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АНОТАЦІЯ 

Сагайда П.І. Алгоритмічні засоби та програмні компоненти комп'ютерних 

систем інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних комплексах. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (123 – 

комп’ютерна інженерія). – Державний вищий навчальний заклад «Донецький 

національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України, 

Покровськ, 2018. 

Роботу присвячено вирішенню актуальної наукової проблеми підвищення 

якості розробки й ефективності використання алгоритмічних засобів і 

програмних компонентів комп'ютерних систем (КС) інтелектуальної обробки 

даних (ІОД), створюваних і використовуваних на основі формалізованих знань. 

Результати обробки даних часто не приводять до витягу залежностей і моделей 

достатньої специфічності й корисності для активних агентів організаційно-

технічних комплексів і систем (ОТС), 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. 

Об’єктом дослідження є алгоритмічно-програмні засоби комп'ютерних 

систем для обробки даних в організаційно-технічних системах. 

Предметом дослідження є 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 
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проектування реляційних баз даних, теорії випадкових процесів і математичної 

статистики, методів штучного інтелекту. 

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 моделей і залежностей з 

даних. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що отримані наукові 

результати дозволили розробити продуктивні програмно-технічні рішення у 

вигляді компонентів комп’ютерних систем, які 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. 

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 розроблювачами, що 

використовують різні методики й засоби проектування компонентів КС для ІОД. 

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.  
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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.  

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:  

– 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; 

– метод проектування 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; 

– 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%. 

– 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; 
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– 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%. 

Виконано розвиток методології інформаційної підтримки інженерної 

діяльності за допомогою ефективних алгоритмічно-програмних 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. 

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%. 

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. 
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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.  

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. 

Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі, методи й засоби 

дозволили реалізувати ряд проектів для виробничих підприємств. Економічний 

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

від товарообігу. Його отримано за рахунок релевантного прогнозування 

завантаження технологічного встаткування, оперативного й точного обліку 

матеріальних потоків і готової продукції, якісного аналізу постачальників і 

споживачів і підтримки прийняття рішень, які оптимізують виробничий процес. 

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, а також використано в ІПМ ім. І.М. 

Францевича НАНУ для підвищення ефективності мікроструктурних досліджень. 

Ключові слова: програмний компонент, комп'ютерна система, 

категоріально-онтологічна модель, інтелектуальна обробка даних, опрацювання 

формалізованих знань. 
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SUMMARY 

Sahaida P.I. Algorithmic means and software components of computer systems 

for intelligent data processing in organizational-technical complexes. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

The thesis for obtaining the doctoral degree in technical sciences in the specialty 

05.13.05 – Computer systems and components (123 – Computer Engineering). – State 

Higher Educational Institution «Donetsk National Technical University», Pokrovsk, 

2018. 

The thesis is devoted to solving the actual scientific problem of improving the 

quality of development and the effectiveness 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. The results of data processing 

often do not lead to the extraction of dependencies and models of sufficient specificity 

and utility for active agents of organizational and technical complexes and systems 

(OTS), there is no universal methodology for solving a wide range of tasks and the 

adaptation of the components of the CS to the change in the data processing conditions 

and properties of analyzed objects, to the implementation of IDP elements based on 

systems with limited computing power. 

The object of the research is the algorithmic and software components of 

computer systems for processing data in organizational and technical systems. 

The subject of the research is the methods and means of ensuring the 

effectiveness of software components of computer systems by increasing the 

efficiency and accuracy of intelligent data processing through the use of the results of 

the processing of formalized knowledge based on the ontological approach. 

Methods of research are based on the fundamental propositions of category 

theory, the theory of measuring systems, the theory of ontological engineering and the 

design of relational databases, the theory of random processes and mathematical 

statistics, methods of artificial intelligence. 

In the dissertation the theoretical and applied bases of algorithmic means and 

software components of computer systems of intellectual data processing is developed 
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created and used on the basis of formalized knowledge, which has made it possible to 

increase the efficiency of application of computer systems in organizational and 

technical complexes through the operativeness and the reliability of prediction and 

development of control actions based on the models and dependencies obtained from 

the data. 

The practical value of the work lies in the fact that the scientific results allowed 

to develop productive software and technical solutions in the form of components of 

computer systems that perform tasks of forecasting and developing control actions on 

the basis of the models and dependencies obtained from the data, and to implement 

them in a number of industrial enterprises, in scientific activity and educational 

process. 

The analysis and classification of knowledge representation techniques in the 

framework of the ontological approach, standards, methods and stages of ontological 

modeling, means, formats of storage and processing of ontologies are carried out. The 

existing algorithmic means and software of the IDP process are systematized, the 

algorithms and order of their using for solving the IDP tasks are defined, their 

ontological models are developed and semantic and linguistic barriers are defined 

between the developers which use different methods and means of designing the 

components of the CS for IDP. 

The model of the process of extracting hidden dependencies mining from the 

data arrays as a result of measuring the parameters of subject areas, which is based on 

the category theory, has been suggested in the work. It has allowed to present from the 

unified methodological positions the process of intelligent data processing and to 

formulate requirements and recommendations on the choice and order of the use of 

methods and algorithms of data processing. 

The application of the developed methodology for designing data and 

knowledge warehouses for solving data processing and analysis tasks on the basis of 

categorial-ontological models, combining designing from the information-datalogical 

model together with the presentation of requirements and restrictions of the subject 

area in the form of rules and axioms, allowed to eliminate the disadvantages and to 



 8 

complement the advantages of different approaches to designing and to obtain a 

rational structure of data and knowledge warehouses. 

The methods and means of realization of software components of computer 

systems for the data intelligent processing were developed, the application of which 

allowed to improve efficiency and increase the accuracy of data processing results, 

namely: 

– the method of verification of ontological models with the help of category 

theory and sketch theory, which allowed to introduce objective criteria in the process 

of subjective conceptual modeling and develop templates for the design of categorial-

ontological models; 

– the method of designing and implementation of domain-specific languages for 

computer systems on the basis of ontological approach, which allow guaranteeing the 

expressiveness necessary for data processing tasks and ensure the simplicity and 

efficiency of language development and its integration into the software components 

of the CS; 

– the model and method for interpreting ontologies and queries to data and 

knowledge warehouses using a relational model of knowledge representation that 

allowed the implementation of software components for high-performance IDP, 

including built-in systems. The speed of perform of interpreted requests to ontological 

models increased by 35-40%. 

– the categorial-ontological model and method of processing private estimates 

for analysis and selection of the best variants of products, technological processes and 

algorithms through fuzzy integral convolution, which allowed to take into account the 

uncertainty of the utility function and the uncertainty of the processed data; 

– a method of generating a fuzzy cognitive maps (FCM) for analysis and 

forecasting of working of organizational-technical system based on its reduced 

ontology that allows subjective perceptions of the analyst to agree  with basic ontology 

and use the adequate FCM model in simulation. The productivity of the specialists 

who carry out such analysis has been increased by 15-25%. 
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The methodology of informational support of engineering activities with the 

help of effective algorithmic means and software components of computer systems is 

developed on the basis of: construction of relevant ontologies, knowledge bases and 

relational databases; automation of the operational analysis of aggregated data and 

choice from many alternatives, including based on methods of artificial intelligence. It 

allowed to provide intellectualization of computer systems for IDP, which are used in 

the design of products and technological processes of their manufacturing. 

The modular structural-algorithmic computer systems organization designed and 

implemented in creating CS for IDP allowed flexible to complete such systems based 

on organizational and technical features of enterprises and ensure adaptability the 

processing to the characteristics of data sets, provide the necessary volume and 

efficiency mining of hidden dependencies. When solving various tasks of the IDP, the 

prognosis ability and accuracy of the models extracted from the data is increased by 

15-25%. 

Proposed and experimentally grounded set of architectural patterns and design 

rules of relational databases and data warehouses based on information-datalogical 

approach allowed to obtain the data and knowledge warehouses with the rational 

architecture. The time for designing the data and knowledge warehouses and the 

formulation of requests to them in relevant query languages decreased by 30-35%. The 

categorial-ontological models developed in the dissertation, for different subject areas 

and IDP tasks, are used for creation and integration of knowledge bases into effective 

algorithms and software components of the CS. 

Method development of hardware and software components of the CS for IDP 

based on categorial-ontological modeling, unlike other approaches provides a uniform 

methodology for designing on the basis of engineering knowledge of the objectives 

and tasks of information support and management, production functions, the flow of 

data and materials, and allows to develop algorithmic software of the CS based on the 

model of business processes in the OTS. 

Based categorial-ontological approach the integral representation competencies, 

skills and knowledge during the implementation of the educational process in training 



 10 

masters in specialty «Information Technologies of Design», allowing organize plans 

and content of training, to develop standards and methodological support, including 

remote student training. 

The research model, methods and means developed in the dissertation allowed 

to implement a number of projects for manufacturing enterprises. The economic effect 

of implementing the results of work in enterprises amounted to 1-1,3% of turnover. It 

was received through the relevant forecasting of the loading of the technological 

equipment, the operative and accurate accounting of material flows and finished 

products, qualitative analysis of suppliers and consumers and support of decision-

making that optimize the production process. 

The results of the work have been implemented in the Donetsk Institute For 

Physics And Engineering Named After O.O. Galkin of National Academy of Sciences 

of Ukraine and used in theoretical research and research process of the Division of 

High-Pressure Physics and Advanced Technologies, and also used in the Frantsevich 

Institute for Problems of Materials Science of National Academy of Sciences of 

Ukraine for improving the efficiency of microstructural studies. 

Keywords: software component, computer-aided system, categorial-ontological 

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

 

 

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, 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 
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основи створення алгоритмічних засобів і програмних компонентів КС для 

ІОД. Не вирішено завдання 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 програмний компонент 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. Потрібне узагальнення різнорідних математичних й 

алгоритмічних методів витягу прихованих залежностей з даних, які необхідні 

для прогнозування й підтримки 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 
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фінансувалися МОН України, і 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 

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. 
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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 наступні задачі:  

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

побудови програмних компонентів комп'ютерних систем для 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 для 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 для 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 для 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. 
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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 

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 
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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, 

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. 
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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 
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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. 

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. Створено й впроваджено, з 

підтвердженням відповідними актами, 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 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. 
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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). 

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-
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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] – методика 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 
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категоріально-онтологічного підходу для формалізації 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 
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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 «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 сторінку, 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. 
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1 АНАЛІЗ СТАНУ ПИТАННЯ Й ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Роль і місце комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних 

у процесах інформаційної підтримки діяльності  

 

1.1.1 Комплекс актуальних задач, розв'язуваних комп'ютерними 

системами, заснованими на знаннях 

 

 

Аналіз результатів, отриманих вітчизняними й іноземними вченими під 

час дослідження визначеної проблемі, показав, що методики отримання знань із 

даних у процесі інтелектуальної обробки даних (ІОД) дозволяють одержувати 

нетривіальні й корисні залежності й моделі з наявних корпоративних баз даних 

(БД) і сховищ даних (СД) [1]. Однак в процесі ІОД використовується 

різноманітний понятійний і математичний апарат: аналіз на основі 

багатовимірного представлення агрегованих даних – On-line Analysis Processing 

(OLAP) [2], методи математичної статистики, методи машинного навчання [3], 

методи штучного інтелекту [4,5]. Необхідність комбінувати різні методи 

обробки даних і підтримувати життєвий цикл одержуваних моделей вимагає 

інформаційної підтримки діяльності аналітиків і вдосконалення методів і 

засобів ІОД для здобуття адекватних моделей. 

Актуальним є розробка комп'ютерних систем (КС) для одержання 

кількісних і якісних оцінок властивостей об'єктів і систем [6], створення 

структур БД і СД, вибір переліку, послідовності й методик перетворень для 

розв’язання задач інтелектуальної обробки даних [7]. Метою такої обробки 

повинно бути отримання (видобуток) залежностей і баз знань (БЗ) для 

подальшого використання під час підтримки прийняття конструктивних і 

технологічних рішень, у тому числі в машинобудуванні [8,9,10]. Важливим є 
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вибір і обґрунтування найбільш ефективних і точних методів інтелектуальної 

обробки даних. Суттєвою складовою сучасних СД є зображення у вигляді 

векторної й растрової графіки, які також підлягають аналізу, що вимагає 

автоматизації процесу їх обробки й розпізнавання образів [11,12]. 

Для вдосконалення сучасних КС, забезпечення кращої прив'язки їх 

функціональних можливостей до вирішення проектних задач і задач з 

керування виробничими процесами, необхідна інтеграція існуючих КС 

загального призначення зі спеціалізованим програмним забезпеченням для ІОД 

і отримання знань [13,14,15]. Така інтеграція повинна виконуватися на основі 

технологій динамічного обміну даними між застосуваннями [16], сервісно-

орієнтованої архітектури програмних компонентів [17,18]. Необхідна також 

організація і створення програмних модулів, які дають можливість користувачу 

(аналітику або інженеру-конструктору) описувати об'єкти проектування й 

обробки (наприклад, обробки матеріальних потоків і потоків даних, 

геометричних моделей виробів або оснащення, технологічних процесів їх 

виготовлення й ін.), а також перелік алгоритмів ІОД і послідовність їх 

застосування, у термінах ПрО проектування й обробки даних. Такий інтерфейс 

може бути створений шляхом розробки і використання предметно-орієнтованої 

мови (Domain-Specific Language – DSL) [19,20] з застосуванням онтології ПрО 

[21]. Крім того, для ефективної інформаційної підтримки інженерної діяльності 

в ОТС, спеціалізовані КС з інтегрованими програмними засобами бізнес-

аналітики повинні бути оснащені алгоритмічно-програмними засобами 

підтримки прийняття проектних рішень (ППР) та вироблення керуючих впливів 

[22]. Такі засоби забезпечують релевантний пошук даних і ППР на основі 

експертних систем [23,24], модель виведення яких використовує бази правил, 

дерева рішень і алгоритми штучного інтелекту. 

Таким чином, необхідно розвинути теоретичні основи, розробити методи 

й практичні методики забезпечення інтелектуалізації КС в організаційно-

технічних системах (ОТС) [25] на основі онтологічного підходу до створення 
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сховищ об'єктів аналізу й проектування, інших методів інженерії знань, що 

забезпечують отримання необхідних користувачеві знань і моделей зі сховищ 

даних і відповідне опрацювання формалізованих знань. При цьому онтологічні 

моделі є ефективним інструментом накопичення й формалізації знань [26], а 

також основою для інформаційної підтримки прийняття рішень [27]. З їхньою 

допомогою визначаються режими й умови пошуку даних у сховищах, 

отримання знань, розпізнавання образів під час вимірювального контролю 

об'єктів, проектування технологічних процесів. 

Для виконання завдань інтеграції різнорідного математичного, 

алгоритмічного й програмного забезпечення, розробки форматів і механізмів 

обміну даними, необхідне комплексне застосування онтологічної формалізації 

знань, методів штучного інтелекту (ШІ) [28] і використання метаданих про 

об'єкти контролю й проектування, діаграмних методик моделювання й 

проектування [29], об'єктно-орієнтованого підходу [7] при побудові 

програмних компонентів КС для ІОД. 

Однією з важливих завдань проектування й реалізації сучасних КС є 

виділення потрібних фахівцеві понять у термінах онтологій ПрО різного рівня й 

використання їх при створенні інформаційних систем. Для якісного виконання 

такої роботи необхідно забезпечити накопичення даних з різним типом 

представлення інформації й виконати їх обробку для формування якісної 

репрезентативної бази знань [30,31], у тому числі у вигляді онтологічних 

моделей. Також необхідно досліджувати методи й алгоритми ІОД і визначити 

найбільш ефективні з погляду обробки числових і текстових даних для 

отримання (видобутку) адекватних моделей і баз правил. Крім того, необхідно 

визначити перелік і режим застосування методів і алгоритмів обробки даних у 

відповідності до задач, що вирішуються у процесі ІОД, в залежності від 

властивостей ПрО та масивів даних, що підлягають обробці. 
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1.1.2 Основні підходи до застосування комп'ютерних систем для 

інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних системах  

 

 

Особливістю ОТС є присутність активного раціонального агента в складі 

системи, для якої виконується вимірювальний контроль, ведеться облік даних 

про функціонування, обробляються дані для видобутку знань (залежностей і 

тенденцій розвитку параметрів функціонування), виконується підтримка 

прийняття рішень. На рисунку 1.1 наведено онтологічну модель у нотації 

Unified Modeling Language (UML) [32], для узагальненої ОТС. Під 

раціональним агентом розуміється, насамперед, людина-оператор, яка 

проводить органолептичний (або за допомогою інформаційно-вимірювальних 

підсистем) контроль і керування технологічними процесами [33]. Однак у 

якості такого активного агента може виступати й програмно-технічний 

комплекс, що реалізує вимірювальний контроль і вироблення керуючих 

впливів, у тому числі на основі елементів штучного інтелекту, для досягнення 

поставлених розроблювачами цілей з урахуванням накладених на його 

діяльність обмежень (реалізуючи, таким чином, властивість «раціональності»). 

Розглянута особливість ОТС припускає складність однозначної ідентифікації 

керованої системи, суб'єктивний характер багатьох процесів, присутність 

нечіткості й невизначеності в ланцюгах зворотних зв'язків, наявність істотних 

обсягів знань, що важко формалізуються, про роботу ПрО й функції корисності 

агента-людини [6]. Однак цілі функціонування ОТС і активних агентів у її 

складі обумовлені логікою взаємодії із зовнішнім середовищем, спрямовані на 

досягнення системного ефекту з мінімізацією витрат ресурсів і можуть, таким 

чином, бути сформульовані й використані в процесі проектування й реалізації 

компонентів КС для інформаційної підтримки їх функціонування. 
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Рисунок 1.1 – Онтологічна модель у нотації UML для узагальненої 

організаційно-технічної системи (аспект розгляду – взаємодія її компонентів і 

активних агентів) 

 

В ОТС, зокрема, у сучасному машинобудуванні, до проектування, 

виготовлення й реалізації виробів та послуг залучено високорозвинені людські 

й технічні ресурси. У процесі функціонування таких ОТС використовуються 

наукомісткі технології і якісні матеріали, одержувані в рамках різних складних 

і енергоємних переділів [9-11]. Підвищення якості обробки поверхонь виробів, 

забезпечення необхідної точності геометричних параметрів, досягнення 
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відповідних показників твердості й міцності поверхневих шарів, забезпечення 

ефективних і, в окремих випадках, оптимальних параметрів процесу обробки 

деталей, продуктивності роботи встаткування й обслуговуючого персоналу, 

зменшення витрати ресурсів, – вимагає організації виробництва на основі 

обґрунтованих і адекватних моделей процесів, що протікають при 

функціонуванні ОТС, які забезпечують машинобудівне виробництво й суміжні 

з ним процеси маркетингу, логістики й фінансової сфери [7,10]. 

Побудова й ефективне використання моделей виробничих і 

технологічних процесів, процесів перетворення матеріальних потоків і потоків 

даних можливі в рамках КС, орієнтованих на інтелектуальну обробку даних 

(ІОД). Важливим завданням є системний аналіз ПрО роботи КС для ІОД в ОТС 

для визначення ефективних підходів до застосування їх під час збору й обробки 

даних. 

Початковою активністю для забезпечення сучасного виробництва є 

маркетингові дослідження й науково-технічні роботи, що дозволяють виявити 

соціально-економічну або технологічну потребу в нових виробах і послугах, 

або у відтворенні вже реалізованих, визначити шляхи й алгоритми задоволення 

цих потреб, спланувати наукову, проектну, інженерно-технологічну діяльність, 

для чого необхідно застосовувати складні соціальні, економічні, технічні 

моделі. Процеси проектування виробів і технологічних процесів їх 

виготовлення також вимагають різноманітного моделювання – геометричного, 

з використанням комп'ютерної графіки, положень технічної механіки, 

моделювання різних фізико-хімічних процесів (навантажених станів, 

зношування, перенесення тепла, електротехнічних процесів і т.д.) [7]. Крім того 

потрібне вивчення наявних техніко-технологічних аналогів, патентної чистоти, 

виробничої й інструментальної бази і т.д., що може бути забезпечено тільки за 

рахунок інтенсивного інформаційного забезпечення на основі корпоративних і 

глобальних інформаційних систем і мереж. 
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Під інтелектуальністю при обробці даних у сучасній науці розуміють 

насамперед використання інтелекту аналітиків і експертів у ПрО, чиї знання, за 

рахунок формалізації та відповідного опрацювання, інтегрують до складу 

алгоритмічного забезпечення КС. Аналітики й експерти, як інтелектуальні 

агенти, беруть участь у процесі формування гіпотез, в онтологічному 

інжинірингу, в оцінці й інтерпретації одержуваних для ПрО моделей. Іншим 

джерелом інтелектуальності в обробці даних є використання методів штучного 

інтелекту, що моделюють біологічні основи інтелектуальної діяльності людини 

(наприклад, за допомогою штучних нейронних мереж), еволюційні основи 

розвитку біологічних систем (зокрема, у вигляді генетичних алгоритмів) і 

основи логіки людського мислення (насамперед, за допомогою теорії нечітких 

множин і мір, а також шляхом організації систем нечіткого виведення) [4,23]. 

Крім того, при обробці даних застосовують також результати досліджень 

інженерів з знань (учених і практиків).  

Загальну схема функціонування КС для ІОД наведено на рисунку 1.2. 

Знання, тобто в даному випадку, моделі залежностей параметрів ПрО, у процесі 

роботи КС для ІОД витягають зі СД (рис. 1.2) за допомогою різноманітного 

алгоритмічного забезпечення. Програмні компоненти КС реалізують різні 

статистичні методи аналізу даних (кореляційний, регресійний, дисперсійний, 

дискримінантний, факторний, кластерний і інші види аналізу) і методи 

машинного навчання (алгоритми побудови баз і дерев правил, побудови 

асоціативних правил, мереж Байєса й т.п.) [13,14,15]. Для більшості процесів, 

що мають місце в ОТС, у тому числі, у машинобудуванні, у теперішній час 

немає достатньо розроблених детермінованих моделей (тобто моделей у 

вигляді систем рівнянь і нерівностей алгебраїчного, диференціального, 

інтегрального типу або їх гібридів), які б дозволяли виробляти однозначно 

ефективні керуючі впливи (або підтримувати прийняття ефективних рішень). 

Разом з тим, при виконанні виробничих завдань у процесі оптимального 
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керування необхідно одержати результати у вигляді конкурентоспроможних 

виробів, оперативності і якості надаваних послуг або іншого системного ефекту 

з мінімальними витратами ресурсів. Більше того, для групи процесів, 

пов'язаних з участю людини на виробництві, або в умовах, коли об'єкти 

обробки, обладнання й устаткування швидко змінюються, такі моделі 

практично відсутні. Ті ж моделі, яких вже отримано, частіше представляють 

фізичні моделі процесів, засновані на загальних емпіричних підходах, і 

вимагають настроювання й коректування для конкретних виробничих обставин. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Схема роботи комп'ютерної системи інтелектуальної обробки 

даних на основі інженерії знань 

 

Під інтелектуальною обробкою даних мають на увазі обробку даних, 

накопичених у БД оперативного обліку й у спеціалізованих СД, із метою 

отримання й використання залежностей між параметрами, представлених у 

вигляді моделей функціонування ПрО. Така обробка повинна вестися з 

урахуванням накопичених знань про роботу ПрО й про процес обробки даних, 
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формалізованих методами інженерії знань, зокрема, у вигляді онтологічних 

моделей. Необхідна розробка як теоретичних підходів, так і алгоритмічних 

засобів для організації онтологічних моделей, перетворень таких моделей і 

виконання запитів до них, обґрунтованих і верифікованих з використанням 

формальних методів. Відомо, що онтологія, представлена у вигляді моделі на 

основі дескриптивної логіки, не має достатньої виразності для представлення 

знань, важливих з погляду вироблення керуючих впливів на елементи ОТС [21]. 

