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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. У теперішній час для забезпечення ефективної 

роботи організаційно-технічних комплексів і систем (ОТС) широко 

застосовуються комп'ютерні системи (КС), які організовані на основі сховищ 

даних і знань (СДіЗ). Такі КС повинні забезпечувати не тільки оперативний 

облік даних про діяльності ОТС, але й інформаційну підтримку планового, 

проектного, конструкторського й інших видів діяльності, пов'язаних із 

прийняттям рішень і генерацією керуючих впливів на елементи ОТС. 

Ефективність інформаційної підтримки, досягнення необхідного системного 

ефекту й мінімізація витрат ресурсів, забезпечуються за рахунок надання 

активним агентам ОТС (аналітикам й особам, що приймають рішення) моделей 

функціонування предметних областей у вигляді математичних залежностей, 

правил, тенденцій розвитку, які витягаються шляхом інтелектуальної обробки 

даних (ІОД), накопичених у корпоративній і глобальній інформаційних 

мережах. При цьому під ІОД розуміється обробка даних, що базується на 

використанні формалізованих знань про бізнес-процеси предметної області 

(ПрО), а також про методи й алгоритми обробки даних.  

Питаннями розробки й дослідження методів інтелектуальної обробки 

даних й обчислювального інтелекту, методів інженерії знань присвячена значна 

частина наукових праць. База джерел для вивчення результатів зазначених 

досліджень поповнилася науковими роботами багатьох авторів, серед яких 

ведучими є Д.О. Поспєлов, Л.А. Заді, Т. Такагі, М. Сугено, Є.В. Бодянський, О.І. 

Михальов, В.П. Гладун, О.В. Палагін, М.Г. Петренко, В.В. Литвин, S.J. Russel, P. 

Norvіg, M. Uschold, A. Gómez-Pérez, D. Spivak й ін. Багато комерційних компаній 

розробляють і підтримують програмні комплекси для організації СДіЗ, 

реалізуються ініціативи з стандартизації методів і підходів до моделювання й 

реалізації інтелектуальних систем, підтримуються проекти з відкритим кодом з 

інженерії знань і логічного виведення на базах правил й онтологічних моделях. 

Однак, в умовах швидкого розвитку різних напрямків ІОД (OLAP, Data 

Mіnіng, Machіne Learnіng), у теперішній час недостатньо розвинені теоретичні 

основи створення алгоритмічних засобів і програмних компонентів КС для 

ІОД. Не вирішено задачу коректної й адекватної формалізації й представлення 

результатів інженерії знань у КС, у тому числі про алгоритми й процеси ІОД, 

правила застосування їх до розв’язання задач ІОД й обробки різнорідних 

масивів даних. Результати обробки даних часто не приводять до витягу 

залежностей достатньої специфічності й корисності для активних агентів ОТС. 

Практично кожен компонент КС для ІОД розробляється для виконання 

конкретного завдання аналізу даних, відсутня універсальна методологія 

вирішення широкого кола задач і не забезпечено адаптацію компонентів КС до 

зміни умов обробки даних і властивостей об'єктів аналізу, до реалізації 

елементів ІОД на базі систем з обмеженою обчислювальною потужністю. 

Потребують узагальнення різнорідні математичні й алгоритмічні методи витягу 

прихованих залежностей з даних, які необхідні для прогнозування й підтримки 
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прийняття рішень в ОТС. Накопичені в даній області знання вимагають 

відповідної інженерії, організації у вигляді, придатному для автоматизації 

їхнього використання й модифікації в ході функціонування КС. 

Відзначені обставини й обумовлюють актуальність дисертаційної роботи, 

спрямованої на підвищення якості розробки й ефективності використання 

алгоритмічних засобів і програмних компонентів комп'ютерних систем 

інтелектуальної обробки даних. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася відповідно до «Програм наукових 

досліджень і розробок Міністерства освіти й науки України за пріоритетними 

напрямками науки й техніки»: «Інформаційні й телекомунікаційні технології», 

згідно з Законом України від 12.10.2010 р. № 2519-17 та напряму секції 

«Розроблення наукових і методологічних основ створення й застосування 

інформаційних технологій та інформаційних систем для автоматизованого 

перероблення інформації й управління», згідно з постановою Кабінету міністрів 

України від 07.09.2011 р. №942, у рамках наступних держбюджетних НДР, що 

виконувалися в Донбаській державній машинобудівній академії і 

фінансувалися МОН України та міжнародними організаціями Європейського 

союзу: 

1.  «Розвиток засобів візуального структурного проектування систем на 

основі об’єктно-орієнтованого підходу й інтелектуалізації поводження 

моделей», Д-03-2000, № 0100U001543. 

2. «Підвищення якості проектування програмного забезпечення на основі 

розвитку методології об'єктно-орієнтованого програмування та її інтеграції з 

технологіями штучного інтелекту», Д-02-2003, № 0103U003507. 

3. «Підвищення інтелектуальності систем інформаційного забезпечення 

процесу проектування складних об'єктів», Д-02-2005, № 0105U002201. 

4. «Підвищення інтелектуальності інформаційних систем на основі 

розвитку і використання онтологій та візуального структурного підходу», Д-02-

2007, № 0107U001302. 

5. «Розвиток технології проектування інформаційних систем на основі 

методів інженерії знань», Д-01-2010, № 0110U000113. 

6. «Розробка інформаційного забезпечення і технології автоматизованого 

проектування виробів, технологічного оснащення і процесів виготовлення 

деталей складної геометрії», Д-06-2013, № 0113U000609. 

7. «Розробка інформаційних технологій для вирішення завдань 

інтелектуального аналізу даних у машинобудуванні на основі методів інженерії 

знань», Д-05-2015, № 0115U003126. 

8. «Розробка інформаційних технологій моделювання, автоматизованого 

проектування та оптимізації багатоетапних технологічних процесів 

пластичного деформування нових матеріалів», Д-01-2017, № 01175U001163. 

9. Міжнародної освітньої програми TEMPUS «Розробка курсів по 

вбудованих системах з реалізацією інноваційних віртуальних підходів до 
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інтеграції науки, освіти і виробництва в Україні, Грузії, Вірменії» № 544091-

TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR. 

Автор брав участь у виконанні наведених вище робіт як відповідальний 

виконавець та виконавець. 

Мета й задачі дослідження. 

Метою дисертаційної роботи є розвиток, на основі онтологічного 

підходу, теоретичних основ і практичних рішень з розробки й реалізації 

алгоритмічних засобів і програмних компонентів комп'ютерних систем для 

підвищення оперативності й точності результатів інтелектуальної обробки 

даних в організаційно-технічних комплексах. 

Для досягнення даної мети було поставлено та розв’язано наступні задачі:  

1. Проаналізувати відомі моделі, методи й засоби, які покладені в основу 

побудови програмних компонентів комп'ютерних систем інтелектуальної 

обробки даних.  

2. Розробити моделі процесу інтелектуальної обробки даних на основі 

методів інженерії знань, у тому числі онтологічного підходу, для програмних 

компонентів комп'ютерних систем, що реалізують обробку даних в 

організаційно-технічних комплексах і системах. 

3. Розробити методологію проектування й реалізації програмних 

компонентів комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних, і сховищ 

даних і знань у їхньому складі, на основі результатів категоріально-

онтологічного моделювання. 

4. Розробити нові методи й засоби підвищення ефективності програмних 

компонентів комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних, які 

забезпечують оперативність і точність результатів обробки даних, 

інформаційне забезпечення діяльності в ОТС. 

5. Обґрунтувати й розробити структурно-алгоритмічні рішення й 

програмні компоненти комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних, з 

урахуванням особливостей запропонованих методів і засобів. 

6. Створити дослідницькі й промислові зразки комп'ютерних систем з 

розробленими програмними компонентами й провести їх експериментальні 

дослідження для перевірки адекватності розроблених моделей, ефективності 

запропонованих методів і створених на їхній основі засобів обробки даних. 

Об’єкт дослідження: алгоритмічно-програмні засоби комп'ютерних 

систем для обробки даних в організаційно-технічних системах. 

Предмет дослідження: методи й засоби забезпечення ефективності 

програмних компонентів комп'ютерних систем шляхом підвищення 

оперативності й точності інтелектуальної обробки даних за рахунок 

використання результатів опрацювання формалізованих знань на основі 

онтологічного підходу. 

Методи дослідження засновані на фундаментальних положеннях теорії 

категорій, теорії вимірювальних систем, теорії онтологічного інжинірингу й 

проектування реляційних баз даних, теорії випадкових процесів і математичної 

статистики, методів штучного інтелекту. Експериментальні дослідження 
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виконано у виробничих умовах підприємств й організацій, у лабораторіях на 

фізичних моделях алгоритмічно-програмних засобів комп'ютерних систем. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі 

закладено нові й розвинуто існуючі теоретичні й прикладні основи 

алгоритмічних засобів і програмних компонентів комп'ютерних систем 

інтелектуальної обробки даних, створюваних і використовуваних на основі 

формалізованих знань, що дозволило підвищити ефективність застосування 

комп'ютерних систем в організаційно-технічних комплексах за рахунок 

оперативності й достовірності прогнозування й вироблення керуючих впливів 

на основі здобутих з даних моделей і залежностей. 

