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W artykule przedstawiono koncepcjÚ integracji metod oceny jakoĂci serwisów internetowych. Do realizacji
tego celu autorzy proponujÈ zastosowanie ontologii odzwierciedlajÈcych wskazane metody. Do budowy
takich ontologii zastosowano metodykÚ Methontology, a gïównym problemem byïa ocena skonstruowanych
ontologii. Proces oceny zostaï przeprowadzony z wykorzystaniem mechanizmu wnioskujÈcego i logiki
opisowej, co pozwoliïo na wskazanie i usuniÚcie bïÚdów w modelowanej ontologii.
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In the paper the conception of integration of websites quality assessment methods was formulated. In
this case the authors proposed using ontologies which will be created for those methods. For building
ontologies, the Methontology methodology was used. The main problem was an evaluation of created
ontology. The evaluation was done using a reasoner and description logic, which let indicate and repair
errors in the modeled ontology.
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Budowa ontologii na potrzeby oceny jakoĂci serwisów internetowych

1. WstÚp
Metody oceny jakoĂci pojawiajÈ siÚ wblicznych pracach naukowych dotyczÈcych róĝnego rodzaju serwisów internetowych. Jeĝeli chodzi obkonkretne
metody oceny jakoĂci serwisów, wyróĝniÊ wĂród nich moĝna m.in. eQual,
Web Portal Site Quality, metoda T.Ahn, SiteQual, Website Evaluation
Questionnaire.
AnalizujÈc wymienione metody oceny jakoĂci serwisów internetowych,
moĝna stwierdziÊ, ĝe korzystajÈ one ze zbliĝonych charakterystyk ibkryteriów
oceny. Podobieñstwa miÚdzy metodami wystÚpujÈ równieĝ wb metodykach
ibskalach oceniania, gdyĝ metody te do oceny stosujÈ ankiety ibskalÚ Likerta.
PrzyczynÈ tych podobieñstw jest fakt, ĝe róĝne metody sÈ czÚsto oparte na
tych samych teoriach naukowych ib ěródïowych pozycjach literatury.
Wskazane podobieñstwa pozwalajÈ na utworzenie jednolitej struktury
kryteriów, zawierajÈcej kryteria wykorzystywane wbposzczególnych metodach
oceny jakoĂci. Wprawdzie wb literaturze dotyczÈcej oceny jakoĂci serwisów
znaleěÊ moĝna róĝne bazy kryteriów (Chiou, Lin i Perng, 2010; Hasan
ibAbuelrub, 2011), jednak sÈ one tworzone wbsposób chaotyczny, bez sformalizowanej metodyki ich powstawania. Tymczasem, ze wzglÚdu na fakt
wystÚpowania pewnych podobieñstw pomiÚdzy poszczególnymi metodami
oceny, jest moĝliwe zbudowanie omówionej wczeĂniej struktury kryteriów
