній або локальній інформаційній
мережі), тому онтологію доцільно розглядати з
позиції лінгвістики, оскільки об’єкти мають
текстову природу. Лінгвістична онтологія – це
спеціальна база знань, що описує поняття
зовнішнього світу та відношення між ними.
Разом з тим це особливий клас онтологій, де
поняття формуються на основі мовних одиниць,
що відносяться до певної предметної галузі [1].
Можна виділити наступні важливі риси для
структурно-логічних властивостей подібних
онтологій:
 кожне поняття предметної галузі подається в
онтології за допомогою синсета – сукупності
близьких синонімів, що мають подібне
значення;
 кожний синсет має певний зміст, що
подається
за
допомогою
унікального
тлумачення;
 різні поняття можуть мати однакове мовне
подання, в такому разі можна говорити про
багатозначні терміни, а смислове розрізнення
таких понять можливе за допомогою
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тлумачень;
 всі синсети об’єднуються в єдину ієрархічну
таксономію понять – від абстрактних понять
до конкретних;
 синсети онтології зв’язані між собою за
допомогою
семантичних
відношень,
найпоширеніші з яких – це відношення
асоціації та гіпонім-гіперонім [1].
Крім того, використання онтологій в
автоматичному режимі для синтетичних мов, до
яких належить і українська мова, вимагає
доповнення онтології нормальними формами
слів для понять онтології.
Формування онтології програмними засобами
передбачає аналіз певного текстового масиву
даних, виокремлення понять та ідентифікацію
зв’язків між ними у відповідності до заданих
семантичних відношень. На жаль, така
процедура вимагає надто складного апарату
семантичного аналізу, який втім не гарантує
якісної
реалізації
онтології
через
неоднозначність інтерпретації природомовних
текстів. Вирішенням цього питання, на нашу
думку, може бути залучення колекції документів
енциклопедичного (словникового) характеру, що
мають чітку структуру та створюються
експертами. Саме такою структурованою
колекцією для нас вбачається вільна електронна
енциклопедія – Вікіпедія [6]. Її статті являють
собою опис того чи іншого поняття, при цьому
описова частина має цілком чітку структуру і,
крім того, містить посилання на інші статті. Це
робить можливим автоматизацію обробки таких
документів та формування онтології.
Отже мета даної статті полягає в розробці
способів організації програмних засобів, які б
дозволили
в
автоматичному
або
напівавтоматичному
режимі
створити
лінгвістичну онтологічну базу знань на основі
статей певного мовного сегменту (напр.,
українського
сегменту)
Вікіпедії
для
застосування
в
інформаційно-пошуковій
діяльності,
зокрема
в
процедурах
квазісемантичного пошуку [7].

1. СТРУКТУРА ВХІДНИХ ДАНИХ
Робота програмних засобів формування
онтології має використовувати особливості
структурної організації матеріалів Вікіпедії.
Створення статей відбувається з використанням
спеціального формату MediaWiki [8] (Рис.1).
Цей формат дозволяє однозначно описувати
структурні елементи статті (заголовки, розділи,
посилання, мета-елементи тощо), що в
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<page>
<title>Кортеж</title>
<id>19488</id>
<revision>
<timestamp>2010-01-21T18:45:56Z</timestamp>
<contributor>
<username>Igor Yalovecky</username>
</contributor>
<text xml:space="preserve">'''Корте́ж''' або ''n''ка&nbsp;
—
в
[[математика|математиці]]
впорядкована та [[скінченна множина|скінченна]]
сукупність елементів …
==Дивіться також==
* [[Декартів добуток]]
* [[Формальна мова]]
[[Категорія:Теорія множин]]
[[Категорія:Реляційна модель даних]]
[[en:Tuple]] [[ru:Кортеж]]
<text>
</revision>
</page>
Рис.1. Фрагмент XML-документа статті Вікіпедії