Основні наукові результати роботи:  

1. Уперше розроблено модель процесу виявлення прихованих 

залежностей з масивів даних як результатів вимірювання параметрів 

предметних областей, відмінність якої полягає у використанні при її розробці 

положень теорії категорій, що дозволило представити з єдиних методологічних 

позицій процес інтелектуальної обробки даних, а також формалізувати вимоги 

й рекомендації з вибору й порядку використання методів й алгоритмів обробки 

даних при розв’язанні різних задач ІОД.  

2. Уперше запропоновано й детально розроблено методологію 

проектування сховищ даних і знань для виконання завдань обробки й аналізу 

даних на основі категоріально-онтологічних моделей, яка поєднує, на відміну 

від існуючих методів, проектування за допомогою інформаційних і 

даталогічних моделей з використанням різних діаграмних методик і мов 

моделювання, що дозволило усунути недоліки й доповнити переваги різних 

підходів до проектування, а також одержати раціональну структуру сховищ 

даних і знань.  

3. Уперше розроблено методи й засоби створення програмних 

компонентів комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних, 

застосування яких дозволило збільшити оперативність і підвищити точність 

результатів обробки даних, а саме:  

3.1. Метод побудови онтологічних моделей, який, на відміну від 

існуючих, засновано на верифікації онтології за допомогою теорії категорій і 

теорії скетчів, що дозволило ввести об'єктивні критерії в процес суб'єктивного 

концептуального моделювання й розробити шаблони проектування таких 

моделей, забезпечити коректність й адекватність формалізації й представлення 

знань про різні предметні області. 

3.2. Метод розробки предметно-орієнтованих мов (Domaіn-Specіfіc 

Language – DSL) для розв’язання задач ІОД, відмінність якого полягає у 

використанні категоріально-онтологічного підходу, що дозволило при його 

застосуванні забезпечити необхідну для завдань обробки даних виразність 

мови, оперативність розробки й засобів її інтеграції в програмні компоненти 

КС. 

3.3. Модель і метод інтерпретації онтологій і запитів до баз знань, 

відмінність яких полягає у використанні, на основі такої інтерпретації, 
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реляційної моделі зберігання даних і формулювання запитів, що дозволило 

реалізувати компоненти для ІОД з високою продуктивністю, у тому числі на 

базі систем з обмеженими обчислювальними можливостями. 

3.4. Модель обробки часткових оцінок і метод на її основі для аналізу й 

вибору кращих варіантів виробів, технологічних процесів й алгоритмів, 

відмінність яких полягає у використанні категоріально-онтологічного підходу й 

нечіткої згортки, що дозволило врахувати невизначеність функції корисності 

при виборі кращого варіанта й нечіткість оброблюваних даних. 

3.5. Метод генерації нечіткої когнітивної карти (НКК) для аналізу й 

прогнозу роботи ОТС на основі її скороченої онтології, який, на відміну від 

існуючих, забезпечує узгодження суб'єктивних уявлень аналітика з 

верифікованою онтологічною моделлю, що дозволило використати в ході 

імітаційного моделювання адекватну модель предметної області у вигляді НКК 

й одержати релевантні результати. 

4. Уперше запропоновано й реалізовано модульну структурно-

алгоритмічну організацію комп'ютерних систем, яка дозволяє гнучко 

комплектувати системи для інтелектуальної обробки даних в залежності від  

організаційно-технічних особливостей підприємств, у тому числі з 

використанням убудованих систем, та яку, на відміну від існуючих, засновано 

на базах знань про предметну область і про характеристики алгоритмів обробки 

даних, що дозволило забезпечити адаптивність процесу обробки даних до 

характеристик масивів даних, а також забезпечити необхідний обсяг й 

оперативність виявлення прихованих залежностей.  

5. Одержав подальший розвиток метод онтологічного моделювання для 

опрацювання формалізованих знань, заснований, на відміну від існуючих 

методик, на категоріально-онтологічному підході, що дозволило вирішити 

проблему суб'єктивності онтологій, тому що раніше кожна з них розроблялася з 

урахуванням обмеженого числа аспектів розгляду й часток експертних знань, 

без можливості математичної перевірки коректності й повноти. 

6. Одержала подальший розвиток методологія інформаційної підтримки 

інженерної діяльності за допомогою ефективних програмних компонентів 

комп'ютерних систем на основі: побудови й використання релевантних 

онтологій, баз знань і реляційних баз даних; автоматизації оперативного аналізу 

агрегованих даних і вибору з багатьох альтернатив; автоматизації проектування 

виробів і технологічних процесів, у тому числі з використанням методів 

штучного інтелекту, організації процесу навчання й стандартизації освіти 

фахівців на основі категоріально-онтологічного підходу. 

7. Удосконалено метод розробки компонентів КС на основі 

категоріально-онтологічного моделювання ПрО, що, на відміну від існуючих 

методів, забезпечує єдиний підхід до проектування на основі результатів 

інженерії знань про цілі і завданнях інформаційної підтримки діяльності й 

керування, виробничі функції, потоки даних і матеріалів, і забезпечує 

формування алгоритмічної й програмної архітектури КС на основі моделі 

бізнес-процесів в ОТС. 
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Практичне значення отриманих результатів. Практичну цінність 

результатів дисертаційної роботи підтверджує те, що, на основі й з 

використанням розвинених теоретичних основ, розроблених методів і засобів 

побудови компонентів КС, що забезпечують оперативність і точність 

інтелектуальної обробки даних на основі результатів інженерії знань, і за 

рахунок комплексного підходу до інтеграції компонентів шляхом динамічного 

обміну даними, реалізовано і впроваджено ряд компонентів КС для виробничих 

підприємств, науково-дослідних інститутів і ВНЗ, що підтверджено 

відповідними актами впровадження й апробації. Так, створено й впроваджено 

наступні компоненти КС для ІОД: 

– алгоритмічно-програмні засоби КС для розпізнавання транспортних 

засобів й обліку матеріальних потоків, збору й обробки даних на основі 

інженерії знань, для інформаційної підтримки безпеки й логістики на 

підприємствах ТОВ «Олімпекс Купе Інт.» (Одеський морський порт) і ТОВ 

«ФІДЛАЙФ» (Кремінський район Луганської обл.);  

– алгоритмічно-програмні засоби КС для збору й інтелектуальної обробки 

даних про техпроцеси на підприємствах з переробки відходів поліетиленової 

плівки й виробництву товарів побутового призначення в ТОВ КПД 

(«Біосфера»), м. Дніпро та м. Фастів. 

На підприємстві ТОВ «Керамічні маси Донбасу» у рамках проекту 

вдосконалення корпоративної інформаційної системи, впроваджено метод 

побудови програмних компонентів КС для ІОД на основі бази знань у вигляді 

онтологічних моделей, а також модульну структурно-алгоритмічну організацію 

КС, що забезпечило можливість адаптації обробки даних до змін об'єктів і 

процесів у ПрО. 

На софтверному підприємстві ТОВ «ІT 2.0» впроваджено методологію 

проектування сховищ даних для виконання завдань інтелектуальної обробки й 

аналізу даних, що поєднує на основі теорії категорій проектування за 

допомогою інформаційних і даталогічних моделей. 

На підприємстві ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод» 

впроваджено компоненти КС для інформаційної підтримки діяльності 

інженерів-конструкторів, що забезпечують ІОД і візуалізацію результатів для 

підтримки прийняття конструктивних і технологічних рішень. 

Результати роботи впроваджено в ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ й 

використано в теоретичних дослідженнях і дослідному процесі Відділу фізики 

високих тисків і перспективних технологій (методика організації ефективного 

інформаційного забезпечення автоматизованого проектування технологічних 

процесів на основі методів інженерії знань), а також використано в ІПМ ім. І.М. 

Францевича НАНУ (компоненти КС для ІОД з інтегрованими базами знань і 

сховищами даних застосовано для оцінки й числової обробки металографічних 

зображень при розробці й дослідженні нових металевих сплавів і 

композиційних матеріалів). 



7 

 

Результати наукових і практичних досліджень дисертаційної роботи 

впроваджено в навчальний процес кафедри комп'ютерних інформаційних 

технологій Донбаської державної машинобудівної академії в процесі 

підготовки бакалаврів за напрямком «Комп'ютерні науки» і магістрів за фахом 

«Інформаційні технології проектування» (ІТП), а також використано при 

виконанні науково-дослідних робіт, у міжнародному проекті TEMPUS DESІRE 

і при розробці стандарту підготовки магістрів за фахом ІТП. Окремі результати 

роботи використано у двох навчальних посібниках із грифом МОН України. 

Особистий внесок здобувача.  