wbsposób sformalizowany, na podstawie integracji metod. FormalizacjÚ procesu integracji szeregu metod oceny jakoĂci wbstrukturÚ kryteriów wykorzystywanych wb róĝnych metodach umoĝliwia inĝynieria ontologii.
Jeĝeli chodzi obsamÈ procedurÚ integracji wielu metod oceny, to naleĝy jÈ
rozpoczÈÊ od zbudowania ontologii dla poszczególnych metod oceny jakoĂci
serwisów. NastÚpnie, opierajÈc siÚ na teorii ontologii, naleĝy przeprowadziÊ
integracjÚ zbudowanych ontologii. Wbten sposób zostanie uzyskana ontologia zawierajÈca strukturÚ kryteriów pochodzÈcych zb róĝnych metod oceny
jakoĂci serwisów. Ontologia taka moĝe stanowiÊ bazÚ wiedzy systemu ekspertowego sïuĝÈcego ocenie jakoĂci serwisów. Dodatkowo umoĝliwiïaby ona
integracji heterogenicznych danych pochodzÈcych z róĝnych metod oceny.
Pozwoliïoby to na ocenÚ serwisów za pomocÈ róĝnych metod i porównanie
poszczególnych wyników oceny w jednej terminologii i na jednej pïaszczyěnie odniesienia.
W niniejszej pracy przedstawiono proces budowy ontologii jakoĂci serwisów internetowych na podstawie metody eQual. W tym celu zastosowano
metodykÚ budowy ontologii Methontology oraz edytor ontologii Protege.
Zbudowana ontologia moĝe stanowiÊ podstawÚ do integracji kolejnych
metod oceny jakoĂci i utworzenia omówionej struktury kryteriów.
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2. Konceptualizacja ontologii eQual
Pierwszym etapem budowy ontologii byïa konceptualizacja metody
eQual. Przykïady realizacji tej fazy budowy ontologii zgodnie zb metodykÈ
Methontology moĝna znaleěÊ wb licznych pracach (np. Corcho, Fernandez-Lopez, Gomez-Perez i Lopez-Cima, 2005; Silva, Elias, Costa, Bittencourt, Barros, da Silva, da Silva i Veras, 2011). Podczas realizacji pierwszego
zadania, tj.b budowy glosariusza terminów, wykorzystano tabelÚ kryteriów
metody eQual (Barnes i Vidgen, 2005). Kryteria te sÈ reprezentowane
wb ontologii przez koncepty. Ponadto wb glosariuszu zawarto terminy, funkcjonujÈce wb ontologii pod postaciÈ atrybutów ib relacji. UjÚto tutaj relacje
zachodzÈce pomiÚdzy konceptami odnoszÈcymi siÚ do kryteriów ib charakterystyk (jestKryterium, maKryterium) oraz relacje wystÚpujÈce pomiÚdzy
instancjami konceptów (maOcene, jestOcena). PrzyjÚto przy tym zaïoĝenie, ĝe oceny poszczególnych serwisów wzglÚdem kolejnych kryteriów bÚdÈ
zawarte wbinstancjach konceptów reprezentujÈcych kryteria oceny. Fragment
glosariusza terminów ontologii eQual zawiera tabela 1.
Termin