Для формалізації таких знань використовують різновиди логіки першого 

порядку, вирази в яких, однак, повинні базуватися на концептах і властивостях 

певної онтології [34]. 

Розглянемо роль і місце КС для ІОД, заснованих на знаннях, у процесах 

вимірювання, керування й інформаційної підтримки діяльності, послідовність 

яких наведено на рисунку 1.3. Представлення результатів аналізу на даній схемі 

реалізовано з погляду обсягів виконання завдань з обробки даних і 

можливостей використання при їх виконанні результатів інженерії знань. 

На даній схемі також показані можливості й обмеження обробки даних і 

вироблення керуючих впливів, що надаються різними видами КС:  

– інформаційно-вимірювальними, чия функціональність обмежується 

виконанням завдань прийняття сигналів (повідомлень, результатів 

вимірювання, оглядів і опитувань), їх первинного перетворення, відображення 

й накопичення результатів [11,24]; 

– інформаційними системами, чиє призначення полягає в накопиченні й  

зберіганні даних (шляхом формування оперативних БД і сховищ історичних 

даних), візуалізації (відображення) даних про роботу ПрО, у тому числі у 

вигляді різноманітних форм і звітів, а також забезпечення вибірки даних за 

допомогою мов запитів і формування багатовимірного представлення 

агрегованих даних для обробки результатів за допомогою інтелекту аналітиків 

[35], і, частково, для виявлення залежностей і трендів, прихованих у даних;  
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Рисунок 1.3 – Роль і місце комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних, заснованих на знаннях,  

у процесах вимірювання, керування й інформаційної підтримки діяльності 

3
1

 



32 

 

– системами підтримки прийняття рішень, для яких в основному 

характерно використання існуючих СД і наявних моделей для прогнозування й 

пред'явлення результатів аналітикам [36], однак деякі розвинені системи ППР 

також забезпечують можливість синтезу й навчання моделей на основі СД і 

вироблення керуючих впливів;  

– системами автоматизованого керування, які забезпечують можливість 

оптимізації технологічних процесів за рахунок вироблення керуючих впливів 

на основі використовуваних моделей функціонування ПрО [37]. 

Особливістю й головною перевагою КС для ІОД перед проаналізованими 

системами є комплексність виконання більшості завдань з обробки даних [38], 

яка забезпечується охопленням усього ланцюжка перетворення даних – від 

одержання сигналів (відомостей) про роботу ПрО, їх накопичення й обробки за 

рахунок ефективної організації СД і планування процесів отримання знань 

(моделей) з даних, до використання отриманих моделей для прогнозування й 

підтримки прийняття рішень. При цьому використання методів інженерії знань, 

і насамперед, онтологічного моделювання на всіх етапах обробки даних [1], з 

використанням методів штучного інтелекту [39,40], дозволяє підвищити 

ефективність обробки даних і забезпечити релевантність моделей, які 

здобувають з даних. 

Застосування результатів інженерії знань під час розв’язання задач 

функціонування КС для ІОД, як показано на рисунку 1.3, можливо на кожному 

етапі обробки й представлення даних. Повинні бути розроблені моделі ПрО для 

кожної з розв'язуваних задач у вигляді концептів (класів об'єктів), їхніх 

екземплярів і зв'язків між ними, наборів правил, що характеризують 

властивості об'єктів і процесів, закономірностей і алгоритмів функціонування. 

Такі моделі вміщують наступні знання: 

– результати формалізації цілей, задач, обмежень і критеріїв 

функціонування, об'єктів і зв'язків, атрибутів ПрО; 
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– результати класифікації й специфікації пристроїв, параметрів 

вимірювального каналу, збурюючих впливів, шкал вимірювання та ін.; 

– результати класифікації й специфікації методів і алгоритмів 

перетворень, методів візуалізації, елементів інтерфейсу й ін.; 

– результати інформаційного моделювання й концептуального 

проектування БД і СД, використовувані моделі даних, формати зберігання й 

т.п.; 

– результати класифікації й специфікації методів агрегації даних, 

багатовимірного їх представлення, використання Domain Specific Language 

(DSL) для завдання переліків дій з обробки даних на зрозумілій аналітику мові; 

– результати класифікації й специфікації методів і алгоритмів ІОД, 

методів штучного інтелекту, згортки експертних оцінок, організації БЗ, оцінок 

релевантності моделей. 

Однією з основних ідей даної роботи є не тільки формалізація знань про 

об'єкти, властивості, процеси і засоби ІОД, але й розробка методології 

проектування й реалізації алгоритмічно-програмних засобів КС на основі БЗ, 

які дозволяють міняти архітектуру використовуваних програмних комплексів 

залежно від розв'язуваної задачі аналізу й цілей проведення ІОД, і 

модифікувати (поповнювати й коректувати) використовувані БЗ за 

результатами такої діяльності. Таким чином, розроблювальні компоненти КС 

для ІОД повинні бути переведені з відомої моделі Model Driven Architecture 

[41], у якій архітектура КС, побудована на основі моделі ПрО, визначається в 

незмінному, на даному етапі життєвого циклу, вигляді, до Model Driven Data 

Processing і Model Driven Knowledge Data Discovery (KDD) – моделей 

архітектури програмного забезпечення, яке перебудовується в залежності від 

переліку й вимог до знань (моделей), що витягають із даних. 
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1.2 Сучасні методи й засоби онтологічного моделювання як основного 

інструмента інженерії знань 

 

1.2.1 Парадигми інженерії знань і онтологічного моделювання як її 

різновиду 

 

 

Під інженерією знань у цілому будемо розуміти наступну сукупність 

процесів, частково виконуваних послідовно й циклічно: аналіз закономірностей 

функціонування ПрО; узагальнення й агрегація фактів і явищ, установлених у 

процесі аналізу; уточнення, узгодження й формалізація результатів аналізу; 

синтез моделей функціонування ПрО, описуваних за допомогою мови 

багатосортної логіки; перевірка адекватності моделей на тестуючих вибірках 

даних про факти і явища ПрО. У додатку А1 представлено системний підхід до 

розгляду об'єктів і моделювання в процесі аналізу закономірностей 

функціонування різних ПрО.  

Знання, формалізовані на основі наявних відомостей (успадковані в 

рамках застосовуваних методик і технологій обробки потоків матеріалів і даних 

в ОТС), або виявлені в процесі інженерії знань, повинні бути представлені у 

вигляді, зручному для їхнього зберігання, обміну й ефективного застосування в 

КС. У теперішній час найпоширенішими підходами до представлення знань є 

наступні методи: семантичні мережі [42,43], фрейми [42], формальні логічні 

моделі [44], продукційні правила й дерева рішень [42,43]. Нейронні мережі [45], 

когнітивні карти [46], мережі Петрі, діаграми потоків даних і робіт можна 

розглядати як різновиди семантичних мереж, навантажених різного роду 

вагами й правилами поведінки. Математичні залежності параметрів ПрО, 

формалізовані відповідним чином, будемо розглядати як окремий випадок 

продукційних правил. Різновидом представлення знань є описи наявних даних 

(топології кластерів, асоціативні правила й т.п.), які також можуть бути 

представлені у вигляді логічних моделей і продукційних правил. Кожний із цих 
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методів має різний рівень виразності й обмеження при формалізації й 

представленні знань, а також у процесі їх застосування під час ІОД. На рисунку 

1.4 наведено класифікацію моделей і засобів представлення знань, яка виконана 

за двома критеріями: ступінь узагальненості моделей знань; ступінь явного 

представлення знань у вигляді аксіом, залежностей і предикатів для ПрО, що 

моделюється. 
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Рисунок 1.4 – Класифікація моделей і засобів представлення знань, за ступенем 

узагальненості й ступенем явного представлення знань 

 

Формально продукційна модель представлення знань описується в такий 

спосіб. Модель будується у вигляді пропозицій виду «Якщо ‘твердження 1tS ’ і 

‘твердження 2tS ’ вірне (антецедент), то ‘твердження 3tS ’ вірне (консеквент)». 

Кожний елемент продукційної моделі може бути представлений у вигляді 

кортежу: 

PostConsAntCondC:E S ,,,     (1.1) 

де SC  – опис класу ситуацій, з якими асоційований елемент E  моделі, Cond  – 

умова, при якій активізується дана продукція, ConsAnt   – ядро продукції, 
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Post  – постумова продукційного правила (наприклад, обробка наступного 

елемента моделі або виклик процедури). Недоліком такої моделі є відсутність 

структурованої концептуалізації ПрО й можливість суперечливості бази правил 

(inconsistency).  

На більш високому рівні абстракції застосовується онтологічний підхід 

до візуалізації й зберігання знань. Такий підхід дозволяє за допомогою 

онтологічних моделей описати наявні знання для кожної, у тому числі складної, 

ОТС. Перевагою такого підходу є можливість відокремити моделі знань від 

алгоритмічного й програмного забезпечення, що використовує ці моделі в 

процесі ІОД в ОТС. Використання редакторів онтологій і форматів обміну 

онтологічними моделями дозволяє коректувати й масштабувати такі моделі в 

ручному й автоматизованому режимі, в процесі зміни цілей і задач ІОД або 

умов функціонування ОТС. У результатах НДР [47], виконаної за участі автора, 

наведено докладну класифікацію онтологій, їх елементів і задач, розв'язуваних 

на основі їх розробки й використання. Онтологія може бути використана для 

впорядкування термінології в ПрО, для обміну знаннями між активними 

агентами в ОТС, у якості змістовної теорії поведінки ПрО, для автоматичного 

виведення на аксіомах і застосування методів штучного інтелекту. Важливою 

особливістю онтології є представлення в одній моделі не тільки узагальнених, 

концептуалізованих знань, але й фактичних відомостей, результатів 

оперативного обліку в ПрО. 

Для побудови онтологічних моделей застосовуються два підходи: 

спадний, при якому процес концептуалізації виконується аналітиками в ПрО й 

інженерами з знань, що безпосередньо формулюють аксіоми мовою логіки 

(предикатів першого порядку, дескриптивної, модальної й т.п.); висхідний, при 

якому виконується побудова онтологій за результатами аналізу великих 

текстових масивів-корпусів, що описують функціонування ПрО, з урахуванням 

семантики природніх мов [48]. Обидві підходи є взаємодоповнюючими й 

вимагають безумовної участі аналітиків на етапі концептуалізації. Таким 

чином, суб'єктивність результатів побудови онтологій є невід'ємною рисою 
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онтологічної інженерії й вимагає свого обмеження й компенсації, за рахунок 

застосування методів верифікації на основі формального підходу.  

Всебічному розгляду онтологій як специфічних баз знань присвячена 

велика кількість робіт [49,50,51,48,52,55], у яких розглядаються їхні 

класифікації [53,54,55,57,58,59,60,61,51], принципи побудови [54,55] і 

використання [54,55,57,62]. На даний момент найвідомішим визначенням 

онтології є поняття, сформульоване Грубером в 1992 р.: Онтологія – це 

специфікація концептуалізації [49]. Концептуалізація – це структура реальності 

в ПрО, розглянута незалежно від її стану й конкретної ситуації. Таке 

визначення вважається класичним і коротким варіантом поняття. Існують більш 

розширені визначення онтології, деякі з яких сформулював також Грубер [50]. 

Часто використовують наступне узагальнене визначення: онтологія (в 

інформатиці) – це спроба всеосяжної й детальної формалізації деякої галузі 

знань за допомогою концептуальної схеми. Зазвичай така схема складається зі 

структури даних, що містить усі релевантні класи об'єктів, їх зв'язки й правила 

(теореми, обмеження), прийняті в цій області [51]. 

Таким чином, класичним визначенням онтології можна вважати 

наступне: це специфікація наявних знань про роботу ПрО, формально 

представлених шляхом концептуалізації. Концептуалізація припускає опис 

множини об'єктів і понять, знань про них і зв'язків між ними [51] за допомогою 

глосарія понять (термінів, концептів, відношень), виявлених на етапі аналізу 

ПрО. На процес онтологічного моделювання, на активності, реалізовані в 

процесі виконання даного процесу, на представлення результату моделювання, 

впливає базис [62], або метамова опису онтологічної моделі. Застосовуються 

базиси (метамови) з наступними наборами концептів: клас-відношення-

функція-аксіома-екземпляр; відношення-роль-атрибут; процес-відношення-

атрибут [63,64]. У даній дисертаційній роботі використано перший базис, тому 

що він широко використовується в сучасних програмних компонентах КС і 

реалізований у відповідних форматах і протоколах представлення й обміну 

онтологічними моделями. Таким чином, основними компонентами онтології є, 
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згідно з обраним базисом: класи (поняття); відношення (властивості, атрибути); 

функції; аксіоми; екземпляри класів (індивіди, індивідуали). 

Тоді онтологічна модель представлення знань Ont  може бути визначена 

як кортеж [65]: 

 

eqRRRR: ,,,,,,,,  ValTypeIndPrCOnt ,   (1.2) 

 

де C  – множина концепцій (або класів); datobj PrPrPr   – множина 

відношень (об'єктних властивостей objPr  і властивостей типів даних datPr ); 

Ind  – множина індивідів (індивідуалів, екземплярів класів); Type  – множина 

типів даних; Val  – множина значень відповідних типів; 

)()()( TypeTypePrPrCC R
 

– рефлексивне, асиметричне й 

транзитивне відношення, називане категоризацією, яке формує часткові 

порядки над множинами C , objPr  і Type . Такі частково впорядковані множини 

називають ієрархіями концепцій, властивостей і типів даних відповідно. R  – 

іррефлексивне й симетричне відношення над множиною 

)()()( TypeTypePrPrCC  , що називають виключенням; R  – 

відношення над множиною )()( ValIndCInd  , що називають 

інстанціацією (конкретизацією, реалізацією); eqR  – відношення над множиною

)( ValIndPrInd  , що називають призначенням (присвоюванням). 

Множини ValTypeIndPrC ,,,,  в розглянутій моделі попарно не 

перетинаються. З погляду дескриптивної логіки [44], онтологія може бути 

визначена в такий спосіб (наведено на рис. 1.4): 

 

ABoxTBoxOnto ,      (1.3) 
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де TBox  – термінологічна складова онтології, інтенсіонал, множина тверджень 

(аксіом) рівня концептуальної схеми онтології; ABox  – множина тверджень 

про індивіди і їх віднесення до концептів онтології, екстенсіонал.  

Представлення знань у вигляді мереж фреймів можна розглядати не як 

метод представлення знань, що має самостійне значення, а, скоріше, як 

методику структурної організації наявних знань у вигляді наборів даних і 

процедур для їхньої обробки. Так, згідно з [66], фрейми зазвичай 

представляють концепти ПрО, мають ідентифіктори й слоти. Останні 

відповідають атрибутам, що описують властивості концепту. Атрибути мають 

значення відповідних типів даних або зберігають ідентифікатори (покажчики) 

для інших фреймів. Також у представленні знань про роботу ПрО за допомогою 

фреймів використовують фасети – структури даних, що входять до слотів та 

описують властивості й обмеження концептів і їхніх атрибутів.  

Онтологічну модель ПрО, формалізовану для цілей зберігання й обробки 

засобами комп'ютерних систем, також можна представити у вигляді мережі 

фреймів [67]. Тоді у фреймах й описувачах концептів і властивостей кожний 

слот містить окрему аксіому, що описує клас, властивість або індивідуал, а 

фасет – наприклад, обмеження, що накладається на область значень 

властивості. Дослідниками зазвичай відзначається недостатня виразність таких 

методів представлення знань, як фрейми й семантичні мережі. 

На рисунку 1.5 наведено розроблену автором схему елементів 

розглянутого в (1.2-1.3) варіанта представлення онтологічної моделі, 

розроблену у вигляді діаграми класів UML, та частково реалізовану у структурі 

мови Ontology Web Modeling. 
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Рисунок 1.5 – Схема елементів представлення онтологічної моделі, у вигляді 

діаграми класів Unified Modeling Language 

 

Існує велика кількість методологій проведення онтологічної інженерії. 

Найбільш популярними методологіями, які застосовуються при реалізації 

проектів з розробки онтологій складних ПрО, є наступні: the Ushold and Kings’ 

methodology [68], методологія TOVE [69], METHONTOLOGY [70], методологія 

On-To-Knowledge [71]. Процес побудови онтологій, яка містить у собі 

представлення концептуальних і значимих знань про роботу ПрО, є творчим 

процесом, що базуються на застосуванні набору когнітивних операцій з 

сприйняття дійсності, розуміння й формалізації об'єктів і відношень між ними, 

які беруть участь у конкретному прояві цієї дійсності. Знання в рамках 

онтології представляють в декларативній формі, хоча взаємовпливи концептів 

являють собою елементи процедурного опису ПрО. Особливостями 

онтологічних діаграм (онтографів) є узагальнене й уніфіковане представлення 
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знань про роботу ПрО, яке може бути використане для виконання різних 

завдань дослідження різними аналітичними групами. Однак для реалізації такої 

можливості при побудові онтологій повинні використовуватися концепти і їхні 

відношення, які однозначно трактуються із семантичної точки зору. При 

дотриманні такого методу побудови одержані онтології можуть бути 

розширені, поповнені й обмежені, а також піддані міжонтологічним 

відображенням [72]. 

Зазвичай формулюють наступні основні вимоги, яким повинні 

задовольняти онтології [49,73,74,75]: 

1. Зрозумілість, ясність. Терміни (і поняття) онтології повинні 

відображати реальну дійсність. Їхні символьні позначення (знаки) повинні 

формуватися на основі загальноприйнятих правил у семіотиці й повинні 

виражати загальноприйняті змісти реальних об'єктів.  

2. Обґрунтованість, зв’язність. Формування початкового набору понять 

онтології і їх додавання повинне бути обґрунтованим, обумовленим, у першу 

чергу, вимогами передбачуваної сукупності розв'язуваних задач.  

3. Розширюваність. В онтології повинен бути передбачений механізм 

розширення (обмеження) спільно використовуваних словників понять без 

порушення цілісності системи. 

4. Мінімальний вплив кодування. Необхідно виконувати специфікацію 

онтології на рівні представлення в загальноприйнятій мові опису онтології, 

незалежному від платформи реалізації. Такий опис можна передавати для 

використання будь-якому аналітикові або програмному агентові. 

5. Мінімальні онтологічні зобов'язання. Важливо, щоб множина понять 

онтології відображала концептуальну структуру ПрО, відносно стабільну 

протягом життєвого циклу інформаційної або комп’ютерної системи. 

При моделюванні ПрО, після формулювання задач обробки матеріальних 

потоків і потоків даних, завжди існує можливість виділити концепти-об'єкти 

(сутності), концепти-процеси (явища), під час перебігу яких виконується 

обробка потоків і ресурсів у рамках розв'язуваних задач, а також відношення 
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між ними [76,77]. При узагальненні всіх розглянутих компонентів у процесі 

комплексного моделювання ПрО одержують наступні види онтологій, що 

утворюють ядро онтологічного моделювання: онтологія множини об'єктів 

(понять, концептів, сутностей) ПрО, яка розглядається як ієрархічна структура 

класів, підкласів і елементів класів; онтологія множини процесів ПрО, яка 

розглядається як ієрархічна структура процесів, підпроцесів, дій і операцій; 

онтологія сукупності задач аналізу й синтезу (аспектів розгляду), які можуть 

бути поставлені й вирішені в ПрО. Така онтологія являє собою ієрархічну 

структуру задач, підзадач, процедур і операторів. 

 

 

1.2.2 Порівняльний аналіз методів формалізації й візуалізації 

онтологічних моделей за допомогою програмних компонентів комп'ютерних 

систем 

 

 

Для ефективного виконання задач ПрО при реалізації процедур збору й 

обробки даних про об'єкти, що діють у ПрО, необхідно відповідним чином 

систематизувати знання про неї, накопичені фахівцями й аналітиками, у вигляді 

онтологічних моделей. Така систематизація знань, представлення їх у формі, 

що дозволяє верифікувати їх комплексність, повноту відображення реальної 

дійсності, несуперечність, цілісність, дає можливість організувати 

інформаційне забезпечення діяльності шляхом реалізації комп'ютерних систем, 

заснованих на онтологіях. Використання таких КС дозволяє фахівцям і 

аналітикам скористатися результатами інженерії знань при розв’язанні 

конкретних задач аналізу даних і синтезу проектних рішень. 

Важливим з погляду продуктивності праці аналітиків і інженерів з знань, 

що займаються розробкою онтологічних моделей, є інструментарій для такої 

інженерії знань у вигляді програмних комплексів і компонентів КС для 

автоматизації процесу формалізації онтології й візуалізації результатів, що 
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використовують різні мови представлення. На рисунку 1.6 наведено результати 

класифікації мов і програмних компонентів для побудови й представлення 

онтологій. Дана таксономія включає наступні компоненти класифікації засобів 

підтримки онтологічної інженерії [61,78]. 

Мови представлення експертних знань 

XBRL (extensible Business Reporting Language) є вільним і глобальним 

стандартом для формалізації й обміну бізнес-моделями [XBRL: 

http://www.xbrl.org/]. Базується на розширеннях синтаксису мови XML і може 

бути використаний для опису онтологічних моделей. 

Open Biomedical Ontologies (OBO) [OBO foundry: 

http://www.obofoundry.org/] представляє керовані глосарії й таксономії в області 

біології й медицини. Мову представлення засновано на форматах XML і RDF. 

Unified Modeling Language (UML) і IDEF5 (Integrated Definition for 

ontology description capture method) є графічними мовами представлення знань, 

що стандартизують нотацію для ряду діаграмних методик. 
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Рисунок 1.6 – Результати класифікації мов і програмних компонентів для 

побудови й представлення онтологій 
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Мови представлення нереляційних даних 

Resource Description Framework (RDF) [RDF: http://www.w3.org/RDF/] 

розроблено у рамках проекту Semantic Web для опису метаданих документів, 

розміщених в Інтернет. Мова RDF використовує в якості базової модель 

представлення даних «об'єкт-атрибут-значення» (триплет). Мова є основою для 

інших мов і їх семантичних розширень. Для концептуалізації й структурування 

ресурсів в RDF використовується Resource Description Framework Schema (RDF 

Schema, або RDFS), що забезпечує виконання запитів до вмісту бази триплетів 

за допомогою SQL-подібної мови SPARQL (рекурсивний акронім для SPARQL 

Protocol and RDF Query Language). 

Мови представлення онтологічних моделей 

– на основі дескриптивної логіки: 

DAML+OIL (DAML – DARPA Agent Markup Language and OIL – Ontology 

Interchange Language) [DAML+OIL: http://www.daml.org/language/] – семантична 

мова розмітки Web-ресурсів, що розширює стандарти RDF і RDF Schema 

завдяки більш повним примітивам моделювання. Є попередником OWL, її 

підтримку завершено в 2006 році. 

Web Ontology Language (OWL) [OWL: http://www.w3.org/TR/owl-features/] 

– мова для представлення онтологій наступного покоління після DAML+OIL. 

Базується на результатах розробки RDF, RDF Schema і DAML+OIL, але має 

розширені можливості з погляду виразності для представлення знань про 

роботу ПрО. Друга версія OWL [79] підтримує велику кількість аспектів 

онтологічної інженерії з OWL 2 Profiles [80]. Логічний формалізм онтологій 

забезпечується застосуванням DL (Description Logics) [44], яка дозволяє 

виконувати логічне виведення на концептах онтологічної моделі. Модель 

онтології, описаної мовою OWL, є послідовністю аксіом, фактів і посилань на 

інші онтології.  