Всі основні положення й результати дисертаційної роботи, які виносяться на 

захист, отримані автором самостійно. У роботах, опублікованих у співавторстві, 

здобувачеві належать: [1] – класифікація принципів і прецедентів використання 

методів системного аналізу, математичного моделювання й оптимізації, у тому 

числі в умовах невизначеності, розвиток об’єктно-орієнтованого підходу до 

розробки програмних компонентів КС для проектування виробів і технологічних 

процесів у машинобудуванні; [2] – методи й засоби забезпечення інтелектуалізації 

програмних компонентів КС за рахунок формалізації й використання накопичених 

знань, представлених у вигляді онтологій; результати класифікації онтологій і 

розробки онтологічних моделей ПрО «Інтелектуальний аналіз даних для 

підтримки прийняття рішень», у тому числі з використанням методів штучного 

інтелекту; архітектурні рішення для алгоритмічно-програмних компонентів 

обробки даних у різних ПрО на основі інженерії знань; [3, 42, 43] – методологія 

проектування сховищ даних, що поєднує на основі онтологічного підходу 

проектування за допомогою інформаційних і даталогічних моделей; метод 

розробки, з використанням онтологій ПрО, предметно-орієнтованих мов для 

виконання завдань ІОД за допомогою КС; методика організації програмних 

компонентів КС у складі САПР на основі методів динамічного обміну даними; [4, 

44] – результати онтологічного аналізу й розробка методики використання методів 

штучного інтелекту для обробки даних для підтримки прийняття рішень в ОТС; [5, 

7] – принципи й методика структурно-алгоритмічної організації комп'ютерних 

систем для інтелектуальної обробки даних під час автоматизованого керування в 

ОТС; [8, 9, 39, 40, 46, 47] – теоретичні основи й практичне забезпечення 

інтелектуалізації комп'ютеризованих інформаційно-керуючих систем за рахунок 

організації й використання сховищ даних і знань й оперативної обробки даних при 

виробленні керуючих впливів в ОТС; [11, 49] – алгоритмічне забезпечення КС для 

підтримки автоматизації техпроцесів в умовах  збурюючих впливів; [12] – 

методика організації комп'ютеризованих інформаційно-вимірювальних систем у 

складі систем автоматизації керування ОТС; [16, 34, 35, 58] – методика 

проектування й реалізації алгоритмічно-програмних компонентів КС для ІОД з 

використанням нечіткого виведення на основі нейронно-нечітких мереж; [17, 18] – 

програмні компоненти КС для організації бази даних, ІОД й інформаційної 

підтримки виробничої діяльності; [20, 41] – метод генерації й використання 

нечіткої когнітивної карти для аналізу й прогнозу роботи ОТС на основі онтології 

ПрО; [21,22,50] – реалізація категоріально-онтологічного підходу для формалізації 
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компетенцій, навичок і знань і розробки плану й змісту підготовки магістрів за 

фахом «Інформаційні технології проектування»; [23] – принципи й реалізація 

системного підходу до моделювання об'єктів і процесів у різних ПрО; [26] – 

методика представлення бізнес-логіки ПрО в базі знань комп'ютерної системи з 

використанням виразів мовою Semantіc Web Rule Language (SWRL); 

[27,38,57,59,63-65] – методика застосування компонентів убудованих 

комп'ютерних систем для ІОД й організації дистанційного навчання у вигляді 

віддалених лабораторних робіт; [31] – метод і методика побудови онтологічних 

моделей, верифікованих за допомогою теорії категорій і теорії скетчів; 

категоріально-онтологічна й операторна моделі перетворень сигналу в 

інформаційно-вимірювальній системі; [62] – модульна структурно-алгоритмічна 

організація КС із гнучкою комплектацією для ІОД в залежності від організаційно-

технічних особливостей підприємств, її реалізація у вигляді КС для обліку 

логістичних потоків. 

Апробація результатів роботи 

Основні наукові положення й результати роботи пройшли апробацію на 

наступних науково-технічних конференціях: міжнародна науково-технічна 

конференція (МНТК) «Надійність інструменту та оптимізація технологічних 

систем» (м. Краматорськ, 1999, 2001, 2002 р.р.), МНТК «Нейромережеві технології 

і їх застосування» (м. Краматорськ, 2008, 2013, 2014 р.р.), МНТК «Важке 

машинобудування. Проблеми й перспективи розвитку» (м. Краматорськ, 2008 р.), 

МНТК «Research and technology – step into the future» (м. Рига, Латвія, 2009 и 2010 

р.р.), МНТК «Комп’ютерні науки та інженерія» (м. Львів, 2010 р.), МНПК 

«Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі» (м. 

Луганськ, 2011 р.), МНПК «Інтелектуальні системи в промисловості і освіті» (м. 

Суми, 2011, 2013 р.р.), МНТК «Сучасна освіта й інтеграційні процеси» (м. 

Краматорськ, 2012, 2014 р.р.), МНТК «Інформаційні технології в освіті, науці і 

техніці» (м. Черкаси, 2012 р.), МНТК «Advanced Information Systems and 

Technologies» (м. Суми, 2012 р.), МНТК «Комп’ютерні науки: освіта, наука, 

практика» (м. Миколаїв, 2012 р.), Всеукраїнська науково-технічна конференція 

(ВНТК) «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації й електропривод» 

(м. Краматорськ, 2012, 2018 р.р.), МНМК «Якість освіти: керування, сертифікація, 

визнання» (м. Краматорськ, 2013, 2015 р.р.), МНТК «Інтелектуальні системи 

прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту» (м. Херсон, 2012, 2016 

р.р.), МНТК «Проблеми й перспективи інноваційного розвитку університетської 

освіти й науки» (м. Гродно, Беларусь, 2015 р.), МНПК «Проблеми інформатики та 

комп’ютерної техніки» (м. Чернівці, 2016 р.), МНТК «International Symposium on 

Embedded Systems and Trends in Teaching Engineering» (м. Нітра, Словаччина, 2016 

р.), МНПК «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій 

та інформаційних технологій» (м. Запоріжжя, 2016 р.), МНТК «Фізико-

технологічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в 

інфокомунікаційних системах» (м. Чернівці, 2016 р.), ВНПК «Теоретичні та 

прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних 

технологій у науці, освіті, економіці, виробництві» (м. Маріуполь, 2017 р.), МНТК 
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«Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та 

інформаційних технологій» (м. Рівне, 2018). 

Публікації. За результатами наукових досліджень автором опубліковано 

3 монографії (у співавторстві), 29 статей у наукових фахових виданнях України, з 

них 9 включено до міжнародних наукометричних баз, 36 робіт опубліковано у 

збірниках наукових праць та матеріалах конференцій, з них 5 статей у зарубіжних 

виданнях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести 

розділів, загальних висновків, списку літературних джерел з 286 найменувань та 

10 додатків. Загальний обсяг роботи – 541 сторінка, з яких основний зміст 

викладено на 357 сторінках машинописного тексту, включаючи 143 рисунки (на 53 

сторінках розміщено рисунки та таблиці, які займають усю площу сторінки). 

Додатки на 163 сторінках містять акти впровадження результатів роботи та 

додаткові результати розробки та досліджень алгоритмічних засобів та 

програмних компонентів КС для ІОД. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми й викладено загальну 

характеристику роботи, визначено об’єкт, предмет, сформульовано проблему, 

мету й завдання дослідження; окреслено зв'язок роботи з науковими 

програмами, планами, темами, охарактеризовано елементи наукової новизни 

одержаних результатів, їх практичну значущість, висвітлено особистий внесок 

автора в спільних наукових публікаціях та наведено дані про апробацію роботи. 

У першому розділі «Аналіз стану питання й постановка завдань 

дослідження» проаналізовано останні науково-практичні досягнення в області 

методів і засобів інженерії знань, стандартів організації, теорії й практики 

реалізації процесів ІОД. Розглянуто особливості організаційно-технічних 

комплексів, виконано формалізацію активних агентів, об'єктів діяльності і їхніх 

взаємозв'язків в ОТС. Визначено місце й роль КС для ІОД серед інформаційних 

систем і систем автоматизації техпроцесів з погляду завдань збору, 

накопичення й представлення даних, витягу з даних моделей і залежностей, для 

інформаційної підтримки діяльності в ОТС, у тому числі підтримки прийняття 

рішень і вироблення керуючих впливів. Розглянуто предметну область ІОД, 

формалізовано процеси, що протікають на різних етапах проектування 

алгоритмічно-програмних засобів КС для ІОД, визначено способи застосування 

результатів інженерії знань у рамках цих процесів. Визначено призначення 

онтологічних моделей ПрО, представлених у форматі, придатному для їхньої 

формалізації й обробки в електронному вигляді, як засобів для зберігання й 

ефективного використання знань при обробці даних. Розроблено онтологію 

методів й алгоритмів ІОД, що дозволило в даній роботі узагальнити й 

формалізувати виконання завдань обробки даних для різних ОТС. 

Систематизовано й класифіковано існуюче алгоритмічне й програмне 

забезпечення компонентів КС для ІОД і видобутку знань із даних, виявлено 
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властиві йому недоліки. Головним з них є відсутність методології реалізації 

нових програмних компонентів КС для ІОД й адаптації існуючих до завдань 

обробки даних й умов функціонування ПрО, що змінюються, на основі єдиного 

підходу для всіх етапів життєвого циклу КС. Таким чином, виникає насущна 

потреба в розробці нових моделей, методів і технічних рішень для досягнення 

мети й виконання завдань даної наукової праці. Ці питання й були розкриті в 

наступних розділах дисертаційної роботи. 

У другому розділі «Розвиток теоретичних основ алгоритмічно-

програмних засобів комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних» 

виконано моделювання, із застосуванням теорії категорій, проблемної області 

КС для ІОД і процесів інтелектуальної обробки даних. Запропонована в роботі 

модель процесу виявлення прихованих залежностей з масивів даних як 

результатів вимірювання параметрів предметних областей дозволила 

представити з єдиних методологічних позицій процес інтелектуальної обробки 

даних і сформулювати вимоги й рекомендації з вибору й порядку використання 

методів й алгоритмів обробки даних. На рис. 1 наведено основні компоненти і 

їхні співвідношення для проблемної області й зазначено місце результатів 

інженерії знань у процесах ІОД і витягу моделей (залежностей) з даних. Роботу 

КС для ІОД розглянуто в різних аспектах, в умовах дії різноманітних 

збурюючих впливів і виникаючих при цьому завад для розгляду процесів, що 

відбуваються в ОТС.  