Opis

Typ

Personalizacja

Cecha opisujÈca stopieñ, wb jakim
serwis daje poczucie personalizacji

koncept

Jakosc_informacji

Charakterystyka grupujÈca cechy
odnoszÈce siÚ do jakoĂci informacji

koncept

eQual

Nazwa metody oceny jakoĂci

koncept

jestKryterium (K,Ch)

Cecha K jest kryterium
przyporzÈdkowanym
charakterystyce Ch

relacja

maKryterium (Ch,K)

Charakterystyka Ch ma
relacja
przyporzÈdkowanÈ cechÚ (kryterium) K

maOcene (IS, IK)

Serwis IS ma ocenÚ wzglÚdem instancji/
relacja
/wystÈpienia (I) cechy K

jestOcena (IK, IS)

Instancja/wystÈpienie (I) cechy K
zawiera ocenÚ dla serwisu IS

relacja

maWartoscOceny
(IK, Integer)

Instancja/wystÈpienie (I) cechy K
ma caïkowitoliczbowÈ wartoĂÊ oceny

atrybut instancji

maWartoscWagi
(K, Double)

Cecha K jest kryterium jakoĂci
majÈcym zmiennoprzecinkowÈ wartoĂÊ
wagi

atrybut klasy

Tab. 1. Fragment glosariusza terminów dla ontologii eQual. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Drugim zadaniem zrealizowanym wbetapie konceptualizacji byïa budowa
taksonomii konceptów. Wb hierarchii tej oddzielono cechy (inaczej mówiÈc
kryteria) jakoĂci od charakterystyk grupujÈcych poszczególne kryteria. PodejĂcie takie pozwoliïo zachowaÊ wiÚkszÈ przejrzystoĂÊ ontologii. Ponadto ma to
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Ăcisïy zwiÈzek zbprzyszïÈ integracjÈ metod oceny oraz jest spójne zbreprezentacjÈ Ăwiata otwartego ib zamkniÚtego wb ontologii. Mianowicie kaĝdy model
jakoĂci, zawarty wb poszczególnych metodach oceny, jest modelem zamkniÚtym. Oznacza to, ĝe jest on kompletny ib nie mogÈ byÊ do niego dodane
nowe charakterystyki. Inaczej rzecz ujmujÈc, nie istniejÈ ĝadne nieujawnione
charakterystyki, których brakuje wbdanym modelu jakoĂci ibnie ma tutaj sytuacji braku wiedzy. Model jakoĂci moĝe byÊ wiÚc rozumiany jako zamkniÚta
czÚĂÊ Ăwiata, do której nie zostanie juĝ dodana ĝadna nowa wiedza. Zb kolei
kryteria oceny jakoĂci sÈ otwartym fragmentem Ăwiata, co oznacza, ĝe mogÈ
istnieÊ dodatkowe kryteria, do tej pory nieuwzglÚdnione wbontologii. Zbtych
wzglÚdów wb czÚĂci ontologii eQual odzwierciedlajÈcej model jakoĂci eQual
posïuĝono siÚ taksonomicznymi relacjami partycji pomiÚdzy konceptami wystÚpujÈcymi na tym samym poziomie hierarchii. Oznacza to, ĝe koncepty zawarte
wbkoncepcie nadrzÚdnym sÈ jego kompletnym opisem ibnie moĝe pojawiÊ siÚ
nowy koncept, który bÚdzie zawarty równieĝ wb koncepcie nadrzÚdnym. Na
przykïad wb modelu eQual, charakterystykÚ „Interakcja zb usïugami” opisujÈ
tylko ibwyïÈcznie podcharakterystyki „Przystepnosc” ib„Zaufanie”. Natomiast
pomiÚdzy kryteriami zastosowano taksonomicznÈ relacjÚ rozïÈcznoĂci, gdyĝ
kryteria te opisujÈ inne fragmenty jakoĂci, ale mogÈ istnieÊ równieĝ inne kryteria opisujÈce jakoĂÊ. Istotnie podczas integracji ontologii metod oceny bÚdÈ
pojawiaïy siÚ kryteria zbróĝnych metod oceny jakoĂci ibbÚdÈ one uzupeïniaïy
„Ăwiat kryteriów”. Podczas integracji bÚdÈ siÚ teĝ pojawiaïy nowe modele
jakoĂci, ale te z kolei bÚdÈ uzupeïniaïy otwarty „Ăwiat” konceptu „Jakosc”, do
którego moĝna przypisaÊ dowolne inne modele jakoĂci, lecz modele te bÚdÈ
„zamkniÚte”. TaksonomiÚ konceptów ontologii eQual zawarto na rysunku 1.


Rys. 1. Taksonomia konceptów dla ontologii eQual. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Kolejnym zadaniem byïa budowa diagramów ad hoc relacji binarnych. Zdecydowano siÚ tutaj przedstawiÊ wszystkie relacje na jednym diagramie, gdyĝ
pozwala to przejrzyĂciej zaprezentowaÊ koncepcjÚ realizowanÈ wbontologii. Diagram ten zostaï przedstawiony na rysunku 2, abuwzglÚdnia on relacje okreĂlone
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wb glosariuszu terminów zawartym wb tabeli 1. Wb celu zwiÚkszenia czytelnoĂci
rysunku 2 poszczególne koncepty bÚdÈce kryteriami oceny zostaïy pogrupowane
wbramach charakterystyk jakoĂci. Konkretne relacje, poglÈdowo przedstawione
na diagramie, odnoszÈ siÚ wiÚc do kaĝdego konceptu zawartego wbgrupie, mimo
ĝe na rysunku 2 zostaïy one oznaczone jako odnoszÈce siÚ do caïej grupy
konceptów. Ponadto na rysunku 2 oznaczono relacje zachodzÈce miÚdzy instancjami konceptów. Wb tym celu za pomocÈ okrÚgów oznaczono przykïadowe
instancje, abrelacje oznaczajÈce wystÈpienia zostaïy oznaczone liniÈ przerywanÈ.