– на основі фреймової моделі: 
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F-Logic (frame logic) – являє собою засіб представлення знань про роботу 

ПрО й мову онтології. F-Logic поєднує в собі переваги концептуального 

моделювання з об'єктно-орієнтованими мовами на основі фреймів і пропонує 

декларативний, компактний і простий синтаксис, а також чітко визначену 

семантику логічної мови [81]. 

– на основі логік першого порядку (First Order Logic – FOL): 

Knowledge Interchange Format (KIF) [KIF: http://www-

ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/kif/] – мова, призначена для обміну й 

повторного використання формалізованих знань у КС. Вона дозволяє описувати 

онтологічні моделі за допомогою довільних виразів логіки обчислення 

предикатів першого порядку, не обмежуючись висловлюваннями Хорна. Мову 

KIF розроблено для опису загального формату представлення знань, 

незалежного від конкретних систем, що їх використовують. 

SWRL (Semantic Web Rule Language) [82] засновано на об'єднанні формул 

Хорна й мови OWL-DL. Він містить у собі абстрактний синтаксис високого 

рівня, семантику моделі й синтаксис XML, заснований на мові RuleML (Rule 

Markup Language) [83]. SWRL дозволяє зіставляти правила, подібні 

сформульованим мовою Datalog, з базою знань, описаною мовою OWL. Для 

зручності читання були запропоновані підмножини SWRL. Наприклад, DL-safe 

правила, запропоновані Motik et al. [84] застосовуються тільки до явним чином 

найменованих об'єктів. Мову, що розглядається, засновано на абстрактному 

синтаксисі високого рівня й теоретико-модельній семантиці, яку побудовано на 

тій же основі опису логіки, що й OWL. Вирази мовою SWRL можуть бути 

серіалізовані з використанням синтаксису XML, заснованого на RuleML. Цей 

синтаксис підтримується декількома компонентами КС – редакторами 

онтологій, такими як Protégé [http://protege.stanford.edu], KAON2 

[http://kaon2.semanticweb.org] і RacerPro [http://www.racer-

systems.com/products/racerpro]. SWRL є важливим кроком у дослідженнях, 

проведених для розвитку Semantic Web. 

http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/kif/
http://www-ksl.stanford.edu/knowledge-sharing/kif/
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Програмні компоненти КС – машини логічного виведення (inference 

engines, reasoners) 

Машини виведення використовують знання, формалізовані у вигляді 

онтологічних моделей і баз правил, для перевірки цілісності й несуперечності 

множини аксіом і фактів, уведених до складу моделі [85]. Крім того, з їхньою 

допомогою можна виконувати запити до вмісту онтологій, як до 

термінологічної частини, так і до екстенсіональної частини, на мовах SPARQL 

[86], SQWRL, DLQuery [85], і одержувати результати, що містять відомості не 

тільки про факти й літерали, що відповідають умовам запитів, але й про класи, 

властивості і типи даних. До найпоширеніших резонерів відносять Pellet [87], 

Drools [http://www.drools.org/], Jena [https://jena.apache.org/], Jess [88] і інші. Такі 

програми є самостійними компонентами, з якими взаємодіють зовнішні 

програми, редактори онтологій або спеціалізовані алгоритмічно-програмні 

засоби, за допомогою відповідних Application Programming Interface (API). 

Програмні компоненти КС – редактори онтологій 

Найбільш використовуваним у теперішній час компонентом для 

редагування, візуалізації й виконання логічного виведення на аксіомах і 

правилах онтологій, є програмний компонент (ПК) Protégé. Фрагмент 

розробленої автором (у співавторстві) за допомогою ПК Protégé і представленої 

у форматі OWL/XML онтологічної моделі ПрО «Виконання інтенсивних 

пластичних деформацій (ІПД) заготовок» наведено на рисунку 1.7. 

На рисунку 1.8 представлено діалогове вікно редактора онтологій Protégé 

у процесі роботи з онтологічною моделлю ПрО «Виконання ІПД заготовок» і з 

використанням plug-in OntoGraph для візуалізації класів, властивостей і 

екземплярів онтологічної моделі. 
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<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns="http://www.owl-IPD.com/OntologyIPD.owl#" 

     xml:base="http://www.owl-IPD.com/OntologyIPD.owl" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    <owl:Ontology rdf:about="http://www.owl-IPD.com/OntologyIPD.owl"/> 

    // Object Properties 

    <!-- http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#имеет_вид_материала_инструмента --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#имеет_вид_материала_инструмента"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Параметр"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Параметр_инструмента"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Форма_инструмента"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#имеет_вид_материала_инструмента"/> 

                <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Вид_материала_инструмента"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:domain> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#имеет_нагружаемую_площадь"/> 

                <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Нагружаемая_площадь"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:domain> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#имеет_ограничение_течения_по_осям"/> 

                <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Ограничение_течения_по_осям"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:domain> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#имеет_рабочую_поверхность_инструмента"/> 

                <owl:allValuesFrom rdf:resource="http://www.owl-

IPD.com/OntologyIPD.owl#Рабочая_поверхность_инструмента"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

Рисунок 1.7 – Фрагмент OWL-RDF онтологічної моделі ПрО «Виконання 

інтенсивних пластичних деформацій заготовок» (Лист 2) 
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Рисунок 1.8 – Ієрархія класів розробленої онтології процесів інтенсивних пластичних деформацій заготовок, і фрагмент 

її графічного відображення з використанням plug-in OntoGraph пакета Protégé 

4
8
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Аналіз рисунків 1.7-1.8 показав, що текстове представлення розробленої 

онтології у форматі OWL-RDF є таким, що сприймається з незручністю для 

аналітика з ПрО, а графічне представлення у форматі OntoGraph є зручним для 

навігації по готовій онтології, однак не дає концептуального представлення про 

класи й аксіоми над ними, уведені до складу онтологічної моделі. При розробці 

онтології, для усунення розриву між розумінням ПрО з погляду аналітика й 

виразними можливостями мови моделювання OWL DL (Descriptive Logic), 

необхідне використання можливостей концептуального моделювання, 

наприклад, як це презентовано на рисунку 1.9.  На ньому наведено фрагмент 

OWL/XML онтологічної моделі ПрО «Виконання ІПД заготовок», 

представленої у вигляді згенерованої на її основі UML-подібної моделі 

OwlGrEd – UML Style Graphical Editor for OWL (http://owlgred.lumii.lv). 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Фрагмент онтологічної моделі мовою OWL/XML для ПрО 

«Виконання ІПД заготовок», представленої у вигляді згенерованої на її основі 

UML-подібної моделі  OwlGrEd – UML Style Graphical Editor for OWL 

(http://owlgred.lumii.lv) 

 

http://owlgred.lumii.lv/
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Однак, як видно з рисунку 1.9, для великої онтологічної моделі (з 

кількістю елементів у кілька сотень) такий підхід не дозволяє компактно 

представити необхідні концепти й зручно маніпулювати ними з метою 

наочного аналізу загальної концепції моделі. 

Розроблювачі мови графічного концептуального проектування Graphol 

(http://www.diag.uniroma1.it/~graphol/) й відповідного редактору, загальний 

вигляд якого наведено на рисунку 1.10, запропонували свою оригінальну 

діаграмну методику, яка дозволяє зручно працювати проектувальникові моделі 

із класами, атрибутами й ролями (властивостями), однак не має ефективних 

інструментів для представлення екземплярів. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Фрагмент моделі онтології мовою графічного концептуального 

проектування Graphol (http://www.diag.uniroma1.it/~graphol/) під управлінням 

відповідного редактора Eddy 
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Інший підхід для усунення згаданого вище розриву полягає в 

застосуванні для формулювання аксіом мови DSL, близької до природньої. На 

рисунку 1.11 наведено фрагмент онтологічної моделі ПрО «Виконання ІПД 

заготовок» мовою DSL, яка використовується в ПК Ontorion Fluent Editor фірми 

Cognitum (http://www.cognitum.eu/semantics/FluentEditor/). Велика кількість 

аксіом, відсутність зручних засобів візуалізації й можливості роботи із 

правилами, описаними мовою Semantic Web Rule Language (SWRL) (як і в 

UML-подібній моделі), не дозволяє вважати використаний розроблювачами 

Fluent Editor підхід зручним і ефективним. 

Таким чином, сучасні засоби для автоматизації процесу розробки й 

формалізації онтологічних моделей разом із правилами функціонування ПрО у 

вигляді правил логіки першого порядку, як найбільш ефективної форми 

представлення знань аналітиків і фахівців з ПрО, не мають необхідної 

наочності, спільності підходу й рівня абстракції для забезпечення єдиної 

понятійної бази розроблювачів з різними рівнями уявлення про предметну 

область.  

При виконанні спільних робіт з інженерії знань фахівці з різних аспектів 

моделювання стикаються з істотними відмінностями в трактуванні концептів і 

зв'язків між ними. Крім того, існують великі проблеми при відображенні 

онтологічних моделей на структури СД і алгоритми обробки даних у процесі 

автоматизації бізнес-процесів в ОТС. Усе це вимагає розробки методології 

комплексного проектування онтологічних моделей і реалізації КС на основі 

застосування високорівневих методів інженерії знань і відповідних 

інформаційних технологій. 
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а) 

 

Every "Зміна_температури"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>] is not a 

"Напрямок_перетину"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>]. 

Every "Зміна_температури"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>] is not a 

"Параметр_матеріалу"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>]. 

Every "Зміна_температури"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>] is not a 

"Симетрія". 

Every "Зміна_температури"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>] is not a 

"Співвідношення_розмірів"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd.o#>]. 

The-"Форма_заготовки_4"[<http://www.owl-ipd.com/Ontologyipd#>] 

"має_значення_співвідношення_розмірів_перетину"[<http://www.owl-ipd.com/Ontolog#>] 

equal-to 0.008. 

 

References: 

 [assert] 'http://www.owl-ontologies.com/assert.owl#' 

 [protege] 'http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#' 

 [sqwrl] 'http://sqwrl.stanford.edu/ontologies/built-ins/3.4/sqwrl.owl#' 

 [swrl] 'http://www.w3.org/2003/11/swrl#' 

 [swrla] 'http://swrl.stanford.edu/ontologies/3.3/swrla.owl#' 

 [swrlb] 'http://www.w3.org/2003/11/swrlb#' 
 [xsp] 'http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#' 

б) 

Рисунок 1.11 – Фрагмент онтологічної моделі ПрО «Виконання ІПД заготовок» 

мовою Domain Specific Language (DSL), використовуваною ПК Ontorion Fluent 

Editor фірми Cognitum (http://www.cognitum.eu/semantics/FluentEditor/):а) 

представлений за допомогою графічного інтерфейсу; б) представлений мовою 

опису онтологій  

http://www.cognitum.eu/semantics/FluentEditor/
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1.3 Представлення знань про процеси інтелектуальної обробки даних з 

використанням онтологічного підходу 

 

1.3.1 Структурно-функціональна модель процесів перетворення потоків 

даних у перебігу їх інтелектуальної обробки 

 

 

Розглянемо активності, реалізовані в процесі інтелектуальної обробки 

даних, а також матеріальні потоки, вхідні й керуючі потоки даних, та 

виконавців активностей. У сучасній практиці моделювання ПрО під 

поведінковим описом концептів-процесів або концептів-явищ найчастіше 

розуміють розробку моделей бізнес-процесів. Їхнім результатом є графічні 

діаграми (наприклад, діаграми активностей системи, що є результатом 

застосування методики SADT, і т.п.) і природно-мовні описи процесів. У 

розглянутому вище підході до побудови онтологій ПрО процеси, що 

безпосередньо реалізують перетворення потоків і ресурсів у ПрО для 

виконання завдань (досягнення цілей) її функціонування, організують окрему 

модель. У такій онтології відношення між процесами для сусідніх рівнів 

ієрархії відповідають відношенням «Ціле-Частина», а усередині кожного рівня 

вони є проблемно-орієнтованими. Вони також обумовлюють початок, 

закінчення й обмеження виконання процесів. 

Визначимо основні концепти сутностей і процесів їх перетворення для 

подальшої побудови моделі з використанням апарата теорії категорій. Для 

формалізації результатів аналізу особливостей функціонування програмних 

компонентів КС для ІОД будемо використовувати діаграмну методику 

системного аналізу SADT (Structured Analysis and Design Technique – технології 

структурного аналізу й проектування) [89], нотація якої являє собою діаграму 

активностей процесів, що моделюються. З урахуванням особливостей, 

викладених вище, результати системного аналізу представлено на рисунку 1.12 

як структурно-функціональну модель процесів перетворення потоків даних в 
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програмних компонентах (ПК) КС для ІОД у вигляді SADT-діаграми 1-го рівня 

деталізації. 

Дана діаграма формалізує попередні результати аналізу, а також містить 

для кожної активності розгорнуті найменування вхідних і вихідних потоків 

даних, потоків керування й виконавців.  

Повний цикл процесу ІОД з використанням результатів інженерії знань 

містить у собі наступні активності: 

– формування потреби в проведенні ІОД; 

– одержання неструктурованих даних з різних джерел; 

– проектування й фізична реалізація структури СД (в тому числі, на основі 

реляційної моделі даних) для конкретного завдання аналізу; 

– перетворення неструктурованих даних у структуровані дані й заповнення 

СД; 

– очищення (Cleaning) даних, усунення колізій і нормалізація; 

– інжиніринг (оцінювання) ознак, параметрів (Feature Engineering), тобто 

оцінка їх інформативності й значимості для моделей, які витягають із даних; 

– власне отримання моделей (знань) з даних; 

– візуалізація результатів моделювання, оцінка адекватності моделі; 

– використання моделі для підтримки прийняття рішень (вироблення 

керуючих впливів) і остаточна оцінка адекватності моделі. Повторення циклу 

ІОД при необхідності уточнення або при зміні завдання аналізу або умов 

проведення ІОД. 

Онтологічне моделювання ПрО з точки зору подальшого виконання 

процесу ІОД відіграє важливу роль при виборі параметрів ПрО, які повинні 

бути використані в процесі формування СД і під час вибору алгоритмів 

обробки даних. Цей вид моделювання представлено у структурно-

функціональній моделі процесів ІОД наступними активностями: 

– онтологічне моделювання проблемного завдання; 

– інформаційне моделювання задач обробки й аналізу даних; 

– формування гіпотез і вибір ознак. 
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Рисунок 1.12 – Структурно-функціональна модель процесів перетворення 

потоків даних у комп'ютерних системах інтелектуальної обробки даних, у 

вигляді SADT-діаграми (Лист 1) 
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Рисунок 1.12 – Структурно-функціональна модель процесів перетворення 
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 57 

A10

Онтологічне 

моделювання 

проблемного 

завдання

Вид онтологічної 

моделі й завдання 

моделювання

Формат подання 

моделі

A11

Інформаційне 

моделювання 

завдання обробки 

й аналізу даних

Вид інформаційної 

моделі й завдання 

моделювання

Шаблони 

моделювання

A12

Формування 

гіпотез і вибір 

ознак

Протокол 

обговорення і 

формалізації 

гіпотез

Онтологічна 

модель 

проблемного 

завдання

Інформаційна 

модель 

проблемного 

завдання Гіпотеза про форму 

залежності 

параметрів

Перелік залежних 

один від іншого  

параметрів

Інформаційні 

потреби ОПР

Аналітик ПрО

Аналітик 

проблемного 

завдання

Аналітик ПрО

Аналітик проблемного 

завдання

Адміністратор СД

Відомості 

про ПрО

3

Аналітик ПрО

Аналітик проблемного 

завдання

 

Рисунок 1.12 – Структурно-функціональна модель процесів перетворення 

потоків даних у комп'ютерних системах інтелектуальної обробки даних, у 

вигляді SADT-діаграми (Лист 4) 

 

При описі моделі ПрО у вигляді набору онтологій для вирішення 

питання про їхню повноту й адекватності необхідно визначити аспекти 

розгляду ПрО й, отже, сформулювати коло задач, розв'язуваних при 

інформаційній підтримці діяльності за допомогою такої моделі знань. При 

цьому завдання аналізу ПрО повинні бути організовані в ієрархічні структури 

й змодельовані у вигляді онтології, у якій концепти-завдання можуть вступати 

в різні зв'язки один з одним. Найвищим рівнем в аналізованій реалізації 

онтологічного підходу до моделювання є онтологія задач (цілей) обробки 

матеріальних і інформаційних потоків у ПрО. 
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1.3.2 Результати онтологічного моделювання для предметної області 

«Інтелектуальна обробка даних для підтримки прийняття рішень» 

 

 

У теперішній час існує певний досвід онтологічного моделювання для 

ПрО «Інтелектуальна обробка даних», однак він в основному стосується 

концептуалізації процесів і елементів методології онтологічного інжинірингу. 

Так, в [90] запропоновані онтологічні моделі OntoDT, OntoDM-core, and 

OntoDM-KDD, які є результатом концептуалізації знань про типи даних, 

застосовуваних у ПК КС, про основні сутності процесу Data Mining і про 

основні активності і звітності за результатами даного процесу, відповідно. 

Разом з тим для виконання завдань, сформульованих у даній дисертаційній 

роботі, необхідна розробка онтологій методів і алгоритмів ІОД. Розглянемо 

результати онтологічного моделювання для ПрО «ІОД для підтримки 

прийняття рішень» з урахуванням зазначеного підходу. 

Великі обсяги даних вимагають автоматизації їхнього аналізу й 

виявлення прихованих закономірностей, які можуть бути використані для 

підвищення виробничих показників ОТС. ІОД проводиться на основі створення 

й використання СД із історичними й оперативними відомостями, у тому числі 

збереженими в різних форматах і з використанням різних моделей 

представлення. Такі сховища створюються для аналізу й підтвердження гіпотез 

про залежності між поведінкою об'єктів у ПрО й між параметрами окремих 

об'єктів, у випадках, що дозволяють сформулювати й застосувати такі моделі 

залежностей для прогнозування й підтримки прийняття рішень. 

Для обґрунтованого вибору необхідних фрагментів ПрО й складання 

глосарія з метою наступного онтологічного моделювання, виконаємо короткий 

опис ПрО ІОД. Після онтології цілей обробки даних, найбільш високорівневою 

онтологією для будь-якої ПрО, що моделюється, є онтологія задач збору й 

обробки даних. Задачі ІОД, або, за іншою термінологією, задачі Data Mining, 
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сформульовані великим числом дослідників і можуть бути організовані у дві 

групи [1,13,91,92]. 

Розглянемо групу задач, результатом розв’язання яких є математичні або 

логіко-формальні моделі, що дозволяють прогнозувати процес функціонування 

ПрО. Розв'язання таких задач виконується в процесі «навчання із учителем», що 

обумовлює використання в процесі навчання двох наборів даних про 

прецеденти (стани, об'єкти) ПрО: навчальної вибірки, використовуваної для 

навчання моделі, і вибірки, що служить для тестування, тобто 

експериментального визначення адекватності й точності моделі. До складу 

розглянутої групи входять наступні задачі. 

«Задача класифікації» передбачає побудову такої прогнозуючої моделі, 

яка описує множину класів і умови приналежності до них прецедентів. 

Використання такої моделі як результату розв’язання задачі ІОД дозволяє 

надалі класифікувати будь-який прецедент ПрО, тобто співвіднести його з 

одним із класів, які вводяться моделлю. Модель для класифікації зазвичай 

представлено у вигляді бази правил if-then. В антецедентній частини 

використовуються логічні вирази з незалежними змінними і їхніми значеннями, 

у секвенціональній – логічні вирази з залежними змінними і їхніми значеннями, 

які, власне, визначають приналежність прецеденту до класу. Класифікаційні 

правила, щоб уникнути одержання суперечливих результатів, часто 

структурують у вигляді дерев рішень із використанням різних алгоритмів (ID3, 

C4.5 і т.п.) [13,92,93]. 

Розв’язання «Задачі регресії» передбачає побудову математичної 

залежності різного виду між параметрами окремого прецеденту. Така модель 

дозволяє прогнозувати значення одних параметрів (залежних змінних) на 

основі значення інших (незалежних змінних). Узагальненим варіантом такої 

моделі є модель, що класифікує прецеденти, тому на онтології задач між 

концептами «Задача класифікації» і «Задача регресії» є таксономічний зв'язок 

«є видом». 



 60 

Друга група задач ІОД забезпечує власне процес аналізу даних і їхнє 

структурування. Результатом розв’язання таких задач є модель, що описує 

оброблені дані, але вона є такою, що не дозволяє прогнозувати поведінку ПрО. 

Причина цього обмеження в тому, що така модель є тільки моделлю даних, 

можливо, не повних, і не враховує реальні закони взаємодії об'єктів і явищ у 

ПрО. Разом з тим моделі такого роду полегшують аналіз ПрО й дозволяють 

формувати гіпотези для реалізації групи задач ІОД, розв’язання яких генерує 

прогнозуючі моделі. Таким чином, розглянута група задач відіграє підлеглу 

роль із погляду ієрархічної організації онтології задач. 

Результатом розв’язання «Задачі кластеризації», що входить у розглянуту 

групу, є модель, яка описує згущення (групування) прецедентів (станів, об'єктів 

ПрО) у просторі, вимірами якого є атрибути (параметри) аналізованих 

прецедентів. Прецеденти, представлені точками в такому просторі, групуються 

на основі різних мір близькості в кластери, при цьому під час ітераційного 

процесу групування використовуються різні метрики відстані [13,94]. 

Застосування ієрархічних і неієрархічних алгоритмів кластеризації, а також 

алгоритмів з використанням нечітких мір близькості, дозволяє одержати модель 

у режимі «навчання без учителя» (unsupervised learning). Така модель дозволяє 

потім сформувати гіпотезу про наявність у ПрО набору класів, чия кількість і 

характеристики близькі до отриманого набору кластерів. Така гіпотеза потребує 

перевірки й наступного моделювання при розв’язанні задачі класифікації. Для 

спрощення або більшої наочності процесу кластеризації часто намагаються 

знизити розмірність параметричного простору методами факторного аналізу 

[92]. 

Розв’язанням «Задачі асоціації», яка також входить у розглянуту групу 

задач ІОД, є модель, що описує ймовірність появи у вибірці (транзакції) різних 

даних про роботу ПрО, за умови одночасного знаходження у вибірці даних, що 

цікавлять аналітика [13,92]. При цьому у випадку, коли в результаті транзакції 

одержують дані тільки про об'єкти, задача обробки даних зводиться, по суті, до 
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задачі класифікації. Однак у загальному випадку задача асоціації виконується 

над вибірками, що містять відомості про множину об'єктів, які вступають у 

взаємодію одночасно, з погляду формуючого вибірку агента. Таким чином, 

задача асоціації є більш узагальненим завданням аналізу даних у порівнянні з 

розглянутими вище й породжує модель, що описує дані. Без додаткового 

аналізу й інтерпретації ця модель також може не враховувати причинно-

наслідкові зв'язки між об'єктами і явищами в ПрО.  

При розгляді даних про еволюцію параметрів об'єктів ПрО в часі, 

тобто при розгляді залежності між результатами транзакцій, виконаних у різні 

моменти часу, одержуємо можливість розв'язати задачу пошуку послідовних 

шаблонів [13,92]. Розв’язання такої задачі породжує описову модель для 

наявних даних. Різновидом задачі асоціації, у випадку, коли закономірності 

появи даних у транзакціях визначаються для послідовних проміжків часу, є 

завдання аналізу часових рядів [13,91,92]. Класифікація задач ПрО з аналізом 

композиційних і таксономічних зв'язків між ними дозволила розробити 

онтологію об'єктів ПрО й онтологію процесів, що протікають у ПрО при 

розв’язанні сформульованих задач.  