свою
чергу
дає
змогу
ефективно
в
автоматичному режимі їх обробляти. Весь архів
колекції певного мовного сегменту статей
Вікіпедії зберігається у вигляді XML-документа і
доступний для завантаження. XML-розмітка дає
змогу виділяти необхідні вузли для подальшої
обробки. На рис.1 наведений приклад вузла, що
описує одну із статей із українського сегмента.
Даний фрагмент ілюструє структуру XML-вузла
для статті, що описує поняття “Кортеж”. Як
видно із цього фрагмента, даний вузол містить не
лише вихідний код статті, але й деяку допоміжну
метаінформацію. Власне для аналізу контенту
інтерес становлять два поля — це поле <title>
(заголовок статті) та поле <text> (безпосередньо
текст статті).
Усю множину статей Вікіпедії за різними
критеріями можна віднести до декількох груп,
що зведені в табл. 1.
Аналіз структури Вікіпедії дозволяє зробити
висновок про те, що статті Вікіпедії разом із
взаємними внутрішніми посиланнями створюють
певний прототип онтологічної бази знань [6].
Основну роль тут відіграють тлумачні статті та
статті категорій, а група статей багатозначних
понять виконує допоміжну роль при обробці
тлумачних статей по кожному зі значень. Крім
того,
незавершені
статті
можуть
бути
використанні для ідентифікації зв'язку між
іншими статтями, якщо ті будуть містити на неї
посилання.
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Табл. 1. Види статей Вікіпедії

Вид статей
Тлумачні статті

Опис
Статті описують певне поняття, подію або явище. Відповідно до назви є
основним джерелом інформаційного наповнення енциклопедії та відповідно
служать головним джерелом для створення онтології.
Статті,
що Цей вид статей призначений для зберігання списку усіх наявних на поточний
описують
момент у відповідному сегменті Вікіпедії значень деякого терміну. Такі статті
багатозначне
містять посилання на відповідну тлумачну статтю, якщо така є, і короткий
поняття
унікальний опис по кожному з семантичних значень терміна. Основний
індикатор таких статей – це наявність службової мітки {{disambig}} на початку
текстової частини.
Статті
Статті, що описують поняття-категорію із загальної ієрархії категорій Вікіпедії.
категорій
В тлумачних статтях одне або декілька таких понять можуть вказуватись як
батьківські категорії.
Статті,
що Файлові статті описують файлові об’єкти Вікіпедії (наприклад, зображення) та
описують
містять специфічну для відповідних об’єктів інформацію — посилання, розмір,
файли
тип тощо.
Незавершені
В тлумачних статтях часто зустрічаються посилання на статті, які з тих чи
статті
інших причин ще не написані. Вони не мають описової частини, але мають
заголовок.
Службові статті Такі статті не мають безпосереднього інформаційного навантаження,
спрямованого безпосередньо на користувача, і використовуються в процесі
розробки Вікіпедії. Зокрема це можуть бути шаблони статей, довідки,
зауваження, обговорення і т. ін.

2. СТРУКТУРА ВИХІДНИХ ДАНИХ
Виявлені особливості структури Вікіпедії
дозволяють розглядати програмне забезпечення
для формування лінгвістичної онтології як засіб
своєрідної конвертації елементів Вікіпедії у
об’єкти онтології. Оскільки останні будуть
активно використовуватись в інформаційнопошуковій діяльності, питання зберігання таких
об’єктів з можливістю ефективного та
оперативного доступу до них може бути
вирішено шляхом застосування системи баз
даних. Відповідно до логічної організації
онтології, на рис. 2 запропонована структурна
схема реляційної бази даних, яка містить основні
компоненти онтології та зв'язки між ними.
Результатом
формування
інформаційного
наповнення
онтології будуть заповнені
відповідними значеннями таблиці бази даних.