Rys. 2. Diagram ad hoc relacji binarnych dla ontologii eQual. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Zadanie czwarte polegaïo na zbudowaniu sïownika konceptów. Koncepty
ujÚte w budowanej ontologii zawarte sÈ np. na rysunku 1.
Zadanie piÈte wymagaïo szczegóïowego zdefiniowania ad hoc relacji
binarnych. Definicje te przedstawia tabela 2, wb której uwzglÚdniono relacje zachodzÈce pomiÚdzy konceptami oraz miÚdzy instancjami konceptów.
Wbprzypadku kaĝdej zbrelacji podano jej wzorzec, stosujÈc konwencjÚ zapisu
zb nawiasami kwadratowymi, oraz przykïady. Wb nawiasach kwadratowych
zapisano koncepty bÚdÈce przodkami (tj. okreĂlajÈce typ) konceptów lub
instancji biorÈcych udziaï wbrelacji. Relacje „jestKryterium” ib„maKryterium”
zachodzÈ miÚdzy konceptami. Wbprzypadku relacji „jestKryterium” konceptami ěródïowymi sÈ poszczególne kryteria jakoĂci, abkonceptami docelowymi
sÈ konkretne charakterystyki, do których, wedïug modelu jakoĂci eQual,
naleĝÈ kryteria. Relacja „maKryterium” jest odwrotnoĂciÈ (ang. inverse)
„jestKryterium”, wbzwiÈzku zbczym konceptami ěródïowymi wbtej relacji sÈ
charakterystyki jakoĂci, abrolÚ konceptów docelowych peïniÈ kryteria naleĝÈce do danej charakterystyki. Ponadto, aby zachowaÊ zgodnoĂÊ zbmodelem
jakoĂci eQual, naleĝy zadbaÊ, by mechanizm wnioskujÈcy odkrywaï przynaleĝnoĂÊ kryteriów do charakterystyk ib wnioskowaï tÚ przynaleĝnoĂÊ jako
zawieranie siÚ konkretnych kryteriów wb odpowiednich charakterystykach.
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Zawieranie takie moĝna wskazaÊ mechanizmowi wnioskujÈcemu, np. poprzez
nadanie relacji „maKryterium” wïaĂciwoĂci zwrotnoĂci (ang. reflexive).
Jeĝeli zaĂ chodzi ob relacje „jestOcena” ib „maOcene”, to zachodzÈ one
pomiÚdzy instancjami konceptów. Relacja „jestOcena” ma wïaĂciwoĂÊ funkcyjnÈ (ang. fuctional), co oznacza, ĝe jeĝeli jedna instancja ěródïowa odnosi
siÚ do kilku wystÈpieñ docelowych, wtedy mechanizm wnioskujÈcy bÚdzie
interpretowaï te wystÈpienia jako toĝsame. Na przykïad, jeĝeli wystÈpienie „Serwis1_reputacja” jest powiÈzane relacjÈ „jestOcena” zb instancjami
„Serwis1” ib„Serwis2”, wtedy mechanizm wnioskujÈcy uzna, ĝe wystÈpienia
„Serwis1” ib „Serwis2” odnoszÈ siÚ do tego samego serwisu internetowego.
Wnioskowanie takie jest poprawne, gdyĝ jedna ocena wzglÚdem danego
kryterium odnosi siÚ tylko do jednego serwisu. Zbkolei relacja „maOcene”
jest odwrotna do relacji „jestOcena”. WbzwiÈzku zbtym jest ona odwrotnie
funkcyjna. Wobec tego, jeĝeli dwa serwisy sÈ powiÈzane tÈ relacjÈ zb jednÈ
instancjÈ opisujÈcÈ ocenÚ serwisu wzglÚdem danego kryterium, wtedy mechanizm wnioskujÈcy uzna, ĝe instancje te odnoszÈ siÚ do tego samego serwisu.
Nazwa relacji