 

 
 

Рис. 1. Співвідношення основних компонентів у проблемній області функціонування 

комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних 
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Рис. 2. Комутативна діаграма для 

категорій і функторів проблемної області 

функціонування комп'ютерних систем 

інтелектуальної обробки даних 
 

Вимірювальний канал КС для 

ІОД зазнає різноманітних 

впливів, що приводить до 

спотворення сигналу й, 

відповідно, до зниження 

інформативності даних про 

роботу ОТС, які накопичуються у 

СДіЗ. Виходячи з цього, образ 

ідеального модельного простору 

(ІМП)     проблемної області 

функціонування КС, розглянутий 

у вигляді алгебраїчних або 

топологічних структур, було 

представлено у вигляді добутку 

(product) категорій        , які 

представляють різні його 

компоненти, де   – простір 

компонентів (рис. 2). 

Для формалізації проекції ІМП на добуток (product) категорій, що 

визначають умови й процеси побудови моделей ПрО, уведено функтор 

     
   , зворотній функтору включення (тобто добуток категорій не містить 

усіх сутностей і груп об'єктів з категорії    ): 

 

,    (1) 

 

де   – символ добутку (product) фактор-категорій        , на які 

розкладається product-категорія. Функтор       
  відображає product-категорію 

на категорію мір   , яка моделює простір усіх можливих агрегацій даних про 

роботу ПрО в ході обробки даних і витягу знань; у цій категорії об'єкти – міри, 

функції – відношення між мірами агрегації. Для формалізації координат 

об'єктів і властивостей ПрО в просторі проблемної області КС для ІОД 

використано категорію   , яка є образом добутку фактор-категорій       при 

реалізації функтора: 

 

,    (2) 

 

та представляє собою векторний простір над полем, елементами якого є не 

тільки числа, але й, наприклад, структури термів (значень лінгвістичних 

змінних) з відношеннями над ними. Формування категорії    векторного 

простору вимагає використання специфікації         фактор-категорій, що 

входять в образ категорії    , на основі інженерії знань, результатом якої в 
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загальному випадку є онтологічна модель і яку також можна представити у 

вигляді категорії об'єктів і морфізмів. Об'єкти й морфізми категорії    мір 

відображаються на об'єкти й функції категорії функціоналів   , що є в даній 

моделі образом категорії мір при реалізації функтора: 

 

      
     

       
→       .    (3) 

 

Відповідно, процес формування категорії    сховища даних і знань, 

організованого для розв’язання конкретної задачі ІОД, представлено наступним 

функтором: 

 

      
     

      
→      .     (4) 

 

Побудова    для розв’язання задачі ІОД вимагає використання 

специфікації        векторного простору, з урахуванням аспекту розгляду 

ПрО, яка в загальному випадку є концептуальною моделлю СДіЗ. Результат 

процесу здобуття із    релевантної групи моделей для формування знань про 

роботу ПрО представлено категорією    як кодобуток (coproduct) двох 

категорій, що дозволяє застосувати топологічний шаблон coproduct для 

одержання категорії результатів ІОД: 

 

              .   (5) 

 

На підставі універсальної властивості coproduct доведено існування й 

унікальність функтора        
         . Відображення категорій 

проблемної області функціонування КС для ІОД, представлені функторами в 

комутативній діаграмі на рис. 2, виконуються з використанням специфікації 

ПрО         й специфікації процесу ІОД        , а також концептуальної 

моделі СДіЗ у вигляді специфікації       , які потребують відповідної 

розробки. Реалізація функтора        
   забезпечує одержання шуканої моделі 

    функціонування ПрО, відповідно до розв'язуваної задачі ІОД і на основі 

категорії    сховища даних і знань. Таким чином, обґрунтовані роль і місце 

інженерії знань, у тому числі у вигляді побудови й використання категоріально-

онтологічних моделей, а також важлива роль проектування й реалізації СДіЗ, у 

процесі одержання адекватних моделей функціонування ПрО за рахунок 

проведення ІОД. 

Використання в даному розділі роботи теорії моделей дозволило 

формалізувати результати обробки масиву даних у СДіЗ, як реалізації 

комутативної діаграми на рис. 2. Нова модель FD , отримана в результаті 

застосування фільтра F  в ході ІОД до вмісту СДіЗ, визначається за допомогою 

мови J  багатосортної предикатної логіки, у вигляді добутку по фільтру: 
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,...,...,,...,,
FFF DDDF

F

iF ufPDDD ,   (6) 

 

де  ID ii |  – множина виведених моделей для розглянутої ПрО; I  – індексна 

множина; )(IF  – фільтр, де – булеан; FD  – множина усіх класів 

еквівалентності для носіїв iD
 моделей iD ; 

FDP – відношення для предикатного 

символу JP ; 
FDf  – функція для функціонального символу Jf  ; 

FDu  – 

константа для константного символу Ju . Таким чином, у загальному вигляді 

представлено результат побудови моделей у процесі ІОД, незалежно від 

використовуваної мови опису (математичні залежності, топології об'єктів у 

факторному просторі, діаграми і т.д.). 

Онтологічна модель, яка будується в загальному виді на основі 

накопичених відомостей про роботу ПрО й називається частковою, є 

суб'єктивною й на практиці математично не верифікується. У даному розділі 

розроблено підхід категоріально-онтологічного (КО) моделювання, який 

реалізує побудову онтологічних моделей, що верифікуються на основі теорії 

категорій і скетчів. Це дозволило внести в процес інженерії знань математичні 

основи, перевірку результатів і доказову силу топологічних шаблонів 

проектування. 

Метод побудови онтологічних моделей, верифікованих на основі теорії 

категорій і представлених у нотації діаграми класів UML, сформульовано у 

вигляді алгоритму відповідних перетворень. Етапи реалізації методу, у вигляді 

діаграми SADT (Structural Analysis and Design Technique), наведено на рис. 3. 
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Рис. 3. SADT-діаграма етапів реалізації методу побудови онтологічних моделей, 

верифікованих на основі теорії категорій 
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Реалізація підходу, заснованого на КО моделюванні ПрО, 

продемонстровано на прикладі формалізації задач ІОД і аналізу їх можливих 

рішень. Розроблені КО моделі узагальненого процесу ІОД і типових задач, 

розв'язуваних у процесі здобуття залежностей і моделей з даних. Результат 

моделювання процесу кластеризації як різновиду ІОД, з погляду використання 

даних для побудови топології кластерів у просторі параметрів об'єктів ПрО, 

наведено на рис. 4. На комутативній діаграмі за допомогою структурних 

елементів «П», «+», «EQ» позначено об'єкти product (добуток), coproduct 

(кодобуток), equalizer (зрівнювач) теорії категорій відповідно, з концептами 

моделі, які беруть у них участь. Зрівнювач «EQ» для концептів «Алгоритм» і 

«Топологія кластерів» показує можливість вибору, на основі вимог і обмежень 

до процесу кластеризації і його результатів, кращого варіанта розбиття на 

кластери з багатьох на основі використовуваного критерію, а також 

представляє в моделі той факт, що кластеризація може проводитися як для 

об'єктів ПрО, так і для параметрів об'єктів, про яких зібрано дані. Крім того, 

можливо одержати одночасно результат для обох видів кластеризації, що 

дозволить витягти додаткові залежності з даних. 
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Рис. 4. Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі кластеризації в 

процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних 
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Опис, у нотації Хіндлі-Мілнера, положень і обмежень, сформульованих в 

категоріально-онтологічному представленні на рис. 4, має такий вигляд: 
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де   – контекст моделі (набір положень про об'єкти й морфізми для моделі 

розглянутої ПрО);   – символ алгоритмічного виведення положень із набору; 

!  – квантор існування й унікальності (у даному випадку – морфізму);   – 

символ композиції морфізмів; Obj  – множина типів об'єктів для контексту 

розглянутої моделі; Hom  – множина типів морфізмів для контексту 

розглянутої моделі,  Hom  CodomainDomainaSubjectAre

CodomainDomain :,  – колекції 

морфізмів, які належать до множини Hom , між концептами Domain  і 

Codomain , які належать до множини Obj  в КО моделі, побудованої для даної 

ПрО (Subject Area); ̂  – операція диз’юнктного об'єднання. Положення, 

винесені в нижню, консеквентну частину формули, виводяться на основі 

визначень і лем теорії категорій. Результати моделювання процесів ІОД 

використано при розробці програмних компонентів КС для ІОД. Ефективність 

запропонованого підходу категоріально-онтологічного моделювання 

підтверджено підвищенням якості проектування компонентів КС, 

забезпеченням оперативності обробки даних у процесі ІОД і адекватності 

моделей, що витягають із даних. 