З використанням розглянутого вище підходу до онтологічного 

моделювання побудовано онтологію об'єктів ПрО «ІОД для підтримки 

прийняття рішень», фрагмент якої наведено на рисунку 1.13. На даному 

онтографі представлено основні об'єкти ПрО, які беруть участь у процесі ІОД, а 

також об'єкти, що є його результатом. Наведено часткову класифікацію видів 

одержуваних моделей. Додатково в цю онтологічну модель увійшла 

класифікація знань як моделей, що описують особливості наявних даних або 

закономірностей функціонування ПрО. Найбільш зручним для сприйняття є 

графічне представлення моделі знань, що відображає її структурні властивості. 

Візуальні структурні моделі містять у собі семантичні мережі, організовані у 

вигляді комплексу концептів, зв'язків, їхніх ваг. Онтологічний граф також є 

різновидом такої моделі. Різновидом семантичної мережі є когнітивна карта, 
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що дозволяє безпосередньо на її основі проводити імітаційне моделювання 

роботи ПрО в процесі обчислювального експерименту. Такі концепти, як 

«Знання», «Модель», «Джерело знань» і ін., є практично кореневими вузлами 

відповідних онтологій. Важливим елементом онтологічного моделювання для 

даної ПрО є побудова онтології процесів, що протікають у ПрО при розв’язанні 

її задач. Аналітиків насамперед цікавлять процеси одержання даних, їх 

обробки, а також інформаційної підтримки діяльності й, власне, вироблення 

керуючих рішень (впливів) для ПрО діяльності в ОТС. Рішення при цьому 

генеруються за результатами виявлення тенденцій розвитку ПрО на основі 

візуалізації даних, шляхом багатокритеріальної оптимізації з використанням 

функціональних залежностей, шляхом вибору з ряду альтернатив і 

т.п.  Інформаційна підтримка діяльності може здійснюватися у формі керування 

даними, що припускає пошук даних за умовами і їхнє багатовимірне 

представлення, або у формі керування знаннями, виконуваного шляхом 

отримання (видобутку) знань і представлення формалізованих залежностей. 

Онтологія, фрагмент якої представлено на рис. 1.14, містить у собі, крім 

вищеописаних елементів, також класифікацію процесів ПрО з погляду їхнього 

впливу на об'єкт керування, а також порядок реалізації процесу в складі 

концепту більш високого рівня ієрархії. 

Додаткові результати онтологічного моделювання в задачах 

інформаційної підтримки процесу інтелектуальної обробки даних і підтримки 

прийняття рішень наведено у додатку А2. 
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Рисунок 1.13 – Онтологія об'єктів ПрО «Інтелектуальна обробка даних для 

підтримки прийняття рішень» (фрагмент) 
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Рисунок 1.14 – Онтологія процесів ПрО «Інтелектуальна обробка даних для 

підтримки прийняття рішень» (фрагмент) 
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1.3.3 Узагальнення результатів аналізу сучасного рівня розвитку 

онтологічного моделювання й напрямки його вдосконалення 

 

 

Таким чином, аналіз методів формалізації й представлення інформації і 

опрацювання формалізованих знань у КС для різних ПрО показав, що 

використання онтологій дозволяє ефективно формалізувати відомості про роботу 

ПрО для наступної автоматизованої обробки даних про її функціонування. Метою 

створення ефективного механізму інтелектуальної обробки даних на основі 

онтологічного підходу повинне бути забезпечення інтелектуальності КС для 

ІОД в складних ОТС. Представлення й використання онтологічних моделей у 

програмних компонентах і їхньої реалізації вимагають розгляду питання 

застосування візуального структурного проектування й об'єктно-орієнтованого 

підходу. 

Проектування ПК КС для ІОД є складним для автоматизації, економічно 

витратним процесом, тому що містить у собі елементи творчої роботи 

аналітиків і програмістів. Ця робота ґрунтується в першу чергу на аналізі ПрО, 

який неможливо провести без обліку всієї наявної інформації. На цьому етапі 

дуже важливою стає саме інтелектуальна обробка наявних відомостей з метою 

пошуку необхідних даних для проектування або пошуку аналогів проектованої 

системи.  

Онтології як результат етапу аналізу ПрО й обробки даних можуть бути 

представлені двома способами: у вигляді логічного опису (Description Logic) 

[44] – опис у текстовому форматі за допомогою формальних мов представлення 

знань; у вигляді графічного представлення (Graph View) – як мережа, у 

вершинах якої перебувають поняття ПрО, а ребра вказують на зв'язки між 

ними. Однією з проблем при розробці й використанні онтологій є їхнє взаємне 

злиття, відображення й вирівнювання (alignment). У найбільш типовому 

випадку відображення онтологій необхідні для об'єднання розподілених і 

гетерогенних онтологій [21]. 

Інформаційні системи, засновані на онтологіях, дозволяють зробити 
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знання колективним надбанням широкого кола фахівців, дати потужний 

інструмент для здобуття, фіксації й опрацювання знань, перевірки їх на 

несуперечність, повноту й т.п., дають можливість систематизувати знання про 

роботу ПрО в складних ОТС, виявити джерела й причини формування об'єктів 

і процесів в ПрО. Основними вимогами, яким повинні задовольняти онтології, 

є наступні: ясність, обґрунтованість, зв’язковість (формування початкового 

набору понять онтології і їх додавання повинне бути обґрунтованим); 

розширюваність; мінімальний вплив кодування (запис специфікації онтології 

загальноприйнятою мовою опису онтології, яка не залежить від платформи 

реалізації); мінімальні онтологічні зобов'язання (множина понять онтології 

повинна відображати концептуальну структуру ПрО, відносно стабільну 

протягом життєвого циклу КС). 

Процес розробки онтологій повинен містити розробку онтологій 

наступних видів: онтологію множин об'єктів (понять, концептів, сутностей) 

ПрО, яка розглядається як ієрархічна структура класів, підкласів і елементів 

класів; онтологію множин процесів ПрО, яка розглядається як ієрархічна 

структура процесів, підпроцесів, дій і операцій; онтологію сукупності задач, що 

можуть бути поставлені й вирішені в ПрО, яка розглядається як ієрархічна 

структура завдань, задач, процедур і операторів для обробки даних у ПрО. У 

теперішній час існує стандарт на онтологічне моделювання – IDEF5 [102], який 

описує вимоги до графічних схем і текстових конструкцій мови моделювання, 

однак його виразної потужності вже не достатньо для практичних задач. 

Відомо, що на основі ІОД одержують знання у вигляді моделей ПрО з 

використанням відповідного математичного апарата для їхнього представлення 

[1,13,92]. ІОД дозволяє витягти приховані правила й закономірності в наборах 

даних, які є нетривіальними знаннями й можуть бути корисні для підтримки 

прийняття рішень та вироблення керуючих впливів на елементи ОТС.  

Для побудови структурних моделей і моделей функціонування ПрО 

використовуються різні методи й алгоритми ІОД. ІОД розвивалася й 

розвивається на стику таких дисциплін, як статистика, теорія інформації, 

машинне навчання, теорія БД, тому більшість алгоритмів і методів ІОД було 
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розроблено на основі різних технологій обробки даних. Потрібне узагальнення 

таких методів і алгоритмів і виділення типових випадків їх використання. 

Для виконання поставленого завдання з використанням розглянутих вище 

підходів до онтологічного моделювання побудовано фрагмент онтології 

об'єктів ПрО «Інтелектуальна обробка даних для підтримки прийняття рішень», 

що показує місце самих онтологічних моделей у даному проблемному просторі. 

На розробленому онтографі наведено основні об'єкти ПрО, які беруть участь у 

процесі видобутку знань, а також розглянуто часткову класифікацію видів 

одержуваних моделей. Особливе місце серед результатів моделювання займає 

семантична модель, що реалізує візуальний структурний підхід до 

моделювання. У якості таких моделей можуть виступати графи, що включають 

не тільки концепти, їхні зв'язки й відношення, але й дані про ступінь тісноти 

зв'язків (для подальшого імітаційного моделювання й підтримки прийняття 

рішень, зокрема, за допомогою нечітких когнітивних карт). 

Таким чином, в області комп'ютерної й програмної інженерії 

використання онтологічного підходу дозволяє обґрунтовано підходити до 

вибору сукупностей понять і їхніх зв'язків при проектуванні об'єктно-

орієнтованих програмних компонентів КС, при використанні різних діаграмних 

методик концептуального й структурно-функціонального моделювання КС, а 

також забезпечити формування й використання баз і сховищ знань про роботу 

ПрО в процесі обробки даних і отримання прихованих у даних залежностей і 

моделей функціонування ПрО. 

 

 

1.4 Аналіз алгоритмічного забезпечення і компонентів комп’ютерних 

систем інтелектуальної обробки даних 

 

 

Ініціативи Industry 4.0 [103] і Digital enterprise [104], що характеризуються 

масовим і повсюдним впровадженням у виробництво, сферу послуг і 

повсякденний побут кіберфізичних пристроїв [105], тобто пристроїв із 
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вбудованими мікрокомп'ютерними системами й розвиненим програмним 

забезпеченням, вимагає вдосконалення алгоритмічного забезпечення, і 

насамперед на основі ефективних сховищ знань і засобів їх здобуття, 

формалізації, опрацювання й обміну. Знання в даному аспекті трактуються як 

моделі функціонування об'єктів і суб'єктів технологічної взаємодії. Отримання 

таких моделей з наявних даних, що й накопичуються під час виробничого 

процесу в ОТС, вимагає розробки й використання методологій процесу 

Knowledge Data Discovery (KDD), стандартів організації процесів KDD і Data 

Mining (DM), стандартів інтерфейсу для обміну між програмними 

компонентами КС результатами побудови отриманих моделей. Для 

однозначності й оперативності такого обміну необхідні загальноприйняті 

формати зберігання моделей, а також мови опису й обміну моделями й мови 

запитів для операцій над збереженими моделями. Результати аналізу ПрО з 

цього погляду формалізовано у вигляді онтологічної моделі, фрагмент якої 

наведено на рисунку 1.15. 

Модель ІОД 

(KDD aka DM)

Стандарт 

организації 

процесу DM

CRISP

CWM-

DM

Формат 

зберігання 

моделі

Стандарт 

интерфейсу для 

обміну між ПК

Мова опису й 

обміну 

моделями

Файл з описом 

моделі
SEMMA

User-

defined 

standard

PMML PFA

User-

defined 

language

 SQL/

MMOLE DB 

for DM

Мова запитів 

для операцій 

DM

MDX DMX

User-

defined 

language

використовує

враховує

витягується-у-

відповідності-з

описується-на

враховує

формується-у-

відповідності-до

CSV

XML for 

Analysis

 

Рисунок 1.15 – Фрагмент онтологічної моделі методичного й алгоритмічного 

забезпечення інтелектуальної обробки даних 
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Загальноприйнятими стандартами організації процесів KDD і DM є 

міжгалузевий стандартний процес для дослідження даних Cross-Industry 

Standard Process for Data Mining – CRISP-DM [106] (мініатюру з його етапами 

наведено у верхньому правому куті рисунка 1.15) і SEMMA, чия назва є 

акронімом термінів Sample, Explore, Modify, Model, and Assess [107]. Цей 

порядок фаз, які проходить розробка проекту з ІОД, формалізував SAS Institute, 

один з найбільш великих виробників статистичних і Business Intelligence (BI) 

програмних пакетів на момент розробки стандарту. Мініатюру з фазами згідно 

SEMMA наведено в нижньому лівому куті рисунка 1.15. Фірмою Microsoft 

запропоновано методологію Team Data Science Process (TDSP), яка прив'язана 

до хмарного сервісу Azure Machine Learning. 

Формати зберігання моделей в основному залежать від використовуваних 

мов опису й обміну моделями. Найпоширенішими серед таких мов є наступні: 

 – мова розмітки для прогнозного моделювання Predictive Model Markup 

Language – PMML, яка є мовою розмітки на основі XML. Вона забезпечує для 

застосувань спосіб визначення моделей і обмін такими моделями між PMML-

сумісними застосуваннями; 

– Portable Format for Analytics (PFA), який визначає модель як документ у 

форматі JSON зі структурою, визначеною в специфікації PFA; 

– простий CSV (Comma-Separated Values – значення, розділені комами) – 

текстовий формат, призначений для представлення табличних даних. 

Стандарти інтерфейсу для обміну системами результатами побудови 

моделей між ПК КС дозволяють організувати інтегроване середовище для 

обробки даних з використанням функціональності різних програмних 

комплексів і сервісів. Таким стандартом, наприклад, є інтерфейс фірми 

Microsoft OLE DB for Data Mining, що базується на технології провайдерів 

даних OLE DB. Використання даного інтерфейсу дозволяє забезпечити доступ 

застосування до функціональності служби Analysis Services СУБД MS SQL 

Server, однак сам інтерфейс є закритим для реалізації в інших застосуваннях. 
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Для однозначності й оперативності динамічного обміну даними між 

програмними модулями, що реалізують функціональність КС для ІОД, 

необхідні загальноприйняті мови запитів для виконання наступних операцій 

над збереженими моделями: одержання моделі зі сховища, використання 

моделі для прогнозування, модифікація параметрів моделі й т.п. У якості таких 

мов у даний час використовуються: MDX (Multidimensional Extention for SQL) і 

DMX (Data Mining Extention for SQL) фірми Microsoft для роботи з моделями, 

побудованими за допомогою служб Analysis Services СУБД MS SQL Server; 

XML for Analysis для тих же цілей; SQL/MM – ще одне розширення для SQL, 

що дозволяє ввести в запити додаткові операції над багатовимірними 

представленнями агрегованих даних і простими моделями. Таким чином, мовна 

різноманітність для обробки моделей у теперішній час є невеликою. 

Аналіз стану ринку програмних засобів для ІОД показав наступне. На 

підприємствах і в організаціях з метою статистичної обробки даних 

(коваріаційного, кореляційного, регресійного, факторного, кластерного, 

дискримінантного й ін. видів аналізу), реалізації методів DM і Machine Learning 

(ML), широко застосовуються пропрієтарні універсальні пакети статистичного 

аналізу, спеціалізовані пакети нечіткої логіки й нейронних мереж, пакети 

багатопараметричного розвідницького аналізу, пакети алгоритмів машинного 

навчання, а також OpenSource пакети й бібліотеки функцій для виконання 

завдань DM і ML. 

Систематизація використовуваних для аналізу функціонування ОТС 

програмних засобів і підходів до надання сервісів з ІОД дозволила побудувати 

онтологічну модель, фрагмент якої наведено на рисунку 1.16. У рамках цієї 

моделі класифікація ПК виконана за наступними ознаками. За специфікою 

використання ПК підрозділяються на самостійні застосування (stand-alone), 

веб-сервіси для ІОД (Google Cloud Prediction, Azure Machine Learning), 

бібліотеки функцій (Xelopes, scikit-learn, OpenCV), служби ІОД у складі клієнт-

серверних СУБД – Analysis Services (MS SQL Server), Business Intelligence – 

Data Mining (Oracle). 
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За рівнем спеціалізації ПК для ІОД класифікуються на спеціалізовані 

застосування, розроблені під вузькі й конкретні завдання аналізу, і універсальні 

пакети, придатні для проведення багатоетапного розвідницького аналізу й 

отримання моделей у різноманітному режимі з великою кількістю інтерактивно 

змінюваних параметрів процесу ІОД. Спеціалізовані ПК можуть бути розділені 

з погляду особливостей побудови застосувань і використання машин виведення 

на правилах (резонерів) на застосування, розроблені в універсальних 

середовищах розробки (Visual Studio, Eclipse) на алгоритмічних і об'єктно-

орієнтованих мовах програмування (C#, Java), і на застосування, розроблені в 

спеціалізованих середовищах для організації БЗ і виведення на правилах (Lisp, 

Prolog) з використанням відповідних мов програмування. Для побудови 

застосувань з БЗ у вигляді аксіом, правил і з виведенням на них, застосовується 

широкий діапазон резонерів, в основному працюючих на платформі Java – 

Pellet, Jena, Jess, Drools, – що мають різні функціональні можливості й 

обмеження. Більшість із них мають інтерфейс прикладного програмування 

(Application Programming Interface – API), що дозволяє інтегрувати з ними 

спеціалізовані застосування. 

Універсальні пакети, застосовні для ІОД, за їхнім основним 

призначенням розділяються на пакети символьної математики (MatLAB, 

Wolfram, R Studio) і пакети для статистичної обробки даних (Statistica, SPSS, 

Weka). Втім, цей розподіл є умовним, тому що кожний із цих пакетів має у 

своєму складі засоби й одного, і іншого виду, і відрізняються ці пакети скоріше 

ухилом у ту або іншу галузь обробки даних і моделювання. Крім того, ці пакети 

мають спеціалізовані вбудовані пакети для  DM і ML. 

Разом з тим, на ринку програмних засобів для ІОД існують і 

спеціалізовані пакети для DM і ML, а іноді й для реалізації окремих методів у 

рамках цих напрямків обробки даних. Вони є універсальними в тому розумінні, 

що не прив'язані до конкретної ПрО обробки даних. Такі пакети вимагають 

великих витрат праці аналітиків і інженерів з знань для формалізації задач і 

опрацювання результатів видобутку знань. 
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Аналіз показав, що при організації компонентів КС для ІОД існує два 

основні підходи. Перший полягає в тому, що для задач аналізу 

використовуються потужні обчислювальні середовища й витратні програмні 

комплекси, які сполучають у собі слабко структуровані за групами інструментів 

і задач ІОД інтерактивні реалізації множини алгоритмів і методів обробки. Під 

інтерактивністю розуміється використання набору діалогових вікон для 

настроювання параметрів, що вимагає активної участі в цьому процесі 

інженерів із знань, фахівців з Data Science і аналітиків ПрО. Деякі з таких 

пакетів забезпечують інтеграцію з реляційними клієнт-серверними СУБД, що 

дозволяє отримувати велику продуктивність при обробці сховищ даних, а 

багато з них мають API для доступу до їхніх функціональних можливостей із 

зовнішніх застосувань. Другий підхід полягає в розробці й використанні ПК КС 

рівня підприємства або окремого бізнес-процесу, які за своєю архітектурою й 

можливостями жорстко прив'язані до конкретного завдання аналізу даних й/або 

декільком інструментам у якості засобів ІОД. Таких систем не багато, вони не 

використовують можливостей усіх етапів одержання й обробки даних, не 

масштабуються й не адаптуються до нових ПрО або до інших задач аналізу 

даних. 

Для розв’язання в реальному масштабі часу ресурсномістких задач ІОД – 

виконання матричних операцій над масивами даних (наприклад, обробки 

зображень і відеопослідовностей шляхом перетворень Фур'є, контурного 

аналізу, кореляційного аналізу й згортки з патернами розпізнаваних образів), 

виконання багатоетапних перетворень над великими обсягами даних (Big Data) 

у спеціалізованих СД, аналізу вмісту соціальних мереж для виявлення 

закономірностей і шаблонів в поведінці користувачів), – універсальних засобів 

обчислювальної техніки буває недостатньо. Для розв’язання задач ІОД у таких 

умовах застосовують наступні підходи: 
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Рисунок 1.16 – Класифікація програмних компонентів комп'ютерних систем інтелектуальної обробки даних у вигляді 
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– організацію потужних, з великою ємністю накопичувачів оперативної 

пам'яті й високою продуктивністю обробки, апаратно-програмних комплексів 

(Data Centers); 

– використання засобів розпаралелювання обчислювальних процесів на 

основі багатопроцесорних і багатоядерних систем, з відповідними програмними 

рішеннями (наприклад, Open Multi-Processing – OpenMP, відкритий стандарт 

для розпаралелювання програм на різних мовах програмування), а також із 

застосуванням обчислювальних ресурсів відеоконтролерів (наприклад, 

підсистем Compute Unified Device Architecture – CUDA); 

– розподіл обчислювальних підзадач і обмін функціональністю між 

процесами й потоками в рамках загального ресурсного простору однієї або 

декількох операційних систем на одному або декількох зв'язаних мережею 

обчислювальних пристроях. 

У рамках розв’язання поставлених у даній роботі задач, що стосуються 

методології розробки ПК КС для ІОД для автоматизації отримання знань про 

роботу ОТС, у даному аналізі не розглядаються системи Grid, призначені для 

виконання завдань моделювання й обробки даних надвеликого масштабу 

засобами мереж гетерогенних  комп'ютерів. З аналогічних причин за рамками 

аналізу залишається, зокрема, фреймворки як технічні рішення для обчислення 

деяких наборів розподілених задач із використанням великої кількості 

комп'ютерів, що утворюють кластер (MapReduce фірми Google, Hadoop, Dryad). 

Один з аспектів розгляду проблемної області в даній роботі – організація 

процесів ІОД у вигляді й масштабі, придатному для часткового розгортання 

програмних модулів і реалізації підпроцесів обробки даних на вбудованих 

системах – засобах обчислювальної техніки, реалізованих за допомогою 

мікропроцесорів і елементної бази, що вбудовуються в технологічне 

встаткування, що й дозволяє організувати мережі в рамках ідеології Internet of 

Things (IoT). 

Завершуючи даний аналіз, представимо перспективний варіант 

структурно-алгоритмічної організації КС для ІОД і її взаємодії із внутрішніми 
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(з погляду ОТС) і зовнішніми накопичувачами даних і джерелами 

функціональності з їх обробки. Запропоноване архітектурне рішення є типовим, 

застосовним при побудові КС для ІОД масштабу підприємства або бізнес-

процесу, і містить у собі наступні аспекти. 

Зберігання великих обсягів оперативних даних доцільно забезпечити 

засобами корпоративної СУБД, що включає в себе служби для виконання ІОД 

(наприклад, MS SQL Server + Analysis Services або ORACLE + ORACLE Data 

Mining). Такий підхід забезпечить оперативний обмін даними й ефективне 

виконання запитів засобами СУБД. Компонент ORACLE Data Mining дозволяє 

будувати як прогнозуючі, так і дескрипторні моделі. При класифікації можуть 

використовуватися наступні алгоритми – Naїve Bayes (NB), Adaptive Bayes 

Network (ABN) і Support Vector Machine. Пошук інформативних атрибутів, 

забезпечуваний даним компонентом, полягає в знаходженні важливих для 

прогнозування значень і застосовується для прискорення процесу побудови 

класифікаційної моделі. Класифікація здійснюється за допомогою наступних 

алгоритмів: Enhanced k-means Clustering, O-Cluster. 

Служба Analysis Services дозволяє обробляти бази даних, створені за 

допомогою MS SQL Server. Дана служба реалізує обробку з використанням 

декількох типів алгоритмів для таких задач аналізу даних: класифікації, 

регресії, сегментації (кластеризації), аналізу взаємозв'язків і послідовностей. 

Для прогнозування дискретного атрибута служба Analysis Services пропонує 

використовувати наступні алгоритми: дерева прийняття рішень, спрощений 

алгоритм Байєса й нейронні мережі. Для прогнозування чисельних значень 

атрибута можна використовувати: дерева прийнять рішень, алгоритм 

моделювання часових рядів і алгоритм лінійної регресії. 

Крім онтологічних моделей і засобів запитів до них, алгоритмів обробки 

даних, реалізованих безпосередньо в складі програмного забезпечення КС для 

ІОД, алгоритмів реалізації бізнес-логіки (частина з яких може бути винесена в 

SQL-сервер у вигляді тригерів і збережених процедур), дане архітектурне 

рішення дозволяє використовувати функціональність універсальних 
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статистичних пакетів, їхніх KDD-модулів і бібліотек функцій (MatLAB, 

Statistica, Wolfram, R Studio) на основі їхніх API. 