Koncept
ěródïowy

LicznoĂÊ

Koncept
docelowy

WïaĂciwoĂci

Relacja
odwrotna

jestKryterium
[Kryterium]
(warunek
reputacja
konieczny)

N (kwanty[eQual]
fikacja egzyZaufanie
stencjalna)

–

maKryterium

maKryterium
(warunek
[eQual]
konieczny
Zaufanie
ib wystarczajÈcy)

N (kwanty[Kryterium]
fikacja egzyreputacja
stencjalna)

Zwrotna

jestKryterium

jestOcena

[Kryterium]
Serwis1_
reputacja

–

[Serwis]
Serwis1

Funkcyjna

maOcene

maOcene

[Serwis]
Serwis1

–

[Kryterium]
Serwis1_
reputacja

Odwrotnie
funkcyjna

jestOcena

Tab. 2. Wybrane definicje ad hoc relacji binarnych dla ontologii eQual. ½ródïo: opracowanie
wïasne.

Szóstym zadaniem byïo szczegóïowe zdefiniowanie atrybutów instancji. Dla wystÈpieñ konceptów wb ontologii eQual okreĂlono jeden atrybut
(„maWartoscOceny”). Konkretne wartoĂci tego atrybutu sÈ przypisane dla
poszczególnych wystÈpieñ konceptów odpowiadajÈcych kryteriom oceny.
Zgodnie zbmetodÈ eQual wartoĂÊ oceny jest liczbÈ caïkowitÈ zbzakresu 1–7.
Realizacja zadania siódmego polegaïa na szczegóïowym zdefiniowaniu
atrybutów klas. Zidentyfikowano tutaj atrybuty „maWartoscOceny” ib„maWartoscWagi”, których zadaniem jest ograniczenie zakresu moĝliwych wartoĂci
dla atrybutów instancji ibklas do wartoĂci od 1 do 7. MajÈ one sïuĝyÊ mechaProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 2 (52), t. 1, 2015
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nizmowi wnioskujÈcemu do kontroli poprawnoĂci wag ib instancji ocen pod
wzglÚdem wpisanych wartoĂci. Ponadto atrybut „maWartoscWagi” jest równieĝ
atrybutem poszczególnych konceptów zawartych wbklasie „Kryterium”, abmajÈ
byÊ wb nim przechowywane wartoĂci wag poszczególnych kryteriów.

3. Formalizacja, implementacja i ocena ontologii eQual
Etapy formalizacji ibimplementacji ontologii zostaïy wykonane jednoczeĂnie, a zastosowano do tego celu edytor Protege (Horridge, 2011). Za jego
pomocÈ sformalizowano ib zaimplementowano ontologiÚ eQual wb jÚzyku
OWL 2 DL na podstawie przedstawionej wczeĂniej konceptualizacji. Na
etapie implementowania ontologii przeprowadzono jednoczeĂnie jej wstÚpnÈ
ocenÚ, opartÈ na dziaïaniu mechanizmu wnioskujÈcego. Wb efekcie oceny
zidentyfikowano bïÈd wymagajÈcy skorygowania. Powodowaï on wysnuwanie
niepoprawnych konkluzji przez mechanizm wnioskujÈcy. Polegaï on na tym,
ĝe mechanizm wnioskujÈcy uznaï koncepty: „Thing”, „Jakosc”, „Kryterium”
ib„eQual” za równowaĝne. Dodatkowo spowodowaïo to niepoprawne zhierarchizowanie pozostaïych konceptów wb ontologii, np. koncept „Serwis”,
bÚdÈcy podklasÈ konceptu „Thing”, zostaï równieĝ bïÚdnie uznany za podklasÚ konceptów „Jakosc”, „Kryterium” ib „eQual”. BïÚdy wb hierarchizacji
konceptów przeprowadzonej przez mechanizm wnioskujÈcy przedstawia
rysunek 3, na którym zawarto podstawowÈ ibwywnioskowanÈ hierarchiÚ klas.


Rys. 3. BïÚdnie wnioskowana hierarchia konceptów po implementacji ontologii eQual.
½ródïo: opracowanie wïasne.
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Rys. 4. WyjaĂnienia konkluzji mechanizmu wnioskujÈcego wygenerowane wbProtege. ½ródïo:
opracowanie wïasne.

Po dokonaniu analizy procesu wnioskowania stwierdzono, ĝe przyczynÈ
wspomnianego bïÚdu jest okreĂlenie dziedziny ib zasiÚgu relacji „maKryterium” ib „jestKryterium” oraz nadanie relacji „maKryterium” wïaĂciwoĂci
zwrotnoĂci. Wygenerowane wbedytorze Protege wyjaĂnienia konkluzji wysnutych przez mechanizm wnioskujÈcy zawiera rysunek 4.
WyjaĂnienia przedstawione na rysunku 4 moĝna wytïumaczyÊ równieĝ
bardziej obrazowo, wspomagajÈc siÚ przy tym logikÈ opisowÈ. ZaczynajÈc
od konkluzji 1), wedïug której koncepty „Thing” ib„eQual” sÈ równowaĝne,
naleĝy zaznaczyÊ, ĝe zgodnie zb ustalonÈ taksonomiÈ wb ontologii zachodzÈ
m.in. nastÚpujÈce zaleĝnoĂci zawierania siÚ konceptów ib relacji (1):
maKryterium.C

eQual

Jakosc

T,

(1)

T – koncept uniwersalny, klasa dowolnych obiektów ontologii, koncept
„Thing”,
C – grupa konceptów bÚdÈcych cechami jakoĂci wbkoncepcie „Kryterium”.
Przedstawione zaleĝnoĂci miÚdzy konceptami wynikajÈ zb taksonomii
konceptów ustalonej na etapie konceptualizacji. Zb kolei zaleĝnoĂÊ miÚdzy
relacjÈ „maKryterium” wb postaci kwantyfikacji egzystencjalnej ib konceptem
„eQual” wynika zb tego, ĝe wb grupie konceptów „C” relacja ta peïni rolÚ
warunku koniecznego ibwystarczajÈcego. Oznacza to, ĝe jest ona ustanowiona
jako równowaĝna (ang. equivalent to) zb konceptami zawartymi wb koncepcie „eQual”, ab wiÚc podobnie jak te koncepty zawiera siÚ ona wb koncepcie
„eQual”. Ponadto elementy 1) ib 2) wyjaĂnienia 1) dla zaleĝnoĂci pomiÚdzy
„eQual” ib„Thing” moĝna zapisaÊ za pomocÈ logiki opisowej wbpostaci kolejnych wyraĝeñ (2) ib (3):
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maKryterium.T
T

eQual,

maKryterium.Self.

(2)
(3)

Wyraĝenie (2) oznacza, ĝe: jeĝeli pewien obiekt jest powiÈzany jako
podmiot relacjÈ „maKryterium” zb dowolnym innym obiektem (obiektem
klasy „T”), to naleĝy on do klasy „eQual”. Zb kolei wyraĝenie (3) mówi
ob tym, ĝe dowolny obiekt jest zawarty wb takiej klasie, której obiekty sÈ
zwrotnie powiÈzane relacjÈ maKryterium. Wobec tego, jeĝeli wb wyraĝeniu
(2) za dowolny obiekt (obiekt klasy „T”) zostanie podstawiony obiekt charakteryzujÈcy siÚ relacjÈ zwrotnÈ (np. obiekt klasy „Przystepnosc”), wtedy
otrzyma siÚ zaleĝnoĂÊ (4):
T

maKryterium.Self

eQual.

(4)

Na podstawie wyraĝeñ (1) ib(4) moĝna wiÚc wywnioskowaÊ zaleĝnoĂÊ (5):
(eQual

T)  (T

eQual).

(5)

ZaleĝnoĂÊ (5) jest zbieĝna zbdefinicjÈ równowaĝnoĂci konceptów (A ibB)
zawartÈ we wzorze (6), wobec czego koncepty „eQual” ib „Thing” sÈ równowaĝne:
A > B  (A

B)  (B

A).

(6)

WyjaĂnienie dla zaleĝnoĂci 2) pomiÚdzy konceptami „Jakosc” ib„Thing”
sÈ bardzo podobne do tych, które przedstawiono dla konceptów „eQual”
ib „Thing”, gdyĝ koncept „eQual” jest zawarty wb „Jakosc”. Podobnie przebiega teĝ wyjaĂnienie 3) dla zaleĝnoĂci pomiÚdzy konceptami „Kryterium”
ib„Thing”, gdyĝ relacja zwrotna charakteryzuje siÚ tym, ĝe zarówno dziedzina,
jak ibzasiÚg relacji sÈ zwrotne. Wobec tego koncept bÚdÈcy zasiÚgiem relacji
zwrotnej jest równieĝ dziedzinÈ takiej relacji (w tym przypadku koncept
„Kryterium” jest zasiÚgiem ib dziedzinÈ relacji „maKryterium”).
RozwiÈzanie, które pozwalaïo wyeliminowaÊ wskazany bïÈd, polegaïo na
usuniÚciu wïaĂciwoĂci zwrotnoĂci dla relacji „maKryterium”. Jednak pominiÚcie tej wïaĂciwoĂci powoduje, ĝe mechanizm wnioskujÈcy nie odkrywa
zawierania siÚ kryteriów wb charakterystykach jakoĂci. Jednakĝe istnieje
rozwiÈzanie, które umoĝliwia usuniÚcie zwrotnoĂci relacji „maKryterium”
ib jednoczeĂnie zapewnia, ĝe mechanizm wnioskujÈcy bÚdzie przypisywaï
do charakterystyk jakoĂci odpowiednie kryteria. RozwiÈzanie to polega na
przypisaniu poszczególnym charakterystykom relacji „maKryterium” zbkwantyfikatorem uniwersalnym, wbktórych konceptem ěródïowym ibjednoczeĂnie
docelowym sÈ dane charakterystyki. Relacje te powinny byÊ ustanowione
wbkonceptach jako warunki konieczne ibwystarczajÈce. Ze wzglÚdu na wydaj74
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noĂÊ wnioskowania naleĝy przy tym ustanowiÊ istniejÈce relacje „maKryterium” zbkwantyfikatorem egzystencjalnym jako warunki konieczne, tj. klasy
nadrzÚdne, lub caïkowicie je usunÈÊ.
RozwiÈzanie to, wbsytuacji gdy koncept C1 reprezentuje charakterystyki,
ab koncept C2 oznacza kryteria, moĝna rozumieÊ nastÚpujÈco:
– istnieje grupa pewnych kryteriów C2, które naleĝÈ do charakterystyki C1
(„C2 jestKryterium some C1”),
– charakterystyka C1 ma tylko takie kryteria, które naleĝÈ do tej charakterystyki („C1 maKryterium only C1”),
– charakterystyka C1 jest podklasÈ pewnego konceptu majÈcego okreĂlone
kryteria C2 („C1 SubClassOf (maKryterium some C2)”).
W efekcie podjÚtych dziaïañ wynikajÈcych zbwykrytych bïÚdów najistotniejsza zmiana zaszïa wbszczegóïowych definicjach ad hoc relacji binarnych,
zawartych wbtabeli 2. NowÈ postaÊ tych definicji zawiera tabela 3. Wbtabeli
tej zachowano informacje obkonceptach ěródïowych ibdocelowych poszczególnych relacji. Zawarto tu równieĝ odpowiedniÈ adnotacjÚ, jeĝeli relacja
nie posiada jawnie okreĂlonego zasiÚgu lub dziedziny.
Koncept
ěródïowy