У третьому розділі «Методи й алгоритмічні засоби інженерії даних і 

знань, організації їх зберігання й використання в комп'ютерних системах» 

виконано онтологічне моделювання підходів і методик, застосовуваних у 
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процесі проектування сховищ даних і знань (СДіЗ) у складі КС. Визначено, що 

моделі, створювані на різних етапах проектування й за допомогою різних 

методик, не дозволяють виконати їхнє відображення без втрат. Для рішення 

даної проблеми виконано розробку наскрізної методології, придатної для 

колективної роботи й обміну знаннями, що інтегрує існуючі методи й заснована 

на єдиному математичному апараті. Узагальнену схему методології 

проектування СДіЗ на основі онтологічних моделей, верифікованих за 

допомогою теорії категорій, наведено на рис. 5. 
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Categorial SA OM 
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OWL DL + SWRL 

Model of Knowledge 

 
Рис. 5. Узагальнена схема методології проектування сховищ даних і знань на основі 

категоріально-онтологічних моделей 

 

Використання категоріально-онтологічного підходу до моделювання й 

проектування дало можливість формально обґрунтувати суб'єктивні результати 

інженерії знань і використовувати об'єкти теорії категорій у вигляді шаблонів 

проектування на високому рівні абстракції. КО модель методології 

проектування СДіЗ для КС, що забезпечує спільне застосування інформаційних 

і даталогічних моделей, наведено на рис. 6. КО модель є метамовою для 

представлення методів проектування й діаграмних методик, тому до складу 

методології на рис. 6 уведено КО модель ПрО 
MetCOM . Вона є результатом 

обчислення об'єкта pushout («PO»): 

 MetMetMetPO

K

Met FDCCTMOntE  ECOM
PO

Met ,, G
G

, (8) 

який представляє процес відображення знань про роботу ПрО 
MetK  в модель 

MetCOM  шляхом побудови часткової онтології 
MetOnt , верифікованої на основі 

моделі теорії категорій 
MetCTM  з урахуванням вимог і обмежень 

MetFDC  
бізнес-логіки ПрО. Також модель на рис. 6 представляє процес одержання 

реляційної схеми СДіЗ, близької до оптимальної, на основі комплексної моделі 
MetEFM  (Entity-Relationship (ER) і Functional Dependencies (Fds) Diagrams). При 

цьому використовується модель 
MetUOM  мовою Unified Modeling Language 

(UML), навантажена обмеженнями ПрО, вираженими мовою Object Constraint 

Language (OCL).  
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Рис. 6. Категоріально-онтологічне представлення розробленої методології 

проектування сховищ даних і знань для комп'ютерних систем 

 

Дану модель одержують на основі 
MetCOM , шляхом обчислення 

відповідного об'єкта «PO»: 

 
Met

COM

MetMet UOMEFMRS Met .    (9) 

Модель 
MetRM  правил ПрО у вигляді тверджень логіки першого порядку (First 

Order Logic – FOL) одержують відображенням 
MetFDC  і використовують при 

побудові СДіЗ 
MetDKW  (з використанням правил мовою SWRL або у вигляді 

алгоритмів обробки, реалізованих мовою Stored Procedure Language – SPL). 

Результатом застосування розробленої методології є побудова СДіЗ шляхом 

обчислення об'єкта coproduct (позначений на рис. 6 як «+»): 

 

 MetMetMetMet RSRIODME  E DKW ,, 


G
G

.  (10) 

Даний результат отримано на основі КО моделі 
MetCOM  як вузлового етапу 

моделювання й проектування в рамках розробленої методології. Формалізовані 

етапи методології у вигляді алгоритмів відображення розглянутих моделей 

забезпечують представлення накопичених знань про роботу ПрО без втрат. Усі 

вищенаведені залежності й міркування залишаються слушними у випадку, коли 

об'єкти КО моделі, наведеної на рис. 6, будуть представлені категоріями, а 

морфізми – відповідними функторами, що перетворюють об'єкти й морфізми 

цих категорій. У даному розділі роботи наведено алгоритми перетворень 

об'єктів і морфізмів категорій, застосовуваних на різних етапах проектування. 

Правила й шаблони перетворень представлено на прикладі наскрізного 

проектування СДіЗ для ОТС «Керування проектами».  
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Відповідно до наведеної вище методології було розроблено методику й 

шаблони проектування реляційних баз даних (БД) зі спільним використанням 

діаграм ER і FDs. Загальна схема даної методики у вигляді відображення КО 

моделей, розроблених для різних її аспектів, наведено в дисертаційній роботі і 

являє собою комутативну діаграму для функторів, що відображають відповідні 

категорії один на одного. Для коректного застосування запропонованої 

методики проектування діаграми ER і FDs повинні бути отримані на основі КО 

моделей, розроблених для ПрО зберігання й обробки даних в ОТС, і 

відповідати один одному з погляду розроблених автором правил. На основі 

отриманих результатів запропоновано процес верифікації результатів інженерії 

знань, який включає етап верифікації часткової онтологічної моделі на основі 

теорії категорій, а також застосування машини логічного виводу (резонера) для 

визначення несуперечності знань, формалізованих під час проектування СДіЗ. 

У результаті розробки й застосування методології проектування СДіЗ для 

розв’язання задач ІОД, у даному розділі дисертаційної роботи усунуто 

семантичні й лінгвістичні бар'єри, що виникають між членами проектної 

команди в ході розробки алгоритмічних засобів і програмних компонентів КС. 

Дана методологія поєднує, на відміну від існуючих методів, проектування за 

допомогою інформаційних і даталогічних моделей з використанням різних 

діаграмних методик і мов моделювання. Категоріально-онтологічний підхід 

дозволив усунути недоліки й доповнити переваги різних методик і одержати 

раціональну структуру сховищ даних і знань, а також розробити метод 

інтерпретації онтологій і запитів до сховищ знань на основі реляційної моделі. 

Якість проектування СДіЗ і оперативність обробки даних підтверджено в ході 

експериментальних досліджень і впровадження результатів роботи. 

У четвертому розділі «Структурна й алгоритмічна організація 

комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних на основі 

опрацювання формалізованих знань» розроблено ряд положень відносно 

організації програмних компонентів комп'ютерних систем, що виконують ІОД 

у складних ОТС, у тому числі із застосуванням вбудованих систем. 

Запропоновані методи та засоби забезпечують інтелектуалізацію КС для ІОД і 

підтримку прийняття рішень на основі використання результатів інженерії 

знань. Розроблено метод генерації й використання нечіткої когнітивної карти 

(НКК) для аналізу й прогнозу роботи ОТС на основі її скороченої онтології. 

Даний метод, на відміну від існуючих, забезпечує узгодження суб'єктивних 

уявлень аналітика з онтологічною моделлю, що дозволило використовувати 

адекватну модель предметної області у вигляді НКК і одержати релевантні 

результати прогнозу розвитку ПрО. Етапи реалізації запропонованого методу, у 

вигляді SADT-діаграми, представлено на рис. 7. Алгоритмічне забезпечення 

для моделювання за допомогою НКК реалізовано з використанням 

математичного апарата теорії імпульсних систем. Розроблений метод і його 

алгоритмічне забезпечення впроваджені у вигляді програмного компонента в 

складі КС для імітаційного моделювання розвитку технологічних процесів на 

підприємстві. 
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Рис. 7. SADT-діаграма етапів реалізації методу генерації й використання нечіткої 

когнітивної карти на основі скороченої онтології предметної області 

 

У даному розділі роботи досліджено процес одержання часткових оцінок 

експертів при оцінюванні альтернатив як різновиду вимірювальних операцій, а 

також їх згортки. Розроблено КО модель процесу одержання часткових оцінок 

при оцінюванні альтернатив, яку наведено на рис. 8. Виконано класифікацію й 

дослідження операцій над даними в ході згортки часткових оцінок. Практика 

використання традиційних згорток показала їхню неадекватність, тому що вони 

не враховують нечіткий характер формування експертних оцінок про ваги 

критеріїв і їх значення для альтернатив. На рис. 9 наведено КО модель процесу 

згортки часткових оцінок для комітету експертів, побудовану з урахуванням 

особливостей представлення даних і знань у КС для ІОД. Розроблено метод 

обробки часткових оцінок для аналізу й вибору кращих варіантів виробів і 

технологічних процесів. 
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Рис. 8. Категоріально-онтологічна модель 

процесу одержання часткових оцінок під 

час експертизи альтернатив як різновиду 

вимірювальних операцій 

Масив оцінок 

(значень)

Протокол 

експертизи 

(вимірювання)

Образ властивості 

в сприйнятті 

експерта 

(пристрою)

Метод 

(алгоритм) 

згортки

PО

PО

Результат 

згорткиМіра згортки

Часткова оцінка 

(результат 

вимірювання)

Образ властивості в 

сприйнятті  комітету 

(масив образів)

PО

+

Образ 

властивості в БЗ 

(Class, Type)

Значення в БЗ 

(Individual, Literal)

Рис. 9. Категоріально-онтологічна модель 
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Використання теорії нечіткої міри дозволило на основі формального 

підходу розв'язати задачу згортки оцінок критеріїв порівняння альтернатив з 

використанням оцінок ваги критеріїв, в умовах, коли такі оцінки не 

задовольняють вимогам адитивності. Алгоритмічне забезпечення даного 

методу засновано на нечіткій згортці часткових оцінок, при реалізації якої 

використано поняття нечіткого очікування по  -нечіткій мірі Сугено G  : 

 

 
  )(,minsup)(

1,0

wFG we 
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де )(we  – інтегральна оцінка варіанта Ww ; }),(|{)(   wFhFwF ii  – множина 

критеріїв порівняння, ступінь впливу яких на оцінку варіанта w  перевищує 

поріг  ;  1,0: WFh – оцінна функція. Результати досліджень використано 

при розробці компонентів КС для ІОД і впроваджено на виробництві для 

підтримки прийняття проектно-конструкторських рішень. 

Для підвищення ефективності використання КС для ІОД у даному розділі 

роботи використано предметно-орієнтовані мови (Domain Specific Language – 

DSL), що дозволяють користувачам формулювати запити для ІОД з 

використанням термінів ПрО. Запропоновано метод розробки таких мов на 

основі категоріально-онтологічного моделювання. Зв'язок між семантикою 

ПрО, абстрактним і конкретним синтаксисом розроблювальних мов, 

представлено за допомогою об'єкта adjunction у теорії категорій, що є 

екземпляром пари сполучених функторів (рис. 10). Категорія C  представляє 

семантику ПрО, а категорія D  – синтаксис мови запитів для ІОД. Для 

комутативної діаграми на рис. 10 функтори DC:F  й CD:G , а також 

натуральне перетворення )(: FG C1 , є такими, що для кожного об'єкта 

CObjX   (елемента семантики ПрО) і відображення )(: YGXf   з C  існує 

унікальне відображення YXFg )(:  (де Y  – елемент синтаксису мови). 
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Рис. 10. Категоріально-онтологічне 

представлення зв’язку між семантикою 

предметної області, абстрактним і 

конкретним синтаксисом DSL 

Застосування розробленого 

методу в дисертаційній роботі 

розглянуто на прикладі розробки 

програмного компонента КС для 

автоматизації багатовимірного 

шкалювання й кластеризації 

об'єктів. Етапи методу розробки й 

реалізації DSL, який створено для 

розв’язання задач ІОД за 

допомогою КС, представлено у 

вигляді SADT-діаграми на 

рис.  11. 
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Рис. 11. SADT-діаграма етапів методу розробки й реалізації DSL на основі 

онтологічного підходу 
 

Відмінність запропонованого методу полягає у використанні онтологічного 

підходу, застосування якого дозволило гарантувати необхідну для завдань 

обробки даних виразність мови й забезпечити простоту й оперативність 

розробки мови й засобів її інтеграції в компоненти КС. 

Задача розробки компонентів КС для ІОД вирішувалася з використанням 

розробленого в даній дисертаційній роботі підходу: на основі онтологічних 

моделей ПрО для формалізації цілей, завдань і критеріїв функціонування 

бізнес-процесів, відомостей про об'єкти в ПрО й зв'язки між ними, властивості і 

події у ПрО. Такий підхід дозволив досягти необхідного рівня відповідності 

між моделями бізнес-процесу в ПрО, архітектурою апаратних і програмних 

засобів КС і завданнями ІОД. На рис. 12 представлено схему процесу 

проектування. При реалізації такого підходу модель бізнес-процесу є 

результатом аналізу й формалізації знань про роботу ПрО й процеси в ОТС, і 

базується на результатах КО моделювання, що відображають семантику й 

логіку процесів, що протікають у ПрО та під час проектування компонентів КС. 
 

 
Рис.12. Схема процесу проектування компонентів комп’ютерної системи на основі 

онтологічного підходу й відображення моделей 

 

Таким чином, у даному розділі доведено, що категоріально-онтологічне 

моделювання є як теоретичною основою, так і практичним інструментарієм для 

структурної й алгоритмічної організації комп'ютерних систем, що забезпечує 

їхню інтелектуалізацію. Основна перевага розробленого підходу полягає в 

тому, що проектування й реалізація компонентів КС виконується на різних 
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рівнях абстракції, узгоджено, з використанням результатів онтологічного 

моделювання. Моделі процесів обробки матеріальних потоків і бізнес-логіки 

ПрО в різних нотаціях відображаються на архітектурно-концептуальні моделі 

компонентів КС. На їхній основі отримано структурно-функціональні й 

алгоритмічні рішення, які безпосередньо реалізовано у вигляді апаратних і 

програмних засобів КС. Результати практичного впровадження 

запропонованого підходу показали, що його застосування підвищує якість і 

оперативність проектування КС, а алгоритмічне й апаратно-програмне 

забезпечення дозволяє виконувати завдання ІОД для прогнозування й 

керування в ОТС. 

У п'ятому розділі «Розробка програмних компонентів комп'ютерних 

систем для інформаційної підтримки інженерної діяльності на основі 

інтелектуальної обробки даних» запропоновано підхід до розробки й реалізації 

компонентів інтегрованих САПР як різновидів КС для ІОД, з використанням 

інженерії знань про роботу ПрО й процеси ІОД. На основі отриманих 

результатів, у вигляді компонентів КС для ІОД та методик їх інтеграції, 

розвинуто методологію інформаційної підтримки інженерної діяльності, у 

складі інтегрованої САПР складних виробів. Онтологію ПрО, що представляє 

компоненти розробленої і реалізованої методології, наведено на рис. 13. 
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Рис. 13. Онтологія предметної області «Розробка й інтеграція підсистем 

інформаційної підтримки інженерної діяльності» 

 

Ефективним засобом інформаційної підтримки інженерної діяльності є 

компоненти КС для оперативного аналізу даних (On-Line Analysis Processing – 

OLAP) у вигляді багатомірного представлення агрегованих даних (гіперкубу). 

Для проектування й реалізації таких компонентів КС розроблено категоріально-

онтологічне представлення процесу OLAP, яке наведено на рис. 14. 
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Рис. 14. Категоріально-онтологічне представлення On-Line Analysis Processing 
 

У представленні на рис. 14 відображені можливі операції над гіперкубом, 

які забезпечують зміну деталізації даних, порядку формування вимірів і 

можливість вибірки фрагментів гіперкубу, в залежності від гіпотези, яку 

перевіряє аналітик шляхом запиту. На основі отриманих результатів 

розроблено і реалізовано модуль КС для ІОД, що забезпечує роботу із 

сховищем даних САПР технологічних процесів механообробки й забезпечено 

програмний доступ до гіперкубу, розгорнутого з використанням 

функціональних можливостей служб Analysis Services СУБД MS SQL Server. 

У процесі розробки й інтеграції підсистем інформаційної підтримки 

інженерної діяльності, для формалізації недетермінованості в складних ПрО й 

для апроксимації залежностей між параметрами, що важко формалізуються, 

застосовано нейронні мережі, а для організації баз правил і експертних систем з 

використанням лінгвістичних змінних – системи на основі нечіткої логіки. 

Гібридні нейронно-нечіткі мережі (ННС) дозволили формалізувати знання про 

роботу ПрО за допомогою функцій приналежності термів і правил прийняття 

рішень на їхній основі, визначених шляхом навчання мережі на накопичених 

прецедентах у СДіЗ.  

Важливою основою інформаційного забезпечення інженерної діяльності є 

ефективне представлення знань і стандартизація завдань навчання на основі 

онтологічних моделей досліджуваних ПрО. На рис. 15 наведено розроблену в 

даному розділі дисертаційної роботи категоріально-онтологічну модель ПрО 

стандартизації освіти, представлення знань і процесу навчання. У цій моделі за 

допомогою об'єктів pushouts і coproducts теорії категорій представлено 

відображення вимог стандартів освіти до засвоюваних обсягів знань і 

результатів оволодіння навичками в ході надбання студентами компетенцій, 

необхідних в ОТС для реалізації різних видів і завдань економічної діяльності. 

Застосований підхід при використанні розробленої моделі забезпечує 

погодження інтересів активних агентів ОТС і суб'єктів освітньої діяльності та 

можливостей студентів з оволодіння необхідними знаннями й навичками. 
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Рис. 15. Категоріально-онтологічна модель предметної області стандартизації освіти, 

представлення знань і процесу навчання 
 

Аналіз ПрО на основі розробленої КО моделі, з урахуванням вимог до критеріїв 

оцінки результатів навчання, дозволив розробити «Стандарт освіти за фахом 

Інформаційні технології проектування». При цьому онтологічний підхід дав 

можливість структурувати відомості про процес освіти й представити цілісну 

картину забезпечення його якості. Результати досліджень, представлені в 

даному розділі дисертаційної роботи, впроваджено на машинобудівному 

підприємстві й використано при формуванні змісту ряду навчальних курсів у 

Донбаській державній машинобудівній академії й у рамках програми 

міжнародного співробітництва TEMPUS DESIRE. 

У шостому розділі «Експериментальні дослідження алгоритмічно-

програмних засобів і компонентів комп'ютерних систем для інтелектуальної 

обробки даних», на основі результатів аналізу розроблених і впроваджених КС 

для ІОД, сформульовано структурно-алгоритмічні рішення для КС на різних 

платформах: .NET і Java, а також і для випадку їх спільного використання. 

Розроблено методику й варіанти інтеграції й модульної комплектації 

компонентів КС в залежності від розв'язуваних задач. При цьому використано 

інтерфейси доступу до функціональності бібліотек функцій, пакетів, веб-служб 

для розв’язання задач ІОД, з урахуванням особливостей використання цих 

інтерфейсів. На рис. 16 наведено діаграму розгортання варіанту модульної 

структурно-алгоритмічної організації КС із використанням обох платформ і 

можливістю інтеграції модулів і пакетів від сторонніх розроблювачів. 
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Рис. 16. Діаграма розгортання варіанту модульної структурно-алгоритмічної 

організації комп'ютерної системи для інтелектуальної обробки даних на платформах 

.NET і Java 

 

Запропоновано й впроваджено технічні рішення з реалізації ІОД на базі 

вбудованих систем (на прикладі Raspberri PI з операційною системою 

Raspbian). Результати експериментальних досліджень і впровадження 

методології проектування й варіантів структурно-алгоритмічної організації КС 

для ІОД наведено на рис. 17. Під час порівняльних експериментальних 

досліджень ефективності комп'ютерних систем на основі інженерії знань 

(фрагмент результатів наведено на рис. 18) було використано КС для ІОД з 

алгоритмічно-програмними засобами, що забезпечують вибір близьких до 

оптимальних (для конкретного набору даних з певними характеристиками) 

методів і алгоритмів ІОД, побудову ефективних моделей, здобутих з даних, та 

їх агрегування. Аналіз показав, що в ході виконання більшості завдань ІОД за 

допомогою таких КС, у порівнянні із КС, що працюють у звичайному режимі 

обробки даних, було отримано дескриптивні та предиктивні моделі більшої 

адекватності й точності. 
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а)       б) 

Рис. 17. Результати експериментальних досліджень і впровадження розробленої 

методології проектування сховищ даних і знань та варіантів структурно-

алгоритмічної організації комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних: 
а) Ряд1 – Існуючий підхід (використання слабо сумісних діаграмних методик і 

концепцій при проектуванні компонентів КС і СДіЗ); Ряд2 – Розроблена методологія 

(категоріально-онтологічне моделювання з комплексним використанням ERD+FDsD);  

б) Ряд1 – Компонент на платформі .NET з використанням Rule Engine Drools.NET і 

OWLAPI; Ряд2 – Компонент на платформі .NET з використанням бібліотеки IKVM, модуля 

Rule Engine на платформі Java, OWLAPI і SWRLAPI; Ряд3 – Компонент і модуль Rule Engine 

на платформі Java з використанням OWLAPI і SWRLAPI; Ряд4 – Компонент на платформі 

Win32 (некерований код) з використанням СУБД MySQL (для реляційного представлення 

БЗ) і інтерпретацією запитів до БЗ за допомогою SPL/SQL  

 

  
а)       б) 

Рис. 18. Результати порівняльних експериментальних досліджень ефективності 

алгоритмічно-програмних засобів комп'ютерних систем на основі інженерії знань: 
а) Оцінка якості топології кластерів, побудованих для експериментальних даних, з 

використанням інтегрального показника, отриманого шляхом нечіткої згортки індексів 

щільності CDbw, Silhouette, Dunn і Девіса-Болдвіна: Ряд1 – КС для ІОД на основі інженерії 

знань; Ряд2 – ІОД на основі одного методу; застосовувалися алгоритми k-means, DBSCAN, 

EM (Expectatіon Maxіmіzatіon) і різні метрики (декартова, Чебишева, Мінковського);  

б) Графік середніх абсолютних помилок (MAPE) прогнозу часових рядів за 

допомогою моделей, витягнутих з даних: Ряд1 – КС для ІОД на основі інженерії знань; Ряд2 

– ІОД на основі одного методу; застосовувалися методи АРПКС (ARIMA), у тому числі з 

експонентним згладжуванням, та побудова нейронної мережі 
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За результатами експериментальних досліджень і впровадження 

розроблених КС для ІОД і їх компонентів виконано оцінку системного ефекту 

від впровадження розробленої методології, запропонованих методів, методик і 

технічних рішень. У середньому при розв’язанні різних задач ІОД 

прогностична здатність, точність і адекватність моделей, що витягають із даних 

за допомогою КС для ІОД на основі інженерії знань, підвищилася на 15-25% у 

порівнянні з ІОД, виконуваною на основі одного методу. Час проектування 

СДіЗ із раціональною структурою, і формулювання запитів до них 

відповідними мовами, скоротився на 30-35%. Швидкість виконання 

інтерпретованих на основі розроблених моделей і запропонованим методом 

запитів до онтологічних моделей зросла на 35-40%. Економічний ефект від 

впровадження результатів роботи на ряді підприємств склав 1-1,3 % від 

товарообігу й отриманий за рахунок релевантного прогнозування завантаження 

технологічного встаткування, оперативного й точного обліку матеріальних 

потоків і готової продукції, якісного аналізу постачальників і споживачів та 

підтримки вироблення керуючих впливів на елементи ОТС, які оптимізують 

виробничий процес. У даному розділі дисертаційної роботи також 

сформульовано рекомендації з застосування результатів роботи, визначено 

перспективи використання результатів і напрямки подальших досліджень. 

У висновках сформульовано основні результати наукових досліджень і 

практична значимість роботи. 

У додатках наведено результати досліджень, що не ввійшли в основний 

матеріал роботи, а також акти впровадження розроблених моделей, методів і 

засобів комп’ютерних систем інтелектуальної обробки даних. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі вирішено науково-технічну проблему підвищення 

якості розробки й ефективності використання алгоритмічних засобів і 

програмних компонентів комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних, 

створюваних і використовуваних на основі формалізованих знань, що 

забезпечує оперативну й точну обробку даних та витяг з даних адекватних 

моделей функціонування організаційно-технічних комплексів. Це дозволило 

розробити продуктивні програмно-технічні рішення, що виконують завдання 

прогнозування й вироблення керуючих впливів на основі здобутих з даних 

моделей і залежностей, і впровадити їх на ряді промислових підприємств, у 

наукову діяльність та навчальний процес. 

Основні наукові й практичні результати роботи полягають у наступному. 

1. Виконано аналіз і класифікацію методик представлення знань у 

рамках онтологічного підходу, стандартів, методів й етапів онтологічного 

моделювання, засобів, форматів зберігання й обробки онтологій. 

Систематизовано існуюче алгоритмічне й програмне забезпечення процесу 

ІОД, визначено перелік й алгоритми розв’язання задач ІОД, розроблено їхні 

онтологічні моделі й визначено семантичні й лінгвістичні бар'єри між 
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розроблювачами, що використовують різні методики й засоби проектування 

компонентів КС для ІОД. 

2. Запропонована в роботі модель процесу виявлення прихованих 

залежностей з масивів даних як результатів вимірювання параметрів 

предметних областей, яку засновано на теорії категорій, дозволила представити 

з єдиних методологічних позицій процес інтелектуальної обробки даних і 

сформулювати вимоги й рекомендації з вибору й порядку використання методів 

й алгоритмів обробки даних.  

3. Застосування розробленої методології проектування сховищ даних і 

знань для розв’язання задач обробки й аналізу даних на основі категоріально-

онтологічних моделей, що поєднує проектування за допомогою інформаційних 

і даталогічних моделей з представленням вимог й обмежень предметної області 

у вигляді правил й аксіом, дозволило усунути недоліки й доповнити переваги 

різних підходів до проектування й одержати раціональну структуру баз даних і 

сховищ знань.  

4. Розроблено методи й засоби реалізації програмних компонентів 

комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних, застосування яких 

дозволило збільшити оперативність і підвищити точність результатів обробки 

даних, а саме:  

4.1. Метод верифікації онтологічних моделей за допомогою теорії 

категорій і теорії скетчів, що дозволив увести об'єктивні критерії в процес 

суб'єктивного концептуального моделювання й розробити шаблони 

проектування категоріально-онтологічних моделей. 

4.2. Метод розробки й методика реалізації предметно-орієнтованих мов 

для комп'ютерних систем на основі онтологічного підходу, які дозволяють 

гарантувати необхідну для завдань обробки даних виразність і забезпечити 

простоту й оперативність розробки мови і її інтеграції в програмні компоненти 

КС. 

4.3. Модель і метод інтерпретації онтологій і запитів до сховищ даних і 

знань із використанням реляційної моделі представлення знань, що дозволили 

реалізувати програмні компоненти для ІОД з високою продуктивністю, в тому 

числі на базі убудованих систем. Швидкість виконання інтерпретованих запитів 

до онтологічних моделей зросла на 35-40%. 

4.4. Категоріально-онтологічна модель і метод обробки часткових оцінок 

для аналізу й вибору кращих варіантів виробів, технологічних процесів й 

алгоритмів шляхом нечітко-інтегральної згортки, що дозволили врахувати 

невизначеність функції корисності експертів і нечіткість оброблюваних даних. 

4.5. Метод генерації нечіткої когнітивної карти (НКК) для аналізу й 

прогнозу роботи організаційно-технічної системи на основі її скороченої 

онтології, який дозволяє погодити суб'єктивні уявлення аналітика з базовою 

онтологією й використати в ході імітаційного моделювання адекватну модель 

предметної області у вигляді НКК. Продуктивність роботи фахівців, які 

проводять такий аналіз, підвищено на 15-25%. 

5. Виконано розвиток методології інформаційної підтримки 

інженерної діяльності за допомогою ефективних алгоритмічно-програмних 



29 

засобів комп'ютерних систем на основі: побудови релевантних онтологій, баз 

знань і реляційних баз даних; автоматизації оперативного аналізу агрегованих 

даних і вибору з багатьох альтернатив, у тому числі на основі методів штучного 

інтелекту. Це дозволило забезпечити інтелектуалізацію комп'ютерних систем 

для ІОД, які використовують при проектуванні виробів і технологічних 

процесів їхнього виготовлення. 

6. Модульна структурно-алгоритмічна організація комп'ютерних 

систем, розроблена й впроваджена при створенні комп'ютерних систем для 

ІОД, дозволила гнучко комплектувати такі системи в залежності від  

організаційно-технічних особливостей підприємств і забезпечити адаптивність 

процесу обробки до характеристик масивів даних, забезпечити необхідний 

обсяг й оперативність виявлення прихованих залежностей. При розв’язанні 

різних задач ІОД прогностичну здатність і точність моделей, що витягають із 

даних, підвищено на 15-25%. 

7. Запропоновано й експериментально обґрунтовано набір 

архітектурних шаблонів і правил проектування реляційних баз і сховищ даних 

на основі інформаційно-даталогічного підходу, що дозволило одержати 

раціональні схеми сховищ даних і знань. Час на проектування сховищ даних і 

знань та формулювання запитів до них відповідними мовами запитів 

скоротився на 30-35%. Розроблені в дисертації категоріально-онтологічні 

моделі, для різних предметних областей і задач ІОД, використано при створенні 

й інтеграції баз знань до складу ефективних алгоритмічно-програмних засобів 

КС. 

8. Метод розробки апаратно-програмних компонентів КС для ІОД на 

основі категоріально-онтологічного моделювання ПрО, на відміну від 

існуючого підходу, забезпечує єдину методику проектування на основі 

результатів інженерії знань про цілі і завдання інформаційної підтримки й 

керування, виробничі функції, потоки даних і матеріалів, і дозволяє розробляти 

алгоритмічно-програмне забезпечення КС на основі моделі бізнес-процесів в 

ОТС.  

9. На основі категоріально-онтологічного підходу розроблено цілісне 

представлення компетенцій, навичок і знань під час реалізації навчального 

процесу при підготовці магістрів за фахом «Інформаційні технології 

проектування», що дозволило систематизувати плани й зміст підготовки, 

розробити проект стандарту й методичне забезпечення, у тому числі для 

дистанційного навчання студентів. 

10. Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі, методи й засоби 

дозволили реалізувати ряд проектів для виробничих підприємств. На 

підприємствах корпорації «Біосфера» (ТОВ КПД, м. Дніпро й м. Фастів) 

економічний ефект від впровадження алгоритмічно-програмних засобів КС для 

ІОД становить до 1,3% від вартості продукції. Впровадження запропонованих 

технічних рішень на терміналах ТОВ «Олімпекс Купе Інт.» і вагових пунктах 

ТОВ «ФІДЛАЙФ» забезпечило ефект до 1 % від товарообігу. 

Результати роботи впроваджено в ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ й 

використано в теоретичних дослідженнях і дослідному процесі Відділу фізики 
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високих тисків і перспективних технологій, а також використано в ІПМ ім. І.М. 

Францевича НАНУ для підвищення ефективності мікроструктурних 

досліджень. 
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даних (ІОД), створюваних і використовуваних на основі формалізованих знань, 
які забезпечують витяг залежностей і моделей достатньої специфічності й 
корисності для активних агентів організаційно-технічних комплексів і систем 
(ОТС). Закладено нові й розвинуто існуючі теоретичні й прикладні основи 
алгоритмічних засобів і програмних компонентів КС для ІОД, що дозволило 
підвищити ефективність застосування КС в ОТС за рахунок оперативності й 
достовірності прогнозування й вироблення керуючих впливів на основі 
здобутих з даних моделей і залежностей. 

У теоретичному аспекті розроблено: категоріально-онтологічні моделі 
процесу виявлення прихованих залежностей з масивів даних, які дозволили 
представити з єдиних методологічних позицій процес ІОД і сформулювати 
вимоги й рекомендації з вибору й порядку використання методів й алгоритмів 
обробки даних; методологію проектування й методи побудови сховищ даних і 
знань у складі КС, розробки ефективних алгоритмічно-програмних компонентів 
КС для обробки даних й одержання за її результатами залежностей параметрів 
функціонування ОТС, у тому числі з використанням методів штучного 
інтелекту; модульну структурно-алгоритмічну організацію КС для ІОД з 
гнучкою комплектацією для різних ОТС. Розвинуто методологію 
інформаційної підтримки інженерної діяльності, що дозволило забезпечити 
інтелектуалізацію КС для ІОД, які використовують при проектуванні виробів і 
технологічних процесів їхнього виготовлення. На основі категоріально-
онтологічного підходу розроблено цілісне представлення компетенцій, навичок 
і знань для організації навчального процесу. 

У прикладному аспекті розроблено продуктивні програмно-технічні 
рішення у вигляді компонентів комп’ютерних систем, у тому числі з 
використанням елементів убудованих систем, у яких забезпечено опрацювання 
формалізованих знань про роботу ОТС й процеси ІОД у вигляді онтологічних 
моделей на відповідних мовах опису, а також виконання запитів до них й 
інтерпретація результатів, та які виконують завдання прогнозування й 
вироблення керуючих впливів на основі здобутих з даних моделей і 
залежностей. Ці компоненти та КС на їхній основі впроваджено на ряді 
промислових підприємств, у наукову діяльність та навчальний процес. 

Ключові слова: програмний компонент, комп'ютерна система, 
категоріально-онтологічна модель, інтелектуальна обробка даних, опрацювання 
формалізованих знань. 
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обработки данных (ИОД), создаваемых и используемых на основе 
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формализованных знаний, которые обеспечивают извлечение зависимостей и 
моделей достаточной специфичности и полезности для активных агентов 
организационно-технических комплексов и систем (ОТС). Заложены новые и 
развиты существующие теоретические и прикладные основы алгоритмических 
средств и программных компонентов КС для ИОД, что позволило повысить 
эффективность применения КС в ОТС за счет оперативности и достоверности 
прогнозирования и выработки управляющих воздействий на основе добытых из 
данных моделей и зависимостей. 

В теоретическом аспекте разработано: категориально-онтологические 
модели процесса выявления скрытых зависимостей из массивов данных, 
которые позволили представить с единых методологических позиций процесс 
ИОД и сформулировать требования и рекомендации по выбору и порядку 
использования методов и алгоритмов обработки данных; методологию 
проектирования и методы построения хранилищ данных и знаний в составе КС, 
разработки эффективных средств и программных компонентов КС для 
обработки данных и получения по ее результатам зависимостей параметров 
функционирования ОТС, в том числе с использованием методов 
искусственного интеллекта; модульную структурно-алгоритмическую 
организацию КС для ІОД с гибкой комплектацией для разных ОТС. Развита 
методология информационной поддержки инженерной деятельности, что 
позволило обеспечить интеллектуализацию КС для ИОД, которые используют 
при проектировании изделий и технологических процессов их изготовления. На 
основе категориально-онтологического подхода разработано целостное 
представление компетенций, навыков и знаний для организации учебного 
процесса. 

В прикладном аспекте разработаны продуктивные программно-
технические решения в виде компонентов компьютерных систем, в том числе с 
использованием элементов встроенных систем, в которых организована 
обработка формализованных знаний о работе ОТС и процессах ИОД в виде 
онтологических моделей на соответствующих языках описания, а также 
выполнение запросов к ним и интерпретация результатов, и которые 
выполняют задачи прогнозирования и выработки управляющих воздействий на 
основе добытых из данных моделей и зависимостей. Эти компоненты и КС на 
их основе внедрены на ряде промышленных предприятий, в научную 
деятельность и учебный процесс. 

Ключевые слова: программный компонент, компьютерная система, 
категориально-онтологическая модель, интеллектуальная обработка данных, 
обработка формализованных знаний. 
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The work is devoted to the solution of the current scientific problem of 

improving the quality of development and efficiency of the use of algorithmic means 

and software components of computer systems (CS) for intelligent data processing 

(IDP) created and used on the basis of formalized knowledge that provide the 

extraction of dependencies and models of sufficient specificity and utility for active 

agents organizational-technical complexes and systems (OTS). New theoretical and 

applied principles of algorithmic means and software components of CS for IDP have 

been developed, which made it possible to increase the efficiency of the CS 

application in OTS to efficiency and accuracy of forecasting and development of 

control actions based on the models and dependencies extracted from the data. 

In the theoretical aspect, developed: categorial-ontological models for process 

of discovery hidden dependencies from data sets that allowed presenting the IDP 

process from the unified methodological provisions and formulate requirements and 

recommendations for choosing and operating procedures of methods and algorithms 

for data processing; the methodology of design and methods of building data and 

knowledge warehouses within the CS, developing effective tools and software 

components of the CS for data processing and obtaining dependencies between 

parameters on the OTS, including use of artificial intelligence methods; modular 

structural-algorithmic organization of CS for IDP with flexible configuration for 

different OTSs. The methodology of engineering informational support which 

allowed ensuring CS intellectualization for IDP, used for products and technological 

processes designing of their production, was developed. Based on categorial-

ontological approach the holistic presentation of competencies, skills and knowledge 

for educational process was developed. 

In the applied aspect, the efficient software-technic solutions have been 

developed in the form of components of computer systems, including elements of 

embedded systems in which formalized knowledge about the operations in OTS and 

IDP processes in the form of ontological models with the appropriate description is 

organized, as well as performing the requests and the interpretation of its results, 

forecasting and developing control actions based on the models and dependencies 

obtained from data. These elements and CS based on them are implemented on a 

number of industrial enterprises, in scientific activity and educational process. 
Key words: software component, computer-aided system, categorial-

ontological model, intelligent data processing, processing of formalized knowledge. 
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