Реалізація розподіленого збору й хмарного зберігання даних, а також 

керування пристроями із вбудованими системами реалізується на основі 

сервісів Internet of Things – IoT (Dataplicity, Resin), а також сервісами хмарного 

зберігання даних, наприклад, з підтримкою протоколу Web-based Distributed 

Authoring and Versioning – WebDAV (підтримується, зокрема, DropBox) 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/WebDAV]. 

Окремі архітектурні елементи даного рішення реалізовані автором у 

процесі розробки й впровадження КС для ІОД на ряді підприємств. Методику 

впровадження й результати промислових випробувань наведено в розділі 6. 

 

 

1.5 Висновки по розділу 1 

 

 

1. 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, отримання з даних моделей і залежностей, 

для інформаційної підтримки діяльності в ОТС, у тому числі підтримки 

прийняття рішень і вироблення керуючих впливів на елементи ОТС. 

2. За результатами аналізу шляхів підвищення ефективності проектування 

й реалізації програмних компонентів КС для ІОД доведено необхідність 

забезпечення інтелектуалізації таких систем на основі формалізації операцій з 

інженерії наявних знань про проблемну область, із застосуванням 

онтологічного моделювання як базового методу, і використання результатів 
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при організації сховищ даних і процесу обробки даних.  

3. Визначено призначення онтологічних моделей ПрО, представлених у 

форматі, придатному для їх формалізації й обробки в електронному вигляді, як 

засобів для опрацювання й ефективного використання знань при обробці даних. 

Розроблено класифікацію онтологій, їхніх видів, областей застосування й 

архітектурних особливостей, мов формалізації й обміну моделями. Виконано 

критичний аналіз існуючих редакторів онтологій і способів візуалізації 

результатів моделювання.  

4. Розглянуто предметну область ІОД, формалізовано процеси, що 

протікають на різних етапах проектування програмних компонентів КС для 

ІОД, визначені способи застосування результатів інженерії знань у рамках цих 

процесів. Розроблено онтологію методів і алгоритмів для ІОД, яка дозволила в 

даній роботі узагальнити й формалізувати розв’язання задач обробки даних для 

різних ОТС. 

5. Систематизовано й класифіковано існуюче алгоритмічне забезпечення 

програмних компонентів КС для ІОД і видобутку знань із даних. Виконано 

порівняльний аналіз апаратного й програмного забезпечення сучасних КС для 

ІОД, виявлені властиві йому недоліки. Головним з них є відсутність методології 

наскрізного проектування, реалізації нових програмних компонентів КС для 

ІОД і адаптації існуючих КС до нових задач з обробки даних і підтримки 

прийняття рішень, на основі єдиного підходу для всіх етапів життєвого циклу 

КС. Таким чином, виникає насущна потреба в розробці нових моделей, методів 

і засобів для досягнення мети й виконання задач даної наукової роботи. 

 

 

1.6 Постановка задач дослідження 

 

 

У зв’язку з цим, метою дисертаційної роботи є розвиток, на основі 

онтологічного підходу, теоретичних основ і практичних рішень з розробки й 
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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 для 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 для 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 для 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 для 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. 
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2 РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ АЛГОРИТМІЧНО-

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

 

Оперативне проектування програмних компонентів КС для ІОД для 

вузької проблемної області, як і побудова більш універсальних КС для 

розв’язання класів задач з обробки даних, забезпечення високої якості 

функціонування таких систем, вимагають розробки загальних принципів і 

патернів проектування [129,130], особливо для систем, заснованих на знаннях. 

Така розробка, у свою чергу, повинна бути заснована на ефективній 

математичній моделі процесу обробки даних та функціонування програмних 

компонентів КС для ІОД, яка повинна містити в собі всі аспекти – від 

одержання даних на основі вимірювальних процедур до організації й 

використання сховищ даних і процесу отримання залежностей (знань) з даних і 

перевірки їхньої адекватності. 

Метою даного розділу дисертаційної роботи є підвищення якості й 

оперативності проектування й реалізації програмних компонентів 

комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних, організованих з 

використанням методів інженерії знань, за рахунок розробки математичної 

моделі обробки даних та опрацювання формалізованих знань. 

Під інтелектуальністю обробки даних у КС будемо розуміти залучення до 

складу алгоритмічного забезпечення КС методів і засобів автоматизованого 

навчання (настроювань параметрів) алгоритмів обробки даних (методів ML 

[14]), а також методів формалізації невизначеності й нечіткості й методів 

нечіткого виведення на відповідних правилах. 

Під інженерією знань будемо розуміти, насамперед, онтологічне 

представлення концептуальних моделей проблемної області й відповідні 

онтологічні моделі [129], що включають як екстенсіональну, так і 

інтенсіональну частини [131], і навантажені базою правил і обмежень із 

використанням аксіом у вигляді виразів мовою логіки першого порядку [42]. 
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У процесі моделювання роботи програмних компонентів КС для ІОД 

необхідно врахувати наступні особливості й забезпечити розв’язання таких 

задач. 

Формована модель повинна мати високий ступінь узагальненості, тому 

що методи й алгоритми обробки даних досить різноманітні, а проектовані ПК 

КС залучають для обробки даних широкий спектр математичних моделей 

проблемної області. Також різноманітними є й типи даних, що надходять на 

вхід КС, з погляду їхньої методичної природи (від часових рядів результатів 

вимірів за допомогою різних приладів до матриць результатів парних порівнянь 

або матриць інцидентності подій). 

У моделях обробки даних в КС необхідно враховувати різноманітність 

шкал, у яких вимірювалися вхідні дані (номінальні, рангові, шкали відношень і 

т.п.), міру довіри до одержуваних даних, збурюючі впливи у вимірювальних 

каналах і каналі перетворення потоків даних. Також при моделюванні 

необхідно врахувати, що інтелектуальність обробки даних передбачає 

формалізацію й відповідне представлення апріорних знань про проблемну 

область у формі, придатної для машинного (апаратного й програмного) 

опрацювання цих знань. У процесі побудови моделей функціонування 

програмних компонентів КС необхідно врахувати важливу роль 

внутрісистемних сховищ даних, які повинні забезпечити ефективне зберігання 

й доступ до даних, які накопичуються й обробляються в КС. Проектування й 

організація таких сховищ даних повинні здійснюватися, у загальному випадку, 

для розв’язання конкретних задач ІОД. 

 

 

2.1 Моделювання на основі теорії категорій проблемної області 

комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних 

 

 

Процеси побудови алгоритмічно-програмного забезпечення КС із 

використанням онтологічних моделей проблемної області в теперішній час 

переживають період екстенсивного розвитку й накопичення даних про 
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прецеденти реалізації [43]. В аналогічному стані перебуває й область 

використання комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних 

[132,133]. Дослідження в області методів обробки даних, зокрема за допомогою 

методів ML, пов'язані з порівняльними експериментами з з’ясування 

класифікаційних можливостей та гібридизації відповідних алгоритмів [15]. 

Разом з тим, оперативне проектування програмних компонентів КС для ІОД 

для вузької проблемної області, як і побудова більш універсальних 

інформаційних систем для розв’язання класів задач з обробки даних, вимагають 

розробки загальних принципів і патернів проектування, особливо для систем, 

заснованих на знаннях. Така розробка, у свою чергу, повинна базуватися на 

ефективній математичній моделі процесу функціонування ПК КС для ІОД, яка 

повинна містити в собі всі аспекти – від одержання даних на основі 

вимірювальних процедур до організації й використання сховищ даних і процесу 

отримання залежностей (знань) з даних з використанням онтологічних моделей. 

У процесі побудови моделі ПК КС для ІОД необхідно визначити всі терміни 

для даної ПрО, розробити моделі потоків даних і активностей з їх 

перетворення, виявити зацікавлених акторів, визначити фактори, що вносять у 

процес перетворення й обробки даних збурювання й їх спотворення, 

узагальнити наявні відомості про методи й алгоритми обробки, у тому числі за 

допомогою відповідних онтологічних моделей. Розроблена в такий спосіб 

модель ПК КС дозволить виявити різноманіття процесів, що протікають у таких 

ПК КС для ІОД, основні відношення й функціональні перетворення, і надалі 

сформулювати методики проектування й реалізації ефективних ПК КС на 

основі методів інженерії знань для широкого кола задач інформаційної 

підтримки користувачів. 

Для максимального узагальнення на даному (концептуальному) етапі 

моделювання будемо використовувати в якості математичного апарата теорію 

категорій [134,135]. Такий підхід дозволить з єдиних математичних позицій 

представити дані, знання, процеси й інструменти їх обробки й перетворення. 

Перевагою підходу теорії категорій до моделювання в порівнянні з теоретико-
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множинним підходом, є аналіз не об'єктів, а процесів їх перетворень, тобто 

мереж взаємозв'язків між групами й просторами [136,137], що є важливим з 

погляду функціонування ПК КС для ІОД. При цьому результати внутрішнього 

теоретико-множинного опису об'єктів не губляться, а інтерпретуються в новій 

якості й з новими зв'язками [138]. 

Таким чином, математичне моделювання виконано на основі 

холістичного (тобто такого, що забезпечує своєрідність і пріоритет цілого над 

його частинами) представлення образа гіпотетичного модельного простору 

проблемної області й специфікації наявних знань на основі теорії категорій як 

найбільш універсального математичного апарата [139]. Це дозволяє 

використовувати єдиний математичний апарат для моделювання об'єктів і 

процесів проблемної області, цілей і задач обробки даних, роботи 

вимірювальних каналів і процесів перетворення даних у КС, а також процесів 

інженерії знань. Акцент при моделюванні за допомогою категорій на 

перетворення (морфізми) між об'єктами різної фізичної природи й на 

перетворення між категоріями (функтори) дозволяє зручно й інтуїтивно 

зрозуміло представити перетворення даних і моделей у розглянутих ПК КС. 

Універсальність розроблених у теорії категорій математичних об'єктів і 

відображень [140,141] дозволяє використовувати єдині топологічні шаблони 

при моделюванні різних аспектів проблемної області, а також при побудові й 

використанні онтологічних моделей – основи інженерії знань. 

На рисунку 2.1 наведено основні компоненти і їхні співвідношення для 

проблемної області й зазначено місце результатів інженерії знань у процесах 

ІОД і отримання з даних моделей (залежностей). У випадку, ідеально 

сприятливому для інженера з знань і аналітика, абсолютно точні моделі про 

функціонування ПрО можна було б витягти з гіпотетичного простору моделей, 

що містить нескінченну множину строго адекватних моделей. Так як його 

використання неможливе, КС для ІОД і її користувачам доводиться мати 

справу з реальними ОТС і їхніми об'єктами.  
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Рисунок 2.1 – Співвідношення основних компонентів у проблемній області 

функціонування комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних 

 

Функціонування ОТС на рис. 2.1 розглядається в різних аспектах, в 

умовах дії різноманітних збурюючих впливів і завад, що виникають при цьому 

для розгляду процесів, які протікають в ОТС. Вимірювальний канал КС для 

ІОД також зазнає збурюючих впливів, що приводить до спотворення сигналу й, 

відповідно, до зниження інформативності даних про роботу ОТС та якості 

знань, що накопичуються в сховищах даних і знань (СДіЗ). Підготовлені до 

процесу аналізу дані із цих сховищ потім використовуються для навчання 

різноманітних моделей ПрО. Використані на різних етапах життєвого циклу КС 

у рамках процесу ІОД моделі, що довели свою відносну адекватність, потім 

використовуються для прогнозування роботи ПрО, підтримки прийняття 

рішень при виробленні керуючих впливів і, в остаточному підсумку, 

оптимізації функціонування ПрО. Підвищити якість і оперативність усього 

процесу отримання моделей з даних можна, застосувавши наявні в 

розроблювачів і аналітиків знання про процеси в ПрО, процеси, що протікають 
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під час ІОД, можливі методи і алгоритми обробки. При цьому знання ці повинні 

бути формалізовані, організовані у вигляді сховищ знань (СЗ) і доступні за 

допомогою мов запитів у реальному масштабі часу функціонування КС для 

ІОД. 

Виходячи з викладеного вище, образ ідеального (гіпотетичного) 

модельного простору (ІМП) проблемної області, розглянутий у вигляді 

алгебраїчних або топологічних структур, зручніше з погляду узагальненості 

представляти не у вигляді багатовимірного простору (і, відповідно, ґратками), 

як це застосовується, наприклад, для багатовимірних таблиць агрегованих 

даних [142], а у вигляді добутку (product) категорій, які моделюють різні 

компоненти образа ІМП проблемної області [38]. 

Уведемо наступні позначення: 

     – категорія проблемної області розробки й реалізації КС, що 

включає частину реального миру й процеси спостереження за його 

функціонуванням; 

    – категорія ідеального модельного простору проблемної області 

розробки й реалізації КС, що є образом категорії проблемної області; 

   – категорія аспектів розгляду проблемної області; об'єкти – аспекти, 

морфізми (функції, стрілки) – відношення між аспектами; 

   – категорія цілей розгляду проблемної області; об'єкти – цілі, 

морфізми – відношення між цілями; 

   – категорія завдань розгляду проблемної області; об'єкти – завдання, 

морфізми – відношення між завданнями; 

   – категорія критеріїв досягнення цілей і виконання завдань розгляду 

проблемної області; об'єкти – критерії, морфізми – відношення між критеріями; 

   – категорія процесів проблемної області; об'єкти – процеси, морфізми 

– відношення між процесами; 

   – категорія концептів проблемної області; об'єкти – концепти, 

морфізми – відношення між концептами; 
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   – категорія атрибутів концептів і процесів проблемної області; об'єкти 

– атрибути, морфізми – відношення між атрибутами; 

   – категорія подій проблемної області; об'єкти – події, морфізми – 

відношення між подіями; 

   – категорія доменів значень для атрибутів, оцінок, мір; об'єкти – 

домени значень, морфізми – відношення між доменами значень; 

   – категорія мір агрегації даних про проблемну область у процесі 

обробки даних і отримання знань (моделей); об'єкти – міри, морфізми – 

відношення між мірами агрегації; 

Для категорій   (з колекціями об'єктів    і морфізмів   ) і   (з 

колекціями об'єктів    і морфізмів   ) функтором      
      у теорії 

категорій (ТК) [143] називають пари функцій      
 
 
       і     

 
 
    

  , для яких є вірними наступні твердження: 

1) якщо          в  , то      
 
 
            

 
 
         

 
 
    в  ; 

2)  для будь-якого об'єкта   з  ,      
 
 
             

 
 
   , де     – 

тотожний морфізм; 

3) якщо композиція морфізмів      визначена в  , то композиція 

перетворень      
 
 
         

 
 
     визначена в   і виконується 

рівність      
 
 
            

 

 
         

 
 
    . 

Для розробленої моделі введемо функтор: 

 

       
                  (2.1) 

 

що відображає всі об'єкти й морфізми з      на об'єкти й морфізми з    , у 

такий спосіб. Якщо в категорії      існує морфізм            , то 

функтор перетворить його в морфізм категорії    : 
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    .   (2.2) 

 

Уведений функтор є «таким, що забуває» (forgetful) [144], тому що не 

зберігає більшу частину внутрішньої структури проблемної області, яка не 

враховується даним аспектом розгляду. Разом з тим, він представляє результат 

сприйняття спостерігачем проблемної області, з урахуванням обмеженості 

здатності сприйняття спостерігача та збурюючих впливів під час реалізації 

процесу спостереження. 

Для побудови проекції ІМП проблемної області розробки й реалізації КС 

на добуток (product) категорій [141], який визначає умови й процеси побудови 

моделей роботи ПрО, уведемо функтор, зворотній функтору включення (тобто 

добуток уведених вище категорій не містить усіх сутностей і груп об'єктів з 

категорії    ): 

 

     
                                  , (2.3) 

 

або в компактному вигляді:  

     
        ∏      

 

 
(2.4) 

 

де                                – простір компонентів 

образа ІМП проблемної області,         – різні його компоненти. 

Для product категорій         окремі об'єкти є кортежами об'єктів усіх 

(або частини) компонентів, а морфізми відображають одні кортежі об'єктів в 

інші: 

 

  〈             〉  〈             〉.   (2.5) 
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Для розглянутого добутку категорій, як результату відображення образа 

ІМП, існує функтор: 

 

      
  ∏     

 

     (2.6) 

який відображає добуток фактор-категорій         на категорію мір   , що 

описує простір усіх можливих агрегацій даних про проблемну область у 

процесі обробки даних і отримання знань (моделей поведінки ПрО); у цій 

категорії об'єкти – міри, морфізми – відношення між мірами агрегації. Уведемо 

до розгляду категорію   , що є образом добутку фактор-категорій         у 

результаті застосування функтора: 

 

      
  ∏     

 
       

→          (2.7) 

Категорія    являє собою векторний простір над полем [145], 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    . Дана специфікація формується 

на основі інженерії знань, і в загальному випадку є онтологічною моделлю 

ПрО, яка також може бути представлена у вигляді категорії об'єктів і 

морфізмів, як буде показано далі.  

У модель проблемної області КС для ІОД, розроблену в даному розділі 

дисертаційної роботи, також уведено функтор, що відображає об'єкти й 

морфізми категорії    мір на об'єкти й функції категорії    функціоналів: 

 

      
     

       

→       .     (2.8) 
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При цьому функціонали [146], як об'єкти даної категорії, трактуються в 

широкому сенсі, як будь-яке відображення з довільної множини у довільне (не 

обов'язково числове) кільце. Крім того, функтор       
   вимагає в якості його 

структурної утворюючої використання специфікації         у вигляді 

онтологічної моделі методів і алгоритмів ІОД. 

Відповідно, процес формування категорії   , що представляє сховище 

даних, сформоване для виконання конкретного завдання обробки й 

інтелектуального аналізу даних, можна представити наступним функтором: 

 

      
     

      

→      .     (2.9) 

 

Проектування й реалізація сховищ даних вимагає використання 

специфікації        категорії    векторного простору, з урахуванням аспекту 

розгляду проблемної області. Результатом розробки даної специфікації на 

основі інженерії знань у загальному випадку є онтологічна модель.  

Результат отримання з категорії    функціоналів шуканої групи 

моделей, для формування знань про роботу ПрО, можна представити 

категорією    . Дана категорія є результатом додавання (coproduct) двох 

категорій, що дозволяє застосувати топологічний шаблон coproduct для 

одержання категорії результатів інтелектуальної обробки даних: 

 

              .    (2.10) 

 

Результуючу комутативну діаграма для введених категорій і функторів як 

їх відображень, наведено на рисунку 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Комутативна діаграма для категорій і функторів проблемної 

області функціонування комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки 

даних 

 

Комутативність діаграми (рис. 2.2) дозволяє записати для композицій 

функторів, що забезпечують побудову категорії     моделей функціонування 

ПрО, з урахуванням структури категорії    векторного простору й доступних 

до використання функціоналів у категорії   , наступні вирази: 

 

       
         

          
  ,    (2.11) 

 

       
         

          
  . 

 

При цьому, для діаграми (рис. 2.2), на основі універсальної властивості 

coproduct згідно з теорією категорій, випливає, що для ін'єкцій       і 
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      існує тільки один функтор        
            , що робить 

діаграму на рисунку 2.2 комутативною. У розглянутій проблемній області це 

означає можливість отримання з образа ІМП адекватної моделі ПрО, яка 

задовольняє обмеженням, визначеним у специфікаціях онтологічних моделей 

компонентів. 

Таким чином, отримана концептуальна модель у термінах і з 

використанням топологічних шаблонів теорії категорій, для моделювання 

процесів сприйняття, аналізу, специфікації проблемної області, збору даних і їх 

інтелектуальної обробки, дозволила обґрунтувати роль і місце інженерії знань, 

у тому числі у вигляді побудови й використання онтологічних моделей, а також 

найважливішу роль проектування й реалізації сховищ даних для одержання 

адекватних моделей функціонування ПрО. Представлення проблемної області 

функціонування КС для ІОД у вигляді комутативної діаграми категорій і 

функторів дозволило виконати моделювання узагальнених процесів одержання 

й перетворення даних у КС на високому рівні абстракції, у вигляді найбільш 

загального представлення математичної моделі з використанням ТК.  

 

 

2.2 Застосування теорії моделей для представлення результатів отримання 

залежностей з даних 

 

 

Відомо, що відмінність між алгебрами й теорією моделей полягає в тому, 

що в теорії моделей увага приділяється також ролі мови опису, в алгебрі ж 

мовою часто зневажають [139,149]. Використання в даному дослідженні теорії 

моделей дозволило узагальнено представити результати будь-якої 

математичної обробки масиву даних у КС для ІОД. Масив частково 

агрегованих даних у СДіЗ КС являє собою ґратки підмножин на впорядкованій 

по відношенню включення множині, яку для наочності можна представити 

багатовимірним паралелепіпедом у просторі ознак проблемної області. 
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Узагальнення на основі теорії моделей дозволило представити результати 

отримання залежностей з даних у СДіЗ КС. Виконаємо таке узагальнення для 

здобутих із даних моделей за допомогою понять мови, теорії, моделі, фильтра 

[149]. 

Будь-яку теорію, яка описує ймовірні залежності між ознаками 

(параметрами) проблемної області, можна описати за допомогою багатосортної 

алгебри (багатосортної предикатної логіки), що базується на понятті 

багатосортної мови J , за допомогою якої можна описувати поведінку складних 

відношень між об'єктами різних типів. У синтаксисі мови ці різні типи об'єктів 

представлені змінними різних сортів. 

Уведемо абстрактну множину сортів Ψ . Будь-яка послідовність n ,...,1  

сортів з Ψ  називається типом. Формальна мова J  багатосортної логіки 

предикатів складається зі змінних ,...x  різних сортів Ψ , констант ,...u  

різних сортів Ψ , предикатних символів ,...Q,P
 різних типів, і 

функціональних символів ,...g,f  різних типів. Щоб ураховувати, які сорти 

змінних можуть займати задане місце у формулі, уведемо тип  , обумовлений 

сортом Ψ . Тоді довільна модель ПрО, як структура D  мови J  

багатосортної логіки предикатів, визначається таким чином: 

 

  ,......,,...,,| DDD ufPD ΨD   ,   (2.12) 

 

де D  – непусті підмножини, що відповідають сортам Ψ . У рамках такого 

представлення, моделі, які повинні бути отримані в процесі інтелектуальної 

обробки даних, є структурами D  для мови J . На основі даних структур 

кожному терму 
t

 присвоюється елемент   DD  і кожній формулі A  

присвоюється значення істинності    10,A D  (у загальному випадку, для 

нечіткої логіки).  
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Модель D  є елементарною підмоделлю моделі D , DD   якщо кожна 

формула A , виведена з D , також виведена з D  [149]. Розширенням моделі D  

є така модель DD , що: 

 

  d|,D dDD ,     (2.13) 

 

тобто у D  додаються константи  DJd , що є іменами для всіх елементів D . 

Діаграмою моделі D  називається множина D  атомарних тверджень B  або їх 

заперечень B  (де  DJФB   й  DJФ  – множина формул), вірних в DD . 

Підмножину тверджень B  називають позитивною діаграмою моделі, а 

підмножину заперечень B  – негативною діаграмою моделі. Множина 

моделей   |D , де   – деяке ординальне число, називається 

елементарним ланцюжком моделей, якщо  DD   для кожного   . 

Важливим методом у теорії моделей є побудова моделей за допомогою 

фільтрів [139,149]. Фільтр може бути визначений як підмножина ґратки, що 

задовольняє певним умовам. Узяття такої підмножини для множини моделей, 

які будуються за результатами обробки даних у КС для ІОД, відображає 

процеси, що відбуваються при інтелектуальній обробці даних та пов'язані з 

отриманням моделей різних видів і на основі різного математичного апарата з 

тих самих вибірок даних і наборів ознак, а також з різних їхніх розширень і 

підмножин. Крім того, можливе виконання ланцюжків перетворень 

одержуваних моделей друг у друга (наприклад, при використанні різних 

діаграмних методик для моделювання ПрО). 

Позначимо множину отриманих у процесі ІОД моделей як  ID i|i  мови 

J , де I  – деяка індексна множина. Нова модель FD
 на основі фільтра FF   (

)(IF  – фільтр, де   – булеан) будується в такий спосіб. Позначимо 

декартовий добуток носіїв iD  з відповідних моделей iD , Ii , як: 
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Ii

iDD .      (2.14) 

 

Для елементів   I i|dd i , де  id  є i -м компонентом Dd  , і фільтра

FF , визначено, що:      Fdd|id~d ii  I , де ~ – відношення 

еквівалентності в D . Таким чином, використання фільтра, наприклад, 

забезпечує групування кортежів у сховищі даних за еквівалентністю значень в 

окремих полях. Одержуємо фактор-множину (або множину усіх класів 

еквівалентності заданої множини) для носія моделі: 

 

|~DDD
F

iF  .    (2.15) 

 

Остаточно нова модель FD , отримана в результаті застосування фільтра

FF , визначається як структура мови J : 

 

,...u,...,f,...,P,D
FFF DDDF

F

iF  DD ,  (2.16) 

 

де  ID ii |  – множина виведених моделей для розглянутої ПрО; 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.). Це ж представлення дозволяє формалізувати запит, сформульований у 

термінах предметно-орієнтованої мови (Domain-Specific Language), у тому 
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числі, розробленої для розв’язання задач ІОД (див. підрозділ 4.3). 

Виконаємо за допомогою положень теорії категорій типове представлення 

математичної моделі, яку необхідно витягти з даних шляхом їх інтелектуальної 

обробки. Для цього розглянемо простір дійсних чисел R  та категорію SET з 

морфізмами у вигляді всіх функцій з R  в R , на якій у загальному випадку 

модель повинна бути визначена [147]. Ця категорія має coproduct (суму). Нехай 

у загальному випадку модель функціонування проблемної області будується у 

вигляді правила:    xhyxhyx 21  else    then  if   , де x  – незалежна змінна, 

y  – залежна змінна (при цьому x  й y  представляють параметри ПрО 

моделювання), 1h  і 2h  – функції,   – константа. Визначимо наступний 

морфізм, який дозволяє здійснити тестування значення незалежної змінної x : 
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З урахуванням викладених вище визначень і позначень одержуємо: 
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Доказ існування й одиничності морфізму   виконаємо з використанням 

відомої властивості для coproducts у теорії категорій. Так, діаграма, яку 
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наведено на рисунку 2.3, є комутативною. 

X1+X2

i1 i2X1 X2

Y1+Y2j1 j2
Y1 Y2

f f+g g

 

 

Рисунок 2.3 – Комутативна діаграма для морфізмів 11 YX:f  , 22 YX:g 
 і 

унікального морфізму    2121 YYXX:gf   

 

Аналогічним чином можна представити застосування теорії категорій для 

формалізації будь-якої кусково-визначеної функції в рамках моделі проблемної 

області, яка будується за результатами ІОД.  Застосування теорії моделей у 

процесі моделювання роботи КС для ІОД дозволило в загальному вигляді 

представити процеси, пов'язані з отриманням моделей різних видів і на основі 

різного математичного апарата з різних вибірок даних і наборів параметрів, а 

також для різних їхніх розширень і підмножин. 

 

 

2.3 Розробка методу верифікації онтологічних моделей у процесі 

інженерії знань на основі теорії категорій 

 

2.3.1 Загальна схема методу й основні положення теорії категорій, 

застосовувані в процесі категоріально-онтологічного моделювання 

 

 

Онтологічна модель, яка будується в загальному вигляді на основі 

накопичених даних про роботу ПрО й в даній дисертаційній роботі названа 
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частковою, має ряд істотних недоліків. При її проектуванні аналітик не 

зобов'язаний керуватися формальними правилами й обмеженнями. Незважаючи 

на те, що на даний момент розроблено ряд рекомендацій з побудови таких 

моделей [21,26,150], їхня цінність залежить від ефективності застосовуваних 

практик онтологічного моделювання і є суб'єктивною. Разом з тим, 

найважливішою можливістю внести в процес інженерії знань математичні 

основи, перевірку результатів і доказову силу топологічних шаблонів 

проектування, володіє теорія категорій (яка дозволяє розробляти комутативні 

діаграми, у тому числі для формалізації знань) [138,147,148] і її подальший 

розвиток – теорія скетчів [151,152,153] (що дозволяє розробляти математичні 

конструкції в складі графів, теорій і категоріальних моделей) разом із 

практикою використання мови Olog [154,155] і діаграмної методики EASIC 

[156]. 

Часткова онтологічна модель є суб'єктивною й на практиці математично 

не верифікується. У даній роботі розроблено підхід категоріально-

онтологічного (КО) моделювання, що реалізує побудову онтологічних моделей, 

які верифікуються на основі теорії категорій і скетчів. Метод побудови 

онтологічних моделей, верифікованих на основі теорії категорій і 

представлених у нотації діаграми класів UML, сформульовано далі, у даному 

підрозділі, у вигляді алгоритму відповідних перетворень. Етапи реалізації 

методу, у вигляді діаграми SADT, наведені на рис. 2.4. 

Розглянемо деякі визначення й положення теорії категорій (ТК), які далі 

будуть використані при моделюванні.  
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Рисунок 2.4 – SADT-діаграма етапів реалізації методу побудови онтологічних 

моделей, верифікованих на основі теорії категорій 

 

Для категорії A  з об'єктами X  й Y  об'єкт YX   із двома морфізмами 

YYXX
pp
 21  називають добутком (product), якщо для будь-якого 

даного об'єкта Z  й морфізмів XZ:x  , YZ:y   є унікальний морфізм 

YXZ :  такий, що xp 1  й yp 2 , де   - композиція морфізмів. У 

теорії категорій існування й унікальність морфізму  , що робить діаграму 

комутативною (будемо позначати такий морфізм на діаграмах ТК штриховою 

стрілкою), доведено, й, відповідно, одержуємо діаграму, наведену на рис. 2.5а. 

 

Z

p2     yo

X Y

p1     xo



p1 p2

i1 i2

Z

X1 X2
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 YX 

 
21 XX 

 

    а)       б) 

 

Рисунок 2.5 – Комутативна діаграма для об'єктів теорії категорій: 

 а) – product; б) – coproduct 
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Для категорії множин SET морфізм   позначимо як набір  yx,  

підоб’єктів категорії (тобто елементів множин X  і Y ), тоді для цієї категорії 

product відповідає декартовому добутку об'єктів. Також для категорії A  

визначена сума 21 XX   (coproduct) двох об'єктів 1X  і 2X  із двома морфізмами-

ін’єкціями  XXXX 
ii

2211
21    такими, що для будь-якого даного 

об'єкта Z  й двох морфізмів ZX:f 1  і ZX:g 2  є унікальний морфізм 

ZXX 21:  , який робить комутативною діаграму, представлену на 

рис. 2.5б. Існує також унікальний морфізм XXX:   , називаний 

codiagonal, що робить комутативною діаграму, наведену на рис. 2.6а. 

 

i1 i2

X

X X


1X 1X

A B

C D



D’
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d

d’1

d’2

 XX 

   а)       б) 

Рисунок 2.6 – Комутативна діаграма для об'єктів теорії категорій:  

а) – codiagonal; б) – pushout  

 

Об'єктом pushout, або кодекартовим квадратом, для двох морфізмів 

BA:   і CAf :  є об'єкт D , і два морфізми DB:d 1  й DC:d 2 , 

таких, що породжують комутативну діаграму, наведену на рисунку 2.6б, і для 

всіх об'єктів D  з морфізмами DX:d  11  й DC:d 2  існує унікальний 

морфізм DDd  : . 

Аналогічним чином формулюються визначення інших об'єктів у ТК, які 

надалі будуть використані в дисертаційній роботі: pullback (декартів квадрат), 
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equalizer (зрівнювач) і coequalizer (козрівнювач) [144,141]. У даній роботі 

подібні об'єкти розглядаються як топологічні шаблони для побудови 

онтологічних моделей, верифікованих на основі теорії категорій і придатних 

для відображення на раціональну архітектуру сховищ даних і знань. При цьому 

об’єкти СДіЗ повинні бути навантажені правилами, що враховують особливості 

реалізації бізнес-процесів у проблемній області КС для ІОД і ПрО відповідної 

ОТС, для яких виконується обробка даних. 

 

 

2.3.2 Розробка методу категоріально-онтологічного моделювання на 

прикладі виконання завдання інтелектуальної обробки й аналізу даних у 

загальному вигляді 

 

 

Розглянемо приклад реалізації запропонованого підходу, який інтегрує й 

розвиває існуючі розробки в даній області і який в даній роботі названо 

категоріально-онтологічним моделюванням (побудовою онтологічних моделей, 

які верифікуються на основі теорії категорій і скетчів), на прикладі 

моделювання задач інтелектуальної обробки й аналізу даних і їх можливих 

рішень. На рисунку 2.7 наведено концепти й зв'язки (відношення) між ними, що 

характеризують аспект визначення задач ІОД і дій над даними відповідно до 

поставленої мети ІОД і очікуваного системного ефекту. Таку модель, вільну від 

будь-яких обмежень на відношення між екземплярами класів, що представлені 

використовуваними концептами, назвемо частковою онтологічною моделлю. 

Вона представляє частковий фрагмент знань аналітика з розглянутого аспекту 

предметної області й один з варіантів їх можливої формалізації. Результат такої 

формалізації математично не верифіковано. 
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Рисунок 2.7 – Фрагмент часткової онтологічної моделі виконання завдання 

інтелектуальної обробки й аналізу даних у загальному вигляді 

 

Використовуючи запропонований у роботі підхід, аналогічну модель 

можна представити математично строго, наклавши на концепти й зв'язки 

обмеження об'єктів і морфізмів теорії категорій. Представлена на рисунку 2.8 

діаграма є комутативною діаграмою теорії категорій, побудованою відповідно 

до графа в теорії скетчів [157], для часткової онтологічної моделі, яку наведено 

на рисунку 2.7. Так як стрілки в ТК є функціями-перетвореннями 

(відображеннями) одних об'єктів в інші, то комутативність означає рівність 

шляхів (композицій морфізмів), за допомогою яких досягаються результати 

перетворень. 
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Рисунок 2.8 – Комутативна діаграма теорії категорій для фрагмента онтологічної 

моделі виконання завдання інтелектуальної обробки й аналізу даних 
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Накладення вимог комутативності й використання понять ТК дозволило 

виявити для даної діаграми топологічний шаблон, математично описаний і 

обґрунтований як необхідно властивий для даної семантики предметної області, 

а саме – pushout, позначений на діаграмі як «PO». Формулювання таких 

обмежень відповідає в теорії скетчів розробці конусів і коконусів для діаграми і 

їх уведенню до складу скетчу [158]. 

Розглянемо процес побудови моделі докладніше. 

Для розглянутого фрагмента онтологічної моделі, при введенні в розгляд 

концептів «Задача ІОД» і «Завдання на обробку даних» і перенесенні в іншу 

підмодель концепту «Системний ефект», на діаграмі присутній й шаблон 

pullback (позначений як «PB»), і шаблон «PO». Відповідно, на підставі 

універсальної властивості для «PO» і «PB», існують і є єдиними морфізми 
Task

TG ,  

й 
Task

AcAs, , що роблять діаграму на рисунку 2.8 комутативною. Остаточний 

результат поповнення й математичної обробки категоріально-онтологічної 

моделі процесу розв’язання задачі ІОД, з уведеними позначеннями, наведено на 

рисунку 2.9.  
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Рисунок 2.9 – Результат поповнення й математичної обробки фрагменту 

категоріально-онтологічного представлення процесу розв’язання задачі ІОД 

 

У таблиці 2.1 описані позначення й семантика введених морфізмів. 
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Таблиця 2.1  

Позначення й семантика морфізмів для фрагменту категоріально-

онтологічного представлення розв’язання задачі ІОД 

Позначення 

морфізму 

Домен Кодомен Семантика морфізму 

Task

DT ,  
TaskT  

TaskD  Відображення задачі ІОД на колекцію 

вимог до процесу й результату її 

розв’язання 

Task

CT ,  
TaskT  

TaskC  Відображення задачі ІОД на колекцію 

обмежень при її розв’язанні 

Task

AsD ,  
TaskD  

TaskAs  Відображення вимог до процесу й 

результату розв’язання задачі ІОД на набір 

задач з обробки даних 

Task

AsC ,  
TaskC  

TaskAs  Відображення обмежень при розв’язанні 

задачі ІОД на набір задач з обробки даних 

для її розв’язання 

Task

DG ,  
TaskG  TaskD  Відображення мети проведення ІОД на 

колекцію вимог до процесу й результату  

розв’язання відповідної задачі 

Task

CG ,  
TaskG  

TaskC  Відображення мети проведення ІОД на 

колекцію обмежень при розв’язанні задачі 

для досягнення мети ІОД 

Task

TG ,  
TaskG  TaskT  Унікальний морфізм, що робить діаграму 

комутативною; описує відображення мети 

ІОД на задачу обробки даних для 

досягнення мети 

Task

AcD ,  
TaskD  

TaskAc  Відображення вимог до процесу й 

результату розв’язання відповідної задачі 

на набір дій з обробки даних 

Task

AcC ,  
TaskC  

TaskAc  Відображення обмежень при розв’язанні 

задачі ІОД на набір дій з обробки даних 

Task

AcAs,  
TaskAs  

TaskAc  Унікальний морфізм, що робить діаграму 

комутативною; описує перетворення набору 

задач з обробки даних у дії над даними 
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Дана модель має наступну семантику. Задача ІОД 
TaskT  перетворюється 

(відображається) у завдання на обробку даних 
TaskAs  через сформульовані при 

постановці задачі вимоги 
TaskD  до процесу й результату її розв’язання й наявні 

обмеження 
TaskC  на організацію процесу розв’язання. Мета ІОД 

TaskG , 

досягнення якої й обумовлює наявні вимоги й обмеження, формулює задачу 

ІОД, намічену до розв’язання (не обов'язково єдину). Об'єкти «PB» і «PO» 

гарантують взаємно однозначне відображення об'єктів 
TaskT  і 

TaskAs , а 

комутативність діаграми забезпечує еквівалентність ланцюжків перетворення 

для об'єктів даної моделі. Універсальна властивість об'єкта «PO» дозволяє 

обчислити необхідні для досягнення мети ІОД дії 
TaskAc  з обробки даних.  

Цінність подібної моделі полягає не тільки у представленні знань про 

предметну область у вигляді онтологічної моделі, верифікованої на основі 

положень ТК, але й у можливості безпосереднього перетворення такої моделі в 

базу знань, наприклад, у вигляді триплетів мови RDF або аксіом OWL DL, 

діаграм мовою UML і формул мовою OCL, або в схему реляційної бази даних із 

тригерами й збереженими процедурами, що забезпечують уведені при 

моделюванні обмеження. Методологію таких перетворень розроблено в розділі 

3 даної дисертаційної роботи. 

Математичний опис обмежень на значення об'єктів і морфізмів, обчислені 

за допомогою виявлених у моделі топологічних шаблонів теорії категорій, з 

використанням формалізму Хіндлі-Мілнера [159,160], представляється в такий 

спосіб: 
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(2.21) 

 

де   – контекст моделі (набір положень про типи об'єктів і морфізмів для 

моделі розглянутої ПрО);   – символ алгоритмічного виведення положень із 

набору; 
Task

As

TaskTask CDT Task  – pullback (кодекартів квадрат – PB), як об'єкт 

теорії категорій, побудований на морфізмах  
TaskTaskTask CAsD

Task
AsC

Task
AsD    ,, 

 і 

відповідних об'єктах; 
Task

T

TaskTask CDAs Task  – pushout (декартів квадрат – 

PO), як об'єкт теорії категорій, побудований на морфізмах  

TaskTaskTask CTD
Task

CT
Task

TD    ,, 
 і відповідних об'єктах; !  – квантор існування й 

унікальності (у даному випадку – морфізму);   – символ композиції морфізмів; 

monic  – позначення мономорфізму; epic  – позначення епіморфізму; )( *

Dom  

– домен морфізму 

* ; )( *

Cod  – кодомен морфізму 

* ; Obj  – множина типів 

об'єктів для контексту розглянутої моделі (фрагмента категорії); Hom  – 

множина типів морфізмів для контексту розглянутої моделі.  

Положення, винесені до нижньої, консеквентної частини формули, 

доводяться на основі визначень і лем ТК [141,147,154]. Уведення й 

обґрунтування обмежень для об'єктів «PB» і «PO» на діаграмі для розробленої 
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моделі дозволило довести, на підставі положень ТК, існування й унікальність 

морфізмів, що обумовлюють несуперечність категоріально-онтологічної моделі 

й досяжність результатів відображень і перетворень, описуваних даної 

моделлю. 

 

 

2.3.3 Методика верифікації часткових онтологій за допомогою теорії 

категорій на прикладі моделювання процесу обробки даних в інформаційно-

вимірювальній системі 

 

 

Таким чином, підхід у рамках теорії категорій при моделюванні ПрО 

дозволив абстрагуватися від внутрішньої структури окремих об'єктів 

верифікованої онтологічної моделі, як категорії, й фізичного змісту морфізмів, 

що відображають об'єкти один на одного, і дозволив визначити мінімально 

необхідні перетворення даних і моделей, перелік і послідовність яких 

визначається топологічними властивостями категорії. 

Продовжимо розгляд використаних у процесі моделювання об'єктів ТК, 

зокрема, семантику об'єктів «PO» і «+» (coproduct) у рамках запропонованого 

підходу, на прикладі наступної моделі одержання вимірювального сигналу й 

класифікації складових його погрішності, наведеної на рисунку 2.10. 

Представлення класифікації видів складових погрішності вимірювання в 

процесі вимірювального контролю виконано із застосуванням об'єкта «+», при 

цьому відмінність даного об'єкта ТК від суми або об'єднання множин полягає в 

тому, що кодобуток, одержуваний в результаті виконання мономорфізмів над 

складовими погрішності не еквівалентно їхній сумі або об'єднанню. 

Інформаційна компонента, що описує знання про особливості відображення 

протоколу вимірювання на вимірювальний сигнал через методичну й 

інструментальну складову його погрішності, представлена першим об'єктом 

«PO». Компонента, що описує знання про особливості відображення 

динамічного режиму роботи пристрою (первинного перетворювача) на 

вимірювальний сигнал через статичну й динамічну складову його погрішності, 
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представлена другим об'єктом «PO». Крім того, універсальна властивість 

кодобутку забезпечує існування й унікальність морфізму, що представляє 

погрішність як складову частину вимірювального сигналу. Таким чином, дана 

модель не є частковою онтологією, що представляє фрагментарні знання 

аналітика про роботу ПрО, а є строгою математичною теорією, усі складові 

частини якої необхідно взаємозалежні й взаємообумовлені. 
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Рисунок 2.10 – Фрагмент категоріально-онтологічної моделі процесу 

одержання вимірювального сигналу й класифікації складових його погрішності 

 

Для вивчення можливостей, що надаються застосуванням 

запропонованого підходу до процесу онтологічного моделювання, розглянемо 

найважливіший апарат ТК – використання механізму універсальних 
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властивостей об'єктів ТК, для пошуку відсутніх у моделі елементів і доказу їх 

припустимості й необхідності для завершеності моделі, на наступному 

простому прикладі. На рисунку 2.11 наведено фрагмент моделі процесу обліку 

даних про роботу ПрО функціонування КС для ІОД. Існування об'єкта «PB» 

обумовлює відображення властивості ПрО, через описувану сутність і дані, що 

генерується під час вимірювання, на задачу обліку даних про функціонування 

ПрО. Так як момент часу формування врахованих даних характеризує 

відповідний об'єкт (стан) ПрО, то існує унікальний морфізм, що відображає 

момент часу на контрольовану властивість. Таким чином, є можливість 

організувати базу темпоральних даних, прив'язаних до моменту виконання 

вимірювальних процедур. Незважаючи на певну тривіальність обговорюваного 

питання, дана категоріально-онтологічна модель дозволяє верифікувати і 

довести необхідні перетворення й виявити необхідно властиві залежності між 

об'єктами моделі. Відповідно, подібна модель обґрунтовує структуру 

проектованих СД і СЗ і бізнес-правила ПрО. 
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Рисунок 2.11 – Фрагмент категоріально-онтологічного представлення процесу 

обліку даних про роботу предметної області функціонування комп’ютерних 

систем інтелектуальної обробки даних 
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Розглянемо запропоновану в даній дисертаційній роботі методику 

верифікації часткових онтологій за допомогою теорії категорій на прикладі 

моделювання процесу ІОД в інформаційно-вимірювальній системі (ІВС) для 

контролю зовнішнього вигляду виробів. Першим етапом проектування є 

накопичення знань про роботу ПрО й побудову загальної онтології для 

предметної області (ПрО) проектованої ІВС. Після вивчення й аналізу існуючої 

інформаційно-вимірювальної техніки й технологій вимірювання була отримана 

часткова онтологічна модель ПрО функціонування ІВС (в узагальненому 

вигляді, без уточнення типу об'єктів вимірювання й подробиць процесу 

одержання й обробки даних), варіант якої, у вигляді діаграми класів ПрО 

нотації UML, представлено на рисунку 2.12. 

Сучасний рівень розвитку ІВС припускає високий ступінь їх інтеграції в 

інформаційно-керуючі системи підприємств. Датчики, первинні перетворювачі, 

пристрої з’єднання, польові шини, цифро-аналогові та аналого-цифрові 

перетворювачі, використовувані в сучасних ІВС, повинні бути описані за 

допомогою адекватних математичних моделей. При цьому необхідний 

системний підхід, який вимагає інтегрувати розрізнені моделі в єдиний 

комплекс, що дозволяє оцінити загальні характеристики вимірювального 

каналу, визначити збурюючі впливи і завади та оцінити їхній внесок у 

погрішності вимірювання й контролю параметрів виробів і процесів. 

Представлена на рисунку 2.12 онтологія відображає відомі представлення про 

процес вимірювання властивостей (параметрів) об'єктів у процесі взаємодії з 

об'єктом вимірювального контролю відповідних пристроїв (такими можуть 

бути й експерти з відповідною цільовою функцією для оцінки параметрів, і 

первинні (і інші) перетворювачі сигналів, і пристрої-адаптери для забезпечення 

інтерфейсу обміну даними, та ін.). При цьому реалізується протокол 

вимірювання, який визначає перелік і порядок вимірювальних процедур і 

перетворень сигналів і даних. Властивість ПрО може бути сама по собі об'єктом 

вимірювання, а також вона може бути комплексом різних характеристик 

(атрибутів), які безпосередньо можуть спостерігатися в процесі вимірювання.  
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Рисунок 2.12 – Онтологічна модель предметної області функціонування 

інформаційно-вимірювальних систем, представлена у вигляді діаграми класів в 

нотації UML 

 

Центральним відношенням (асоціацією в термінах UML) є процес формування 

вимірювального сигналу у каналі ІВС у результаті вимірювання необхідної 

характеристики властивості ПрО. В процесі реалізації даної асоціації 
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отриманий результат вимірювання, що включає також погрішність, згенеровану 

під час виконання протоколу й в результаті збурюючих впливів, записується в 

сховище даних ІВС. 

Як результат довільної формалізації суб'єктивного знання фахівця в ПрО, 

розроблена модель є, на перший погляд, коректним відображенням викладених 

вище міркувань. Виконаємо верифікацію даної онтології на основі теорії 

категорій, як запропоновано в розробленому методі. 

Семантику використаних надалі в процесі КО моделювання об'єктів 

теорії категорій (ТК) pushout («PO») і coproduct («+») у рамках запропонованого 

підходу, було обговорено вище на прикладі КО моделі одержання 

вимірювального сигналу й класифікації складових його погрішності. На 

рисунку 2.13 наведена КО модель, що представляє процес генерації 

вимірювального сигналу у вигляді кодобутку образа вимірюваного властивості 

(характеристики) у вимірювальному каналі ІВС, систематичної погрішності й 

результатів дії збурюючих впливів. Останні є результатом роботи топологічних 

шаблонів pushouts, що відображають у систематичну погрішність стан 

пристрою вимірювання й особливості протоколу вимірювання, з урахуванням 

вимірюваної властивості, і у випадкову погрішність – особливості протоколу 

вимірювання й стан вимірювального каналу, на які впливають стан зовнішнього 

середовища (світлові й електромагнітні завади, вібрації й ін.) і поведінка 

оператора ІВС, відповідно. 

Для перевірки коректності використання асоціації «Формування 

вимірювального сигналу у каналі ІВС», наведеної в онтології на рисунку 2.12, 

було побудовано КО модель одержання результату вимірювання (рисунок 2.14) 

на основі топологічного шаблону pushout. 
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Рисунок 2.13 – Категоріально-онтологічна модель процесу генерації 

вимірювального сигналу в інформаційно-вимірювальній системі 
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Рисунок 2.14 – Категоріально-онтологічна модель процесу одержання 

результату вимірювання в інформаційно-вимірювальній системі 
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З використанням результатів КО моделювання, наведених на рисунках 

2.13-2.14, а також за результатами узагальненого аналізу подій для ПрО в 

процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних, було розроблено 

верифіковану онтологічну модель, у вигляді діаграми класів UML, яку наведено 

на рисунку 2.15. Були модифіковані й доповнені, відповідно до розроблених КО 

моделей, наступні компоненти онтології (виділені на рисунку): компонента, що 

описує одержання результатів вимірювання; складові протоколу вимірювання; 

класифікація й особливості формування погрішностей; класи станів пристрою й 

вимірювального каналу, і ін. Найбільш істотним компонентом модифікованої 

діаграми є тристороння асоціація класів «Стан пристрою вимірювання», «Стан 

вимірювального каналу» і «Зовнішнє середовище», класом-асоціацією якої 

(тобто результатом взаємодії об'єктів даних трьох класів) є клас «Образ 

властивості у вимірювальному каналі». Дана асоціація коректно відображає 

процеси, представлені в КО моделі на рисунку 2.14, тобто одержання 

вимірювального сигналу як результату відображення станів пристрою й 

вимірювального каналу, які виникли в процесі сприйняття сенсором значення  

властивості ПрО. Також на них впливають виконання протоколу вимірювання й 

дія зовнішнього середовища (у тому числі, оператора ІВС). 

 Також UML-модель на рисунку 2.15 містить уточнення процесу 

одержання результату вимірювання, а також складових частин протоколу 

вимірювання і їхніх зв'язків. Залежність властивостей погрішності результату 

вимірювання від протоколу вимірювання й зовнішнього середовища 

забезпечено за рахунок уведення відповідних класів, а також зв'язків 

спадкування й агрегації. 
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Рисунок 2.15 – Онтологічна модель предметної області функціонування інформаційно-вимірювальної системи, 

верифікована на основі теорії категорій 
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Для розробки узагальненого алгоритму розробки верифікованої 

онтологічної моделі на основі теорії категорій, розглянемо мета-модель мови 

UML як засобу формалізації розробленої онтологічної моделі ПрО. Для мета-

моделювання використовуємо запропонований і обґрунтований у даній 

роботі формалізм КО моделювання. На рисунку 2.16 представлена КО 

модель результату моделювання ПрО на мові UML. 
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Агрегація

Асоціація

Клас ВідношенняКлас-асоціація

EQ
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Constraint

 

Рисунок 2.16 – Категорільно-онтологічне представлення результату 

моделювання предметної області на мові UML 

 

Дана КО модель представляє основні елементи моделі на мові UML у 

вигляді об'єктів і морфізмів ПрО «Моделювання на UML». За допомогою 

об'єкта equalizer ТК обґрунтовані існування й унікальність морфізму між 

атрибутами й класами-асоціаціями, що вказує на необхідність внесення в 

модель на мові UML такого виду атрибутів. Крім того, за допомогою цього 

компонента КО моделі формалізований той факт даної ПрО, що відношення 

між класами визначається за допомогою класу-асоціації, який необхідним 

чином визначає участь групи класів в одному відношенні. Об'єкт КО моделі 

«Participation Constraint» описує обмеження на участь класів у відношенні, і 

насамперед, кардинальність (кількість можливих екземплярів класів, що 

вступають у дане відношення, згідно з розробленою моделлю на мові UML). 



 115 

На основі результатів розробки й дослідження мета-моделі процесу 

моделювання ПрО на UML, а також у рамках запропонованої в даній роботі 

методології проектування СДіЗ, був розроблений узагальнений алгоритм 

побудови діаграми класів UML на основі КО моделі ПрО КС для ІОД, що 

дозволяє верифікувати часткову онтологічну модель на основі теорії 

категорій. Даний алгоритм наведено на рисунку 2.17.  

 

Вхід: //Часткова онтологічна модель; Категоріально-онтологічна модель 

PrivateOntology lationsReConcepts, ; COmodel  Lim,HomObj , ; 

Вихід: //Верифікована онтологічна модель у вигляді діаграми класів UML 

VerifiedOntology  Attributesints,aPartConstrLinksClasses ,, UML; 

begin 

{}Classes ; {}Links ; {}intsaPartConstr ; {}Attributes  ; 

//Перевірка й додавання в результуючу модель усіх концептів з КО моделі та генерація 

зв'язків на основі морфізмів 

for all ObjO  in COmodel do 

for all ConceptsC   in PrivateOntology do 

if not CO   then C =create( O ) as Concept;  

CClassesClasses  ; 

for all  Hom  in COmodel do 

if not )(domC   then DomC =createDomain(  ) as Concept; 

if not )(codC   then CodC =createCodomain(  ) as Concept; 

CodDom CCClassesClasses  ; 

Link) as(  LinksLinks  ; 

end for; 

end for; 

end for; 

 

Рисунок 2.17 – Узагальнений алгоритм побудови діаграми класів і відношень 

UML на основі категоріально-онтологічної моделі, що дозволяє верифікувати 

часткову онтологічну модель на основі теорії категорій (Лист 1) 
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//Визначення класів-асоціацій на основі лімітів )(lim O
ObjO




 і колімітів )(colim O
ObjO




 у КО 

моделі, для якої )(colim),(lim OOLim
ObjOObjO


 

  

 

for all  LimL  in COmodel do 

for all ConceptsC   in PrivateOntology do 

if not CL   then AsC =createClassAssotiation( L ) as Concept; 

AsCClassesClasses  ; 

for all LinksR   in VerifiedOntology do 

if not  isPartOf( AsC , R ) and  )()()()( LL coddomRRangeRDomain  Ø 

then R =completeAssociation( AsC , R ); 

end for; 

end for; 

end for; 

//Пошук і виключення зв'язків з результуючої моделі, які не задовольняють законам 

комутативності й композиції згідно КО моделі; 

for all LinksRRR qji ,,  in VerifiedOntology do 

for all Homknm  ,,  in COmodel do 

if ( miR  , njR  , ijq RRR  , mnk   ) and kqR   then }{\ qRLinksLinks  ; 

end for; 

end for; 

//Пошук і виключення класів з результуючої моделі, які є агрегацією введених раніше 

класів і зв'язків, або для яких не встановлено зв'язки 

for all ClassesССС qji ,,  in VerifiedOntology do 

for all LinksR   in VerifiedOntology do 

if RRDomainCRRangeCC qji )};(),({   then }{\ iCClassesClasses  ; 

if not )(RRangeC j 
 
or )(RDomainC j   then }{\ jCClassesClasses  ; 

end for; 

end for; 

//Накладення обмежень виду відношень у моделі UML і обмежень кардинальності 

участі екземплярів класів у відношеннях 

for all LinksR   in VerifiedOntology do 

for all ConceptsC   in PrivateOntology do 

if  isParticipant( R , C  ) then begin 

PC = createPartConstraint( R , C ,PrivateOntology,COmodel); 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr  ; end; 

end for; 

end for; 

 

Рисунок 2.17 – Узагальнений алгоритм побудови діаграми класів і відношень 

UML на основі категоріально-онтологічної моделі, що дозволяє верифікувати 

часткову онтологічну модель на основі теорії категорій (Лист 2) 
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//Перетворення відповідних об'єктів КО моделі в атрибути класів у моделі UML 

for all ConceptsC   in PrivateOntology do 

for all ClassesCl   in VerifiedOntology do 

if isAttributeOf( C ,Cl  ) then begin 

At = createAttributeOf( C ,Cl ,PrivateOntology,COmodel); 

AtAttributesAttributes  ; end; 

end for; 

end for; 

return (VerifiedOntology  UML); 

end 

 

Рисунок 2.17 – Узагальнений алгоритм побудови діаграми класів і відношень 

UML на основі категоріально-онтологічної моделі, що дозволяє верифікувати 

часткову онтологічну модель на основі теорії категорій (Лист 3) 

 

Для розробленого алгоритму, крім розглянутих раніше термінів і 

об'єктів, розглянемо наступний момент. Визначення класів-асоціацій 

виконується на основі об'єктів pullbacks, products, equalizers, cones, що 

входять у множину лімітів )(lim O
ObjO




, і об'єктів pushouts, coproduct, 

coequalizer, cocones, що 
 

входять у множину колімітів )(colim O
ObjO




, у КО 
 

моделі, для якої )(colim),(lim OOLim
ObjOObjO


 

 , і кожний такий об'єкт 

задовольняє вимозі: 

 

  LimcoddomOHomObjOL LLLLL )}()({|,  .(2.22) 

 

Результати побудови верифікованої за допомогою ТК онтологічної 

моделі для ПрО функціонування комп'ютерної ІВС дозволили розробити 

математичну модель перетворень сигналу у вимірювальному каналі, яку 

наведено у [161]. 
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2.4 Категоріально-онтологічне представлення задач інтелектуальної 

обробки даних і аналіз їх можливих рішень 

 

 

Розглянемо з використанням розробленого апарата категоріально-

онтологічного моделювання процес розв’язання задач ІОД на основі 

висунутих гіпотез і вибору алгоритмів обробки даних для отримання моделей 

функціонування й взаємозалежностей параметрів ПрО. Результати розробки 

категоріально-онтологічної моделі (без позначення морфізмів) процесу 

вибору алгоритмічного забезпечення для розв’язання задачі ІОД наведено на 

рисунку 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Фрагмент категоріально-онтологічної моделі процесу вибору 

алгоритмічного забезпечення для розв’язання задачі інтелектуальної обробки 

даних 
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Аналіз отриманої моделі показує необхідність більш докладного 

моделювання конкретних задач і варіантів їх розв’язання, для того, щоб 

організувати надалі базу знань про алгоритми обробки даних, бібліотеки 

функцій для їх реалізації, умови їх використання, вимоги і обмеження при 

реалізації обробки даних і в процесі аналізу результатів. Така база знань 

дозволить у реальному масштабі часу оптимізувати процеси ІОД, підвищити 

оперативність обробки даних і забезпечити адекватність моделей 

(залежностей), що витягають з даних. 

Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

інтелектуальної обробки й аналізу даних у загальному вигляді, з погляду 

використання даних при виявленні моделі (тренда) у функціонуванні 

предметної області, наведено на рисунку 2.19. На рисунку за допомогою 

структурних елементів «EQ» і «EQ» позначено об'єкти теорії категорій (у 

нашому формулюванні – топологічні шаблони категоріально-онтологічної 

моделі) з концептами, які беруть у них участь. 
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Рисунок 2.19 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

інтелектуальної обробки й аналізу даних у загальному вигляді 
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Опис моделі, діаграму для якої наведено на рисунку 2.19, з 

використанням формалізму Хіндлі-Мілнера виглядає таким чином: 
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(2.23) 

де   – контекст моделі (набір положень про типи об'єктів і морфізмів для 

моделі розглянутої ПрО);   – символ алгоритмічного виведення положень 

із набору; ],[: ,

Gen

IDD

GenGen DEQ   – еквалайзер, як об'єкт теорії категорій, 

побудований на типі 
GenD  й морфізмі 

GenGenGen

IDD IDD :, ; 

],[: ,

Gen

KM

GenGen KcoEQ   – коеквалайзер, як об'єкт теорії категорій, 

побудований на типі 
GenK  й морфізмі 

GenGenGen

KM KM :, ; !  – квантор 

існування й унікальності (у даному випадку – морфізму);   – символ 

композиції морфізмів; monic  – позначення мономорфізму; *~  – відношення 

еквівалентності на групі * об'єктів; Obj  – множина типів об'єктів для 

контексту розглянутої моделі (фрагмента категорії); Hom  – множина типів 

морфізмів для контексту розглянутої моделі. Надалі для стислості у виразах 
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для моделей положення про приналежність типів об'єктів і морфізмів до 

контексту моделі будемо вказувати з застосуванням виразу  HomObj , . 

Далі з менш докладним описом виконаних при моделюванні кроків, 

наведено результати розробки й дослідження моделей окремих задач 

інтелектуальної обробки даних і й аналіз їх можливих рішень. 

 

Розв’язання задачі кластеризації [15,13] 

Категоріально-онтологічну модель загального формулювання 

розв’язання задачі кластеризації в процесі інтелектуальної обробки й аналізу 

даних наведено на рисунку 2.20. 
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Рисунок 2.20 – Категоріально-онтологічне представлення загального 

формулювання розв’язання задачі кластеризації в процесі інтелектуальної 

обробки й аналізу даних 
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Еквалайзер «EQ», обчислений для даної комутативної діаграми, 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, а також фіксує в моделі 

той факт, що кластеризація може проводитися як для об'єктів ПрО, так і для 

параметрів об'єктів, для яких зібрано дані. Крім того, можливо одержати 

одночасно результат для обох видів кластеризації, що дозволить виявити 

додаткові залежності з даних про роботу ПрО. 

За результатами дослідження попередньої моделі було побудовано й 

досліджено категоріально-онтологічну модель розв’язання задачі 

кластеризації в процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних з 

урахуванням усього комплексу проведених під час ІОД для розв’язання даної 

задачі активностей [15,13]. На рисунку 2.21 у якості елементів розробленої 

моделі наведено об'єкти ТК добутки (products), позначені на діаграмі як «П», 

, що в категорії Set  мають сенс декартового добутку множини екземплярів 

об'єктів, а також об'єкт ТК кодобуток (coproduct), позначений на діаграмі як 

«+», що Set  в категорії має сенс диз'юнктивного об'єднання множин 

екземплярів об'єктів. На рисунку зазначено тільки морфізми, що беруть 

участь у формулі (2.24). 
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Рисунок 2.21 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі кластеризації в процесі інтелектуальної 

обробки й аналізу даних 
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Представимо опис моделі, наведеної на рисунку 2.21, з використанням 

нотації Хіндлі-Мільнера, у наступному вигляді: 
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(2.24) 

 

де ),(: ,, CDCTHomCDCT CDCT

Cl

CDCT   й 

),(: ,, CDCHomCDC CDCT

Cl

CDC   – колекції відповідних гомоморфізмів; ̂  

– операція диз’юнктного об'єднання. Трактування інших позначень у 

формулі (2.24) таке ж, як і у формулах (2.21, 2.23). 
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Доказ положень, наведених у консеквентній частині формули (2.24), 

виконано на основі універсальних властивостей [141,147,154] об'єктів ТК, 

розроблених у процесі побудови даної категоріально-онтологічної моделі. 

У процесі виконання ІОД необхідно з декількох варіантів розбивки на 

кластери, отриманих за допомогою різних методів і алгоритмів, вибрати 

«найкращий» [162]. Для цього потрібно одержати оцінки значення міри 

відношення «Краще рішення». Категоріально-онтологічна модель (без 

означення елементів діаграми) розв’язання задачі оцінювання значення міри 

для об'єкта оцінювання за відповідним алгоритмом обчислення наведено на 

рисунку 2.22. Комутативність даної діаграми, що означає рівність шляхів 

функціональних перетворень від міри відношення до оцінки значення цієї 

міри, позначена символом «CD». 
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Рисунок 2.22 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

оцінювання значення міри для об'єкта оцінювання за відповідним 

алгоритмом обчислення 

 

Запропоновану модель було розвинено для використання індексу якості 

отриманої в процесі розв’язання задачі топології розбиття об'єктів 

(параметрів об'єктів) на кластери. Результати моделювання (без означення 

елементів діаграми) наведено на рисунку 2.23. Індекс Дана [163] – один з 

можливих методів оцінювання якості топології кластерів, отриманої в 

процесі кластеризації об'єктів. 
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Рисунок 2.23 – Категоріально-онтологічна модель процесу вибору кращого 

рішення при розв’язанні задачі кластеризації в процесі інтелектуальної 

обробки й аналізу даних 

 

Розв’язання задачі класифікації 

Завдання класифікації в ІОД полягає в побудові класифікатора, який 

забезпечить відповідні вимоги до результатів класифікації об'єктів і процесів 

на основі експериментальних даних. Якість класифікатора визначають за 

допомогою декількох показників, що базуються на двох оцінках – 

імовірності пропуску сигналу (рішення, що об'єкт даного класу до нього не 

належить) і ймовірності помилкової тривоги (віднесення до класу об'єкта 

іншого класу) [15,13]. Категоріально-онтологічне представлення розв’язання 

задачі класифікації (побудови класифікатора) у процесі інтелектуальної 

обробки й аналізу даних наведено на рисунку 2.24. 

Отримання моделі часового ряду з експериментальних даних 

Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі побудови 

моделі часового ряду [13,14] у процесі інтелектуальної обробки й аналізу 

даних наведено на рисунку 2.25. 
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Рисунок 2.24 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

класифікації (побудови класифікатора) у процесі інтелектуальної обробки й 

аналізу даних 
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Рисунок 2.25 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

побудови моделі часового ряду в процесі інтелектуальної обробки й аналізу 

даних 
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Зрівнювач EQ на діаграмі (рисунок 2.25) побудовано на основі об'єкта в 

просторі параметрів 
TRSPO  і морфізму 

TR

PSPO, , який зрівнює морфізми 
TR

PVAP ,  

й 
TR

PVAP ,  із загальним кодоменом – параметром (властивістю) 
TRPVA , для 

якого витягається модель часового ряду з упорядкованого набору його 

значень. Морфізми 
TR

PVAP ,  й 
TR

PVAP ,  мають фізичний сенс відношення 

проходження значень часового ряду. Більш глибокий аналіз підходів і 

алгоритмів, застосовуваних при побудові моделей часового ряду [14,164], 

можливостей з їх композиції, дозволив розробити деталізоване 

категоріально-онтологічне представлення розв’язання розглянутої задачі в 

процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних. Таку деталізовану модель 

наведено на рисунку 2.26. 

Розв’язання задачі регресії в ІОД 

Під розв’язанням задачі регресії в ІОД мається на увазі не тільки 

отримання регресійної моделі з експериментальних даних [165], але 

виявлення й формалізація залежностей між параметрами ПрО з 

використанням різних методів і алгоритмів (побудови регресійних дерев, 

формування й навчання нейронних мереж, побудови підсистем нечіткої 

логіки і т.д.). У даному підрозділі розв’язання задачі регресії розглядається 

саме в такому, узагальненому вигляді. 

Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі побудови 

моделі регресії для параметрів об'єктів ПрО в процесі інтелектуальної 

обробки й аналізу даних наведено на рисунку 2.27. У даній моделі 

використано об'єкт product 
RegReg PP   для параметрів ПрО 

RegP , 

використовуваних у процесі побудови моделей залежності параметрів один 

від іншого. Цей об'єкт представляє факт визначення залежних і незалежних 

змінних у моделі 
RegM . 
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Рисунок 2.26 – Деталізоване категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі побудови моделі часового 

ряду в процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних 1
2
9
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Рисунок 2.27 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

побудови моделі регресії для параметрів об'єктів ПрО в процесі інтелектуальної 

обробки й аналізу даних 

 

Вид моделі й застосовувані алгоритми обробки даних визначаються 

відношенням 
RegR  між змінними, обраним актором-учителем 

RegTe  для 

розв’язання задачі ІОД. Через ряд об'єктів pushout об'єкт ПрО 
RegO , разом з 

накопиченими даними 
RegDO  про його параметри 

RegP , відображається в 

модель регресії, побудовану для обраних параметрів ПрО. Потім модель 

регресії представляється в рамках загального формалізованого представлення 

RegFD  результатів розв’язання задачі ІОД. 
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Приклад доказу з використанням універсальної властивості в теорії 

категорій [141,147,154] існування морфізмів для категоріально-онтологічних 

моделей наведемо для наступної моделі (рисунок 2.28). Модель побудована для 

аналізу подій у ПрО й буде далі в цьому підрозділі використана для 

представлення процесу розв’язання задачі асоціації під час ІОД. 
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Рисунок 2.28 – Категоріально-онтологічна модель узагальненого аналізу подій 

для ПрО в процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних 
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Універсальна властивість для product вимагає для будь-якого морфізму 

YXA   існування в розглянутій категорії морфізмів XAf :  і 

YAg : . У випадку моделі, представленої на рисунку 2.28, маємо об'єкт 

AscAsc EEA   і два морфізми-проекції: 
AscAscAsc EEE :1 ,

AscAscAsc EEE :2 , 21   , що представляють у КО моделі відношення 

інцидентності подій 
AscE  у ПрО. Однак у даній моделі присутні також: проекції

AscAscAsc SPOSPOSPO  :1 ,
AscAscAsc SPOSPOSPO  :1 , 21   ; морфізми 

AscAsc SPOE :1 ,
AscAsc SPOE :2 , 21   , що представляють відношення 

співучасті об'єктів 
AscSPO , представлених у просторі параметрів

AscP , у події 

AscE . У результаті композиції морфізмів одержуємо 11:  f  й 22:  g . 

Тоді існує морфізм між products об'єктів категоріальної моделі, який також 

називають product морфізмів [147], для 
AscAsc SPOE :1  й

AscAsc SPOE :2 , 

що записується у такий спосіб: 

 

AscAscAscAsc SPOSPOEE  :21,  .  (2.25) 

 

У розглянутій моделі представлені також конуси й коконуси як об'єкти 

теорії категорій, які є важливим елементом теорії скетчів [157] (за визначенням, 

скетч – це мала категорія разом з визначеними для неї конусами й коконусами). 

Прикладом конуса для категоріально-онтологічної моделі (рисунок 2.28) є 

множина морфізмів: 

 

)}:(),...,:(),:{(: 2211

Asc

n

Asc

n

AscAscAscAsc PEPEPECon   , (2.26) 

 

яка утворює ліміт. Прикладом коконуса для даної категоріально-онтологічної 

моделі є множина морфізмів: 
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)}:(),...,:(),:{(: 2211

AscAsc

nn

AscAscAscAsc SPOPSPOPSPOPCocon   ,(2.27) 

 

яка утворює коліміт. Побудовані в такий спосіб ліміт і коліміт представлені в 

нижній частині діаграми у вигляді комутативного трикутника, який має 

наступну семантику: об'єкт 
AscSPO  бере участь у події 

AscE  шляхом зміни 

свого параметра 
AscP  (існування, положення в просторі, фізичної або логічної 

властивості). 

Розв’язання задачі асоціації в процесі ІОД 

Під розв’язанням задачі асоціації [13,166] мається на увазі знаходження 

асоціативних правил для подій, що відбуваються в ПрО з об'єктами або їхніми 

параметрами (властивостями). Метою ІОД при цьому є виявлення шаблонів у 

транзакціях, які містять відомості, накопичені за певний період функціонування 

ПрО, про події та об'єкти, що взяли в них участь. Для виявлення шаблонів 

застосовуються імовірнісні оцінки. Категоріально-онтологічне представлення 

розв’язання задачі побудови моделі асоціації (групи асоціативних правил) для 

параметрів і об'єктів ПрО в процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних 

наведено на рисунку 2.29. 

Таким чином, у даному підрозділі виконано моделювання, на основі 

запропонованого автором категоріально-онтологічного підходу, більшості 

задач ІОД і методик їх розв’язання. Накладення вимог комутативності й 

використання понять теорії категорій і скетчів дозволило виявити для 

побудованих діаграм топологічні шаблони, математично описані й 

обґрунтовані як необхідно властиві для даної семантики предметної області. 

Верифіковані за допомогою теорії категорій онтологічні моделі дозволили 

систематизувати й класифікувати більшу частину існуючих знань про задачі, 

моделі й методики ІОД, виконати інженерію цих знань і забезпечити 

об'єктивність концептуального моделювання. 
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Рисунок 2.29 – Категоріально-онтологічне представлення розв’язання задачі 

побудови моделі асоціації (групи асоціативних правил) для параметрів і 

об'єктів ПрО в процесі інтелектуальної обробки й аналізу даних 

 

 

2.5 Висновки по розділу 2 

 

 

1. Розроблено модель, у термінах і з використанням топологічних 

шаблонів теорії категорій, процесів сприйняття, аналізу, специфікації 

проблемної області, збору даних і їх інтелектуальної обробки, яка дозволила 

обґрунтувати роль і місце інженерії знань, у тому числі у вигляді побудови й 

використання онтологічних моделей, а також найважливішу роль проектування 

й реалізації сховищ даних для одержання адекватних моделей функціонування 

предметних областей. 

2. Розроблена модель проблемної області функціонування КС для ІОД, її 

представлення у вигляді комутативної діаграми дозволили виконати 

моделювання узагальнених процесів одержання й опрацювання даних у 

комп'ютерних системах на високому рівні абстракції, у вигляді найбільш 
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загального представлення математичної моделі з використанням теорії 

категорій. 

3. Підхід у рамках ТК дав можливість: абстрагуватися від внутрішньої 

структури окремих об'єктів розроблених категорій проблемної області 

функціонування КС для ІОД; розглянути морфізми, функтори і їх композиції, 

що відображають використовувані при моделюванні об'єкти й категорії; 

визначити перелік і послідовність морфізмів на основі топологічних 

властивостей теорії категорій; визначити мету й методи використання сховищ 

знань у процесі обробки даних. Це забезпечило введення об'єктивних критеріїв 

у процес суб'єктивного концептуального моделювання. Також на основі ТК 

було виконано типове представлення моделі, яку необхідно витягти з даних 

шляхом їх інтелектуальної обробки. 

4. Застосування теорії моделей у процесі моделювання роботи КС для 

ІОД дозволило в загальному вигляді представити процеси, пов'язані з 

отриманням моделей різних видів і на основі різного математичного апарата з 

вибірок даних і наборів ознак, а також для різних їхніх розширень і підмножин. 

Такий підхід дав можливість обґрунтувати допустимість виконання ланцюжків 

перетворень одержуваних моделей друг у друга, що для конкретних реалізацій 

КС забезпечує послідовне й паралельне проведення аналізу даних з 

використанням різного інструментарію для підтримки прийняття рішень з 

вироблення керуючих впливів на елементи ОТС. 

5. Визначено, що онтологічна модель, яку побудовано в загальному 

вигляді на основі накопичених даних про роботу ПрО, має ряд істотних 

недоліків. При її проектуванні аналітик не зобов'язаний керуватися 

формальними правилами й обмеженнями, практична корисність моделі 

залежить від ефективності застосовуваних практик онтологічного моделювання 

і є суб'єктивною. Вона представляє частковий фрагмент знань аналітика з 

розглянутого аспекту ПрО й один з варіантів можливої формалізації (наскільки 

він вірний – залежить від багатьох обставин і результат математично не 

верифікується).  
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Розроблено метод і методику верифікації онтологічних моделей за 

допомогою теорії категорій і теорії скетчів, який дозволив увести об'єктивні 

критерії в процес суб'єктивного концептуального моделювання й розробити 

шаблони проектування таких моделей. 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 представлені в даному розділі на прикладі 

моделювання ПрО функціонування інформаційно-вимірювальної системи для 

контролю зовнішнього вигляду виробів. 

6. Таким чином, розроблено підхід категоріально-онтологічного 

моделювання, що реалізує побудову онтологічних моделей, які верифікуються 

на основі теорії категорій і скетчів, що й дозволяє внести в процес інженерії 

знань математичні основи, перевірку результатів і доказову силу топологічних 

шаблонів проектування. Реалізацію підходу продемонстровано на прикладі 

моделювання задач інтелектуальної обробки й аналізу даних і їхніх можливих 

рішень. Розроблені категоріально-онтологічні моделі узагальненого процесу 

ІОД і процесів виконання типових завдань та отримання рішень, розв'язуваних 

під час витягу залежностей і моделей з даних. Розроблені КО моделі 

використані надалі при розробці компонентів КС для ІОД. 
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3 МЕТОДИ Й АЛГОРИТМІЧНІ ЗАСОБИ ІНЖЕНЕРІЇ ДАНИХ І ЗНАНЬ, 

ОРГАНІЗАЦІЇ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ В КОМП'ЮТЕРНИХ 

СИСТЕМАХ 

 

3.1 Перспективні напрямки вдосконалення методів і засобів для інженерії 

даних і знань у комп'ютерних системах 

 

 

У теперішній час необхідні розробка й дослідження моделей і методик 

проектування ефективних сховищ даних і знань сучасних комп'ютерних систем 

для інтелектуальної обробки даних на підприємствах і в організаціях [38,171]. 

СДіЗ є ядром КС для ІОД, тому що в основному саме від якості їх організації й 

ефективності використання залежить адекватність, специфічність і 

прогностична цінність моделей і залежностей, які витягають із їхнього вмісту.  

Моделі й методики проектування СДіЗ повинні бути об'єднані в наскрізну 

методологію на підставі математично обґрунтованого підходу, який 

забезпечить довідність і обґрунтованість результатів проектування. При цьому 

потрібно враховувати накопичені знання про ПрО у фахівців і інженерів з 

знань, які не мають у своєму розпорядженні великого досвіду проектування 

алгоритмічно-програмного забезпечення КС, однак можуть сформулювати 

тезаурус або онтологію, які описують концепти й відношення між ними в ПрО. 

В підрозділі 2.3 показано, що часткова онтологічна модель має ряд істотних 

недоліків, і в першу чергу, це відсутність формальних правил й обмежень в 

процесі її побудови. Між тим, математичний апарат теорії категорій та її 

логічного розвитку – теорії скетчів [151,152], – дозволяє розробляти 

комутативні діаграми, у тому числі для формалізації знань [147,154].  

Архітектура проектованих СДіЗ у складі КС повинна забезпечувати 

вимоги теорії проектування баз даних (БД) [167], яка передбачає відповідність 
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відношень реляційної моделі даних обмеженням, що накладаються на них, які 

сформульовано у вигляді нормальних форм. Разом з тим, навички й уміння 

членів проектної команди в тому числі пов'язані із графічною формалізацією 

результатів системного аналізу за допомогою відповідних діаграмних методик. 

Така формалізація знань про роботу ПрО дає можливість наочно представити 

отримані в процесі аналізу відомості, забезпечити ефективну взаємодію з 

колегами й замовниками, перейти до наступних, більш формальних стадій 

розробки компонентів КС. 

Тому актуальним є дослідження можливостей і недоліків сучасних 

підходів до формалізації знань про роботу ПрО, діаграмних методик 

інформаційного й даталогічного моделювання при розробці СДіЗ КС для ІОД. 

Результатом таких досліджень в даній роботі є розробка методології 

проектування ефективних сховищ даних і знань сучасних комп'ютерних систем, 

що узагальнює наявні досягнення в цій області на основі єдиного 

математичного апарата, з використанням розробленого автором категоріально-

онтологічного (КО) підходу [174].  

Використання КО моделей як мета-метамови моделювання надає засіб 

для верифікації процесу проектування СДіЗ і його результатів. Аналітики ПрО 

й розроблювачі СДіЗ у процесі створення КС для ІОД зазвичай використовують 

на різних етапах роботи розрізнені методики й технології проектування й 

реалізації компонентів КС. Ці методики й технології, засновані на різнорідних 

підходах до формалізації й моделювання аспектів ПрО, розглянуті нижче. При 

цьому виникають семантичні й лінгвістичні бар'єри під час сприйняття ПрО, 

розуміння задач і методів їх розв’язання, з погляду вибору ефективної 

діаграмної методики при проектуванні. Схематично природу й топологію 

виникаючих бар'єрів представлено на рисунку 3.1. Крім того, проблемою також 

є й відмінності у форматах і технологіях зберігання й обміну даними, у моделях 

побудови запитів до СДіЗ. 
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Основними напрямками подолання виявлених у процесі досліджень 

семантичних і лінгвістичних бар'єрів між аспектами сприйняття ПрО й 

методиками проектування й реалізації апаратних і програмних компонентів, що 

виникають у розроблювачів КС для ІОД, у даній роботі визначені наступні. Для 

адекватного й коректного моделювання структури й процесів у ПрО в 

дисертаційній роботі застосоване категоріально-онтологічне моделювання, яке 

дозволило виконати формалізацію знань про роботу ПрО у вигляді 

онтологічних моделей, верифікованих за допомогою теорії категорій і скетчів. 

Крім того, на основі розроблених моделей і алгоритмічного забезпечення 

інтерпретації онтологій і запитів, представлених за допомогою відповідних мов 

опису, у роботі запропонована реалізація сховищ даних і знань (СДіЗ) КС на 

основі реляційної моделі, а запитів до СДіЗ – у вигляді запитів на мовах запитів 

до об'єктів реляційних БД. Така реалізація спрощує й прискорює процес 

проектування й впровадження СДіЗ у КС, а також знижує вимоги до 

обчислювальних можливостей апаратних комплексів і дозволяє розгорнути КС 

для ІОД з формалізованими результатами інженерії знань у вигляді СДіЗ 

засобами КС з обмеженими обчислювальними можливостями, в тому числі на 

рівні Embedded Systems. 
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Рисунок 3.1 – Рішення проблеми семантичних і лінгвістичних бар'єрів (gaps) на етапах реалізації й у процесі 

функціонування комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних на підприємствах і в організаціях 
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Головним недоліком нинішньої теорії й практики проектування СДіЗ є 

те, що в замовників, аналітиків і розроблювачів немає можливості 

використовувати одну наскрізну методологію, придатну для колективної 

роботи й обміну знаннями. Така методологія повинна бути зрозумілою й 

об'єктивною з погляду довідності й обґрунтованості моделей, бути 

придатною для повного комплексу дослідницьких і проектних робіт. Моделі, 

створювані на різних етапах проектування й за допомогою різних методик, 

повинні, у рамках такої методології, відображатися друг у друга без втрат. 

Цим вимогам у теперішній час не задовольняє жодна застосовувана методика 

сама по собі. Необхідна їх інтеграція на основі відповідної математичної 

теорії й з використанням методів інженерії знань, зокрема, онтологічного 

підходу. Для цього в даному розділі дисертаційної роботи проаналізовано 

існуючі моделі й методики формалізації знань про роботу ПрО 

функціонування КС для ІОД і проектування СДіЗ, виконано їх класифікацію, 

визначено особливості й можливості їх інтеграції. Розроблено методологію 

проектування СДіЗ і її формальну категоріально-онтологічну (КО) модель, на 

основі якої обґрунтовано необхідний порядок застосування методик, що 

ввійшли в єдину методологію. 

 

 

3.2 Розробка методології проектування сховищ даних і знань на основі 

категоріально-онтологічних моделей і їх перетворень 

 

 

Виконаємо розробку методології проектування сховищ даних і знань із 

використанням розробленого автором категоріально-онтологічного підходу 

як мета-метамови моделювання й засобу для верифікації процесу 

проектування і його результатів. 
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Традиційні підходи до концептуального моделювання й проектування 

СДіЗ можуть бути класифіковані як такі, що формалізують, в основному, 

відношення в ПрО (Relation-oriented Approach – RoA), атрибути ПрО 

(Attribute-oriented Approach – AoA) і об'єкти (Object-oriented Approach – 

OoA). Причому більшість технологій проектування мають змішану природу. 

Так, технологія з використанням Entity-Relationship-Attribute (ERA) Diagrams 

[156] і технологія Anchor [176] представляють комбінований (RoA-AoA) 

підхід, і тільки проектування на основі концепції функціональних 

залежностей (Functional Dependencies) є орієнтованим тільки на атрибути 

(AoA). Онтологічна модель цієї групи технологій, орієнтованих на 

представлення  атрибутів у моделях, представлена на рис. 3.2. 

Більш високорівневими технологіями моделювання ПрО, 

використовуваними також і при проектуванні сховища знань (СЗ), що 

використовують комбінований (RoA-AoA) підхід, є модель «сутність-

зв'язок», Entity-Relationship Diagrams (ERD) [150,174], і основа Semantic Web, 

фреймворк Resource Description Framework (RDF) [131]. Онтологія цих 

технологій моделювання ПрО при проектуванні СДіЗ, більш орієнтованих на 

представлення  відношень у моделях, представлено на рис. 3.3. 
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Рисунок 3.2 – Онтологія технологій моделювання предметної області при 

проектуванні сховищ даних і знань, більш орієнтованих на представлення  

атрибутів 
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Рисунок 3.3 – Онтологія технологій моделювання предметної області при 

проектуванні сховищ даних і знань, більш орієнтованих на представлення  

відношень 
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Історично правильно однією з перших технологій моделювання ПрО 

при проектуванні СД уважати Object Role Modeling (ORM) [177]. На основі 

ORM в подальшому було розвинено (убік скорочення знань, що 

представляються в моделях) технологію Integration Definition for information 

modeling (IDEF1X) [178], що є складовою частиною сімейства діаграмних 

методик IDEF для формалізації різних аспектів ПрО. Результатом злиття 

великої кількості однотипних підходів до моделювання й формалізації, а 

також до проектування апаратно-програмних комплексів явилася технологія 

моделювання Unified Modeling Language (UML) [179], що надає широкі 

можливості з моделювання класів, їхніх екземплярів і відношень між ними. 

Однак для представлення бізнес-правил і алгоритмів взаємодії об'єктів у ПрО 

знадобилася розробка спеціалізованої мови на основі UML-діаграм – Object 

Constraint Language (OCL) [179]. Використання OCL дозволило 

застосовувати для досягнення даної мети вирази, близькі за виразністю до 

логіки першого порядку, однак специфічні й складні з погляду фахівців з 

ПрО. Онтологію розглянутих технологій моделювання ПрО при 

проектуванні сховища даних, орієнтовану на представлення об'єктів і 

відношень, наведено на рис. 3.4. 

Для підвищення рівня абстракції при моделюванні й автоматизації 

розробки КС, в останні роки розробляється й впроваджується ініціатива 

мета-об'єктних засобів (Meta-Object Facility – MOF) [170]. MOF, 

підготовлений групою Object Management Group (OMG) на основі UML, 

забезпечує використання стандарту для розробки, керованої моделями. 

Аналіз показує, що даний підхід є мета-моделлю над UML й інших корисних 

властивостей для розв'язуваних у даній роботі задач не має. 
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Рисунок 3.4 – Онтологія технологій моделювання предметної області при 

проектуванні сховищ даних, орієнтованих на представлення  об'єктів і 

відношень 

 

Кращими в якості основи для розроблювальної методології є технології, 

засновані на категоріальному підході до моделювання ПрО, тому що такий 

підхід дозволяє виконати верифікацію інформаційних моделей, що зазвичай 

виражають суб'єктивну точку зору їхніх авторів, на основі формального 

математичного апарата. До даних технологій, що базуються як на 

представленні атрибутів, так і на підході теорії категорій, відносяться Olog 

Diagrams [154] і Sketches, які є розвитком технології ERA [156]. Авторами 

даних технологій розроблено мови й засоби автоматизації одержання схем 

баз даних з діаграм, відповідно Algebraic Query Language (AQL) і  EASIC 

(graphical modeling of EA sketches and views). Онтологія технологій 
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моделювання ПрО при проектуванні СДіЗ, орієнтованих на представлення  

атрибутів і підхід теорії категорій, представлена на рис. 3.5. 

Недоліком цих технологій є відсутність у їхньому складі засобів 

представлення правил для складних ПрО роботи ОТС. 
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Рисунок 3.5 – Онтологія технологій моделювання предметної області при 

проектуванні сховищ даних і знань, орієнтованих на представлення  

атрибутів і підхід теорії категорій 

 

Для подолання розглянутих вище семантичних і лінгвістичних бар'єрів, 

інтеграції різнорідних методик проектування на основі онтологічних 

моделей, верифікованих на основі теорії категорій, автором запропоновано й 
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детально розроблено методологію проектування структур сховищ даних і 

знань, раціональних за архітектурою, на основі:  

– можливостей теорії категорій і скетчів [147–152]; 

– підходу до категоріально-онтологічного моделювання ПрО й процесів, 

які в них протікають [174]; 

– методики взаємного відображення діаграм ER і FDs [150] для 

спільного використання інформаційних і даталогічних моделей при 

проектуванні БД, розробленої в підрозділі 3.2; 

– методики представлення запитів до баз знань, які зазвичай 

формалізуються на різнорідних мовах запитів (DL Query, SPARQL, SQWRL) 

[131], обґрунтованою за допомогою категоріально-онтологічних моделей і 

представленою на основі реляційної моделі даних. 

У даному розділі для моделювання ПрО використано категоріально-

онтологічний підхід, при якому часткова онтологічна модель представляється 

математично строго, шляхом накладення на концепти й зв'язки обмежень 

об'єктів і морфізмів теорії категорій. Наприклад, представлена на рис. 2.25 

діаграма є комутативною діаграмою ТК, побудованої відповідно до графа в 

теорії скетчів [157]. За рахунок того, що стрілки в ТК є функціями-

перетвореннями (відображеннями) одних об'єктів в інші, комутативність 

діаграм означає рівність шляхів (композицій морфізмів), за допомогою яких 

досягаються результати перетворень. 

Із застосуванням розробленого в розділі 2 підходу, побудовано 

узагальнену схему методології проектування СДіЗ на основі категоріально-

онтологічних моделей, яка наведена на рис. 3.6. На узагальненій схемі 

представлені послідовно етапи перетворення часткової онтологічної моделі в 

модель категоріально-онтологічну, тобто модель ПрО, верифіковану на 

основі теорії категорій. На основі такої КО моделі виконуються подальші 

проектні процедури: розробляються спільні інформаційна (у вигляді діаграми 
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Entity-Relationship – ER) і даталогічна (у вигляді діаграми функціональних 

залежностей Functional Dependencies – FDs) моделі. Такий спільний підхід 

дозволяє доповнити й обґрунтувати обидві діаграми з використанням 

положень теорії проектування реляційних БД, а також побудувати на їхній 

основі концептуальну модель (реляційну схему) БД, близьку до оптимальної 

з погляду відсутності проблем, що ведуть до порушення цілісності даних при 

експлуатації БД. 

Крім того КО модель ПрО дозволяє безпосередньо одержати модель 

бази знань ПрО для проектованої КС, у вигляді аксіом OWL DL і правил 

мовою SWRL [131,34]. Одержання концептуальних моделей СДіЗ на основі 

КО моделі ПрО гарантує повноту й коректність представлення сутностей 

(класів) і зв'язків (відношень) ПрО. Загальна схема методології містить у собі 

також додаткову можливість одержання на основі КО моделі скорочених 

(редукованих) онтологічних моделей для подальшого імітаційного 

моделювання роботи ПрО, шляхом побудови і використання системно-

динамічних моделей, мереж Петрі, нечітких когнітивних карт. Технологію 

імітаційного моделювання за допомогою нечітких когнітивних карт 

розроблено в підрозділі 4.1 [182]. Також, онтологічні моделі, верифіковані на 

основі теорії категорій, дозволяють спростити розробку предметно-

орієнтованих мов програмування та забезпечити потрібну виразність таких 

мов. Інтеграція таких мов програмування у компоненти КС для ІОД дозволяє 

підвищити оперативність та надійність реалізації алгоритмів обробки даних, 

за рахунок мета програмування та забезпечення дружнього інтерфейсу для 

аналітиків ПрО. Метод розробки предметно-орієнтованих мов на основі 

результатів онтологічної інженерії наведено у підрозділі 4.3. 

Для категоріально-онтологічного представлення розробленої 

методології й послідовності перетворень, виконуваних над даними, 

розроблено відповідну КО модель, яку представлено на рисунку 3.7. 
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Рисунок 3.6 – Узагальнена схема методології проектування сховищ даних і 

знань для комп'ютерних систем на основі категоріально-онтологічних 

моделей 
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Рисунок 3.7 – Категоріально-онтологічне представлення розробленої 

методології й послідовності перетворень, виконуваних над даними 
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Дана модель також представляє формалізацію в процесі проектування 

КС для ІОД процедурних моделей ПрО ( бізнес-логіки), правил її 

функціонування, вимог і обмежень, що накладаються на вміст СД і СЗ. 

Модель відображає наступні особливості реалізації розробленої методології. 

Категоріально-онтологічна модель 
MetCOM  є результатом обчислення 

об'єкта pushout (PO): 

 

 MetMetMetPO

K

Met FDCCTMOntEECOM
PO

Met ,,    G
G

, (3.1) 

 

який моделює 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 

(бізнес-логіки) ПрО 
MetFDC . Також модель на рисунку 3.7 представляє 

процес одержання реляційної схеми сховищ даних проектованої КС на основі 

гібридної моделі «сутність-зв'язок» (ER) і концепції функціональних 

залежностей (FDs) 
MetEFM  і з використанням моделі UML+OCL 

MetUOM , 

які у свою чергу одержують на основі
MetCOM , шляхом обчислення 

відповідного об'єкта РО: 

 

Met

COM

MetMet UOMEFMRS Met .    (3.2) 

 

Інші квадрати-грані куба в правій частині моделі не є об'єктами PO або 

PB, тому що модель правил ПрО у вигляді тверджень логіки першого 

порядку (First Order Logic – FOL) 
MetRM , яка потім використовується при 

побудові СЗ (наприклад, з використанням правил мовою SWRL або у вигляді 

алгоритмів обробки, реалізованих на Stored Procedure and Trigger Language – 

SPL), будується не тільки на основі моделі 
MetUOM , але й безпосередньо на 
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основі 
MetFDC , тому що не вся бізнес-логіка ПрО може бути виражена 

засобами мови Object Constraint Language у моделі 
MetUOM . 

Результатом застосування розробленої методології є побудова СДіЗ 

проектованої КС з раціональною структурою шляхом обчислення об'єкта 

coproduct: 

 

 MetMetMetMet RSRIODMEDKW ,,  E  


G
G

.  (3.3) 

 

Результат 
MetDKW  є завершальним етапом побудови СД і СЗ для 

інформаційного забезпечення функціонування КС для ІОД, структура яких, 

представляє накопичені знання про роботу ПрО у вигляді формалізованої 

онтологічної моделі ