
علم الوجود
في الفلسفة، األنطولوجيا (باليونانية: بمعنى "الكينونة" و-λογία: الكتابة حول، دراسة) وعلم الوجود وعلم تجريد الوجود[1] ، هو
أحد األفرع األكثر أصالة وأهمية في الميتافيزيقيا.[2][3][4] يدرس هذا العلم في البحث في كشف طبيعة الوجود غير المادي في القضايا
والعلة والكيف  والكم  والمكان  والزمان  والطاقة  المادة  مثل  العلمية،  والقوانين  المفاهيم  أو  التصورات  على  المترتبة  الميتافيزيقية 
والقانون والوجود الذهني وغيرها الكينونة (being) أو الوجود (existence) إضافة إلى أصناف الوجود األساسية في محاولة لتحديد وإيجاد
أي كيان أو كينونة (entities) وأي أنماط لهذه الكينونات الموجودة في الحياة. ومع كل هذا فإن األنطولوجيا ذات عالقة وثيقة بمصطلحات

.(reality) دراسة الواقع

 مقالة مفصلة: أنطولوجية (علم المعلومات)

البحث مجاالت  أهم  من  أصبحت األنطولوجيا  التسعينات  منذ  ولكن  الوجود  علم  بمعنى  الفلسفة  في  ظهر  مفهوم األنطولوجيا  إن 
التفصيل وهذا  معين.  مجال  لتصميم  (ظاهريا)  تفصيليا  تحديدا  ما  مفهوم  لها  أصبح  حيث  الحديثة.  المعلوماتية  في  العلمي 
(conceptualisation) يضع معنى لكل مفهوم ومصطلح ولفظ في المجال. وتوضع المفاهيم في نموذج بياني من المصطلحات والعالقات

(sémantique) التركيبية والمعينية

لقد أصبحت لألنطولوجيا، مع ظهور اإلنترنت والويب الداللي، أهمية كبرى في مجال هندسة المعرفة حيث أنها تساعد مستعمليها على
إثراء النظام بمعاني ومفاهيم المصطلحات. ولقد أثبتت األنطولوجيا مردوديتها في ميادين عدة مثل الذكاء الصناعي والطب وهندسة
البرمجيات، إلخ. ولقد أصبح البحث مكثف في مجال األنطولوجيات منذ التسعينات بمراكز البحوث في اإلعالمية نظرا ألهميتها في مجال

تصميم األنظمة.

والسياقية والمقسمة  المحورية  األنطولوجيات  تمثيل  األنطولوجيات،  تصميم  منهجية  مثل  اإلشكاليات  من  العديد  طرحت  لقد 
(Contextuelle) وحسب وجهات النظر.

وتنقسم األنطولوجيا إلى:

(Objectivism) نظرية الموضوعانية

(Subjectivism) نظرية الذاتية

(Pragmatism) نظرية الواقعية
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