Розглянемо детальніше всі реляційні відношення
в наведеній базі даних.
Synset — центральне реляційне відношення,
яке відображає синсет онтології. Воно містить
наступні атрибути: унікальний ідентифікатор
(id), символьне подання синсета українською
(ua), російською (ru) та англійською (en) мовами,
унікальне смислове тлумачення синсету (descr).
Поля ru та en введені для встановлення
потенційного зв'язку україномовної онтології з
аналогічними онтологіями, створеними на основі
російського та англійського сегментів Вікіпедії.
В залежності від потреб, множину мов можна як
розширювати, додаючи відповідні поля до
складу реляційного відношення синсету, так і
зовсім відмовитись від додаткових мовних
атрибутів, залишивши лише назву синсету
основною мовою.

Рис. 2. Структура бази даних онтології
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Vocab – допоміжне реляційне відношення,
призначене для зберігання усіх синонімічних
входів синсету. Воно складається з унікального
ідентифікатора (id), терміну - символьного
подання
синонімічного
входу
(term),
ідентифікатора батьківського синсету (synset_id)
та поля, що містить кількість слів присутніх в
терміні (parts).
Norm – допоміжне реляційне відношення для
зберігання нормальних форм слів, що входять до
складу символьного подання терміну з Vocab.
Складається з унікального ідентифікатора (id),
символьного подання нормальної форми слова з
терміну (word) та ідентифікатора батьківського
терміну з Vocab (vocab_id).
Relation – ключове реляційне відношення, що
відображає наявні зв'язки між поняттями
онтології. Поля synset_id1 та synset_id2 містять
ідентифікатори синсетів, між якими присутній
семантичний зв'язок. Поле weight характеризує
цей зв'язок певним значенням ваги, чим більше
це значення, тим сильнішим вважається зв'язок
між синсетами. Нарешті, поле type зберігає тип
семантичного відношення, так в контексті

квазісемантичного пошуку розглядаються два
типи відношень – асоціація та гіпонім-гіперонім.

3. АЛГОРИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ
ФОРМУВАННЯ ОНТОЛОГІЇ
Процес
формування
онтології
можна
розділити на декілька етапів: підготовчий етап,
етап створення бази синсетів, етапи побудови
ієрархічних та асоціативних зв'язків, а також
заключного етапу корекції.
Наведений
на
діаграмі (рис.3) клас mediawiki_parser забезпечує
виконання всіх вказаних кроків по створенню
онтології. Оскільки вихідні дані статей Вікіпедії
подаються
в
форматі
XML-документа,
необхідний початковий етап, основна мета якого
– це парсинг XML даних та підготовка їх до
подальшої обробки. Згідно фрагмента таких
даних, що були представлені вище, в процесі
створення онтології необхідно послідовно
переходити до кожної наступної статті (вузол
page). Із піддерева вузла page для створення
онтології далі становлять інтерес заголовок
(вузол title) та текст статті (вузол text).

Рис. 3. Діаграма класів для роботи з Вікіпедією у форматі MediaWiki.

На основі отриманих даних створюється
екземпляр класу mediawiki_page для роботи зі
сторінкою Вікіпедії у форматі MediaWiki (рис.
3). Він дозволяє оперувати даними статті, робити
різні перевірки, виділяти логічні фрагменти
тощо.
Відповідно до діаграми (рис. 3) клас
mediawiki_page реалізує наступні важливі
методи:
 get_synset — повертає символьне подання
синсету для даного типу статті (якщо це
можливо);
 get_links — аналізує текст статті та повертає
масив посилань на інші статті Вікіпедії;
 get_lang_link(lang) — повертає посилання на
відповідну статтю, написану іншою мовою
відповідно до параметра lang, якщо така існує;
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 is_category - перевіряє, чи має поняття, що
описується даною статтею, статус категорії;
 get_categories — повертає перелік категорій, до
яких належить дана стаття;
 is_not_synset — перевіряє, чи може поняття,
що
описується
даною
статтею,
інтерпретуватися як синсет;
 is_redirect — перевіряє, чи є дана стаття лише
перенаправленням на іншу статтю;
 get_redirect_synset — повертає символьне
подання синсету, на статтю якого здійснюється
перенаправленням з даної статті;
 is_disambiguous — перевіряє, чи не є дана
стаття описом багатозначного поняття;
 get_disambiguous_synsets — повертає перелік
синсетів з однаковим написанням, але з
різними
тлумаченнями,
сформований
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відповідно до вмісту статті багатозначного
поняття;
 get_description — повертає тлумачення для
поняття, що описується даною статтею.
Всі наведені вище методи класу активно
використовуються на відповідних етапах

формування онтології. Після підготовчого етапу
настає черга заповнення безпосередньо бази
даних онтології. Сам процес інкапсульований у
методі process класу mediawiki_parser. На рис.4
наведений
псевдокод
цього
методу.

/* Створюємо XMLReader */
xml = new XMLReader(xml_file);
/*Формуємо базу синсетів*/
/* Поки можливо, зчитуємо наступний вузол page */
while (xml_page = xml->next('page')) do
/*Створюємо об'єкт статті*/
page = new mediawiki_page(xml_page->get('title'), xml_page->get('text'));
/*Запускаємо метод заповнення синсетів на основі поточної статті*/
this->_fill_synset(page);
end while;
/*Повертаємо вказівник XMLReader на початок файлу*/
xml->reset();
/*Формуємо зв'язки онтології*/
/* Поки можливо, зчитуємо наступний вузол page */
while (xml_page = xml->next('page')) do
/*Створюємо об'єкт статті*/
page = new mediawiki_page(xml_page->get('title'), xml_page->get('text'));
/*Запускаємо метод заповнення ієрархічних зв'язків*/
this->_fill_hierarchy(page);
/*Запускаємо метод заповнення асоціативних зв'язків*/
this->_fill_assoc(page);
end while;
Рис.4. Псевдокод заповнення бази даних онтології

На етапі створення бази синсетів фактично
формується основа онтології, її поняттєва
складова. В кожній статті шляхом аналізу її
заголовка і тексту визначається тип поняття, яке
вона описує, і відповідним чином заповнюються
таблиці synset, vocab та norm. Для цього
використовуються
методи
класу
mediawiki_parser: _add_synset, _add_vocab та
_add_norm. Необхідно зазначити, що метод
_add_synset автоматично додає інформацію в
словник синсетів за допомогою виклику
_add_vocab, який в свою чергу автоматично
викликає метод _add_norm. На рис.5 наведений
псевдокод,
який
абстрактно
показує
послідовність дій на даному етапі (метод
_fill_synset класу mediawiki_parser).
Етап створення ієрархічних зв'язків онтології,
як зазначалось раніше, базується на використанні
ієрархії статей Вікіпедії, що описують категорії.
В кінці кожної тлумачної статті чи статті, що
описує
категорію,
вказується
перелік
батьківських категорій, до яких така стаття
належить. Неважко помітити, що в рамках
Вікіпедії одне поняття може відноситись одразу
до декількох категорій. Ієрархічна структура,
сформована таким чином, буде відрізнятись від
класичної ієрархії понять, де в кожного поняття є

лише одне більш загальне поняття (інакше
кажучи, лише один батьківський елемент). Однак
таке обмеження не відповідає реальним
відношенням між поняттями, оскільки для
більшості із них неможливо однозначно виявити
тільки один батьківський елемент. Саме тому
пряма конвертація всіх категоріальних зв’язків
Вікіпедії в ієрархічну структуру синсетів
лінгвістичної
онтології
розглядається
як
найоптимальніша,
за
умови,
що
при
проектуванні
інструментарію,
який
буде
використовувати безпосередньо гіперонімічні
зв’язки онтології буде врахована вказана вище
особливість
формування
таких
зв’язків.
Відповідно до цього псевдокод методу
_fill_hierarchy буде виглядати як на рис.6.
Етап
створення
асоціативних
зв'язків
принципово відрізняється від етапу створення
ієрархічних зв'язків лише тим, що тут для
ідентифікації
зв'язків
використовуються
посилання на інші статті Вікіпедії (а отже й інші
поняття в онтології) в тексті поточної статті.
Крім того, оскільки посилання може зустрічатись
неодноразово, а також можуть мати місце
зворотні зв'язки (коли стаття, на яку
здійснюється
перехід,
містить
зворотні
посилання), це дає змогу підвищувати вагу
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/*Якщо стаття описує не синсет*/
if page->is_not_synset() then
return; /*припиняємо роботу*/
/*Якщо стаття описує перенаправлення на іншу статтю*/
else if page->is_redirect() then
/*Додаємо новий синсет з символьним поданням поняття із статті,*/
/* на яку йде перенаправлення, в якості синоніма подаємо поняття поточної статті*/
this->_add_synset(page->get_redirect_synset(), '', '', '', page->get_synset());
/*Якщо стаття описує багатозначне поняття*/
else if page->is_disambiguous() then
/*Отримуємо перелік всіх синсетів та їх тлумачень*/
list(synset,description) = page->get_disambiguous_synsets();
/*Для кожного запису із переліку створюємо новий синсет*/
for each record in list(synset,description) do
/*Додаємо новий синсет synset з тлумаченням description*/
/*в якості синоніма передаємо поточний заголовок статті*/
this->_add_synset(synset, '', '', description, page->get_synset());
end for;
/*Якщо стаття описує поняття або категорію*/
else
/*Додаємо новий синсет*/
this->_add_synset(
page->get_synset(),
page->get_lang_link('ru'),
page->get_lang_link('en'),
page->get_description());
end if;
Рис.5. Псевдокод заповнення бази синсетів онтології
/*Якщо стаття не є описом поняття або категорії*/
if page->is_not_synset() OR page->is_redirect() OR page->is_disambiguous() then
return; /*припиняємо роботу*/
/*Якщо стаття описує поняття або категорію*/
else
/*Для кожної категорії статті*/
for each category in page->get_categories() do
/*Зберігаємо відношення ієрархії з вагою відношення рівне w0*/
database->relation->insert(
'synset_id1' = category,
'synset_id2' = page->get_synset(),
'type' = 'H',
'weight' =w0
);
end for;
end if;
Рис.6. Псевдокод формування ієрархічних зв'язків онтології

даного відношення на деяку величину delta, тим
самим відображаючи посилення семантичного
відношення. Чим більше таких посилань, тим
сильніший зв'язок між статтями, відповідно тим
більшою має бути вага відношення. Для того,
щоб розподілення ваги зв’язків по онтології було
достатньо рівномірним, величину delta варто
вибирати порівняно невелику по відношенню до
початкового значення ваги w0. Заповнення
асоціативних зв'язків відбувається в методі
_fill_assoc, псевдокод якого подано на рис.7.

6

Нарешті, останній етап - це необов’язковий
етап корекції уже створеної на попередніх
стадіях онтологічної бази. Він може відбуватися
як автоматично (наприклад, видалення можливих
службових понять та всіх їх зв’язків), так і
шляхом «ручного» редагування онтологічної
бази
редакторами
онтології
(наприклад,
видалення нерелевантних або помилкових
зв’язків тощо). Така корекція може знадобитись
зважаючи на неповну прозорість автоматичного
формування онтології та наявність службової
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/*Якщо стаття не є описом поняття або категорії*/
if page->is_not_synset() OR page->is_redirect() OR page->is_disambiguous() then
return; /*припиняємо роботу*/
/*Якщо стаття описує поняття або категорію*/
else
/*Для кожного посилання на іншу статтю*/
for each link in page->get_links() do
/*Якщо дане відношення уже було занесено в базу даних*/
if database->relation->select_where(
'synset_id1' == page->get_synset(),
'synset_id2' == link) then
/*Оновлюємо вагу відношення на деяку величину delta*/
line = database->relation->select_where(
'synset_id1' == page->get_synset(),
'synset_id2' == link);
line->update(weight = weight + delta);
else
/*Зберігаємо відношення асоціації з вагою відношення рівне w0*/
database->relation->insert(
'synset_id1' = link,
'synset_id2' = page->get_synset(),
'type' = 'А',
'weight' = w0
);
end if;
end for;
end if;
Рис.7. Псевдокод формування асоціативних зв'язків онтології

інформації
в
першоджерелі,
яка
може
відображатись у специфічних для енциклопедії
статтях (напр., наявність категорії «статті на
букву А» тощо), включати які в онтологію
недоцільно.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ
Для створення і аналізу експериментальної
лінгвістичної онтології розроблено дослідний
прототип програмного забезпечення конвертації
українського сегменту Вікіпедії у відповідну
україномовну онтологічну базу знань. Результати
роботи програмного модуля формування
лінгвістичної онтології на основі статей
українського сегменту Вікіпедії на момент
проведення експерименту зведено у табл. 2.
Наведені тут кількісні характеристики дають
підстави стверджувати, що така онтологія
Табл.2. Кількісні характеристики онтології

Характеристика
Кількість синсетів
Середня кількість слів у
синсеті
Кількість
ієрархічних
зв’язків
Кількість асоціативних
зв’язків

Кількісний показник
243948
2.24
127366
2658584

охоплює досить широку область людського
знання і може бути використана в роботі
інформаційних систем. Необхідно зробити
наголос на тому, що створена таким чином
онтологія - це лише початковий етап, базис для
подальшої роботи експертів і в той же час
науково-інформаційний
ресурс
для
дослідницько-експериментальної
роботи
в
області пошукових технологій. В процесі
подальшої роботи над онтологією можна
вносити нові поняття, привносити нові зв’язки
чи видаляти помилкові.
Якісний аналіз створеної онтології в цілому
провести фактично неможливо, зважаючи на
дуже велику кількість понять та зв’язків між
ними. Цей процес вимагає довготривалого
використання такої онтології на практиці та
потребує значних людських та часових ресурсів.
Підвищення якості онтологічної бази знань має
відбуватись паралельно із її використанням в
розробці процедур інформаційного пошуку,
аналізу контенту тощо. Втім оціночну
характеристику можна визначити шляхом
вибіркового аналізу. Для цього будують декілька
невеликих точкових підмереж (наприклад, таку,
як зображено на рис.8) з різних частин онтології
та оцінюють основні зв’язки між синсетами.
Розгляд таких фрагментів дозволяє зробити
висновок, що поняття та відношення між
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Рис. 8. Фрагмент асоціативних зв’язків
сформованої онтології

ними, за деякими незначними винятками, в
основному відповідають поняттєвій структурі
предметних галузей. Тому якісний склад
онтології та адекватність відношень можна
вважати цілком прийнятними для використання
в інформаційно-пошуковій діяльності.
Таким
чином,
наведені
процедури
формування
онтології
дають
можливість
порівняно легко в автоматичному режимі
створити достатньо об’ємну лінгвістичну
онтологію, що буде відповідати основним
вимогам до таких ресурсів. Крім того, оскільки
Вікіпедія, як основне джерело інформації для
формування
онтології,
має
властивість
багатомовності,
в
перспективі
можливе
створення кросмовних онтологій, що значно
розширить сферу їх застосування.
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Abstract: Solving the problem of intelligent information retrieval requires the use of additional specialized linguistic
resources. One of such type of resources is a linguistic ontology of a subject field. The paper considers approach to
develop software for automatic creation of ontological base of knowledge by converting structured resource of an
encyclopedia into appropriate ontology’s objects. Procedures of creation of the ontology entities base, the hierarchy of
entities and the network of associative links are considered. Qualitative and quantitative analysis of the produced
experimental ontology based on Ukrainian part of Wikipedia is investigated.
Keywords: linguistic ontology, semantic relations, structured encyclopedia.
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