LicznoĂÊ

Koncept
docelowy

jestKryterium
(warunek
konieczny)

[Kryterium]
dziedzina
niezdefiniowana

N (kwantyfikacja
egzystencjalna)

[eQual] zasiÚg
niezdefiniowany

maKryterium
(warunek
konieczny)

[eQual]
dziedzina
niezdefiniowana

N (kwantyfikacja
egzystencjalna)

[Kryterium]
zasiÚg niezdefiniowany

maKryterium
(warunek
konieczny
ib wystarczajÈcy)

[eQual]
dziedzina
niezdefiniowana

1 (kwantyfikacja
[eQual] zasiÚg
uniwersal- niezdefiniowany
na)

jestOcena

[Kryterium]
Serwis1_
–
reputacja

maOcene

[Serwis]
Serwis1

Nazwa relacji

–

WïaĂciwoĂci

Relacja
odwrotna

–

ma
Kryterium

–

jest
Kryterium

[Serwis]
Serwis1

Funkcyjna

maOcene

[Kryterium]
Serwis1_reputacja

Odwrotnie
funkcyjna

jestOcena

Tab. 3. Zmodyfikowane definicje ad hoc relacji binarnych ontologii eQual. ½ródïo:
opracowanie wïasne.

Ostatni etap budowy ontologii polegaï na jej peïnej ocenie, polegajÈcej
m.in. na klasyfikacji konceptów za pomocÈ mechanizmu wnioskujÈcego.
Efekt tej klasyfikacji przedstawia rysunek 5.
AnalizujÈc rysunek 5, moĝna zauwaĝyÊ, ĝe poszczególne kryteria jakoĂci
zostaïy poprawnie przyporzÈdkowywane przez mechanizm wnioskujÈcy do
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odpowiednich charakterystyk jakoĂci. Hierarchia konceptów, wygenerowana
przez mechanizm wnioskujÈcy, jest wiÚc zgodna zbmodelem jakoĂci zawartym
wbmetodzie eQual. Poszczególne kryteria oceny jakoĂci sÈ równieĝ zawarte
wbkoncepcie „Kryterium”, wobec czego ontologia jest przejrzysta. Ponadto
do konceptu „Kryterium” moĝna bÚdzie wbprocesie integracji wbïatwy sposób dodawaÊ nowe koncepty odzwierciedlajÈce inne kryteria oceny jakoĂci.
Dodawane wb ten sposób koncepty bÚdzie moĝna równieĝ przypisywaÊ do
wybranych charakterystyk jakoĂci.


Rys. 5. Hierarchia konceptów ontologii eQual uzyskana przez mechanizm wnioskujÈcy.
½ródïo: opracowanie wïasne.

4. Wnioski
W artykule sformuïowano propozycjÚ integracji metod oceny jakoĂci serwisów internetowych z wykorzystaniem ontologii. Pierwszym krokiem takiej
integracji jest budowa ontologii poszczególnych metod oceny. Wb zwiÈzku
zbtym w artykule przedstawiono proces budowy ontologii dla metody eQual,
w którym wykorzystano metodykÚ Methontology oraz edytor Protege.
Wbtrakcie oceny zbudowanej ontologii z zastosowaniem mechanizmu wnioskujÈcego ujawnione zostaïy bïÚdy konstrukcyjne, które dziÚki ich szerokiej
analizie zostaïy nastÚpnie poprawione. W efekcie uzyskano bardzo elastycznÈ
ontologiÚ, którÈ w ïatwy sposób bÚdzie moĝna w przyszïoĂci zintegrowaÊ
zb ontologiami innych metod oceny jakoĂci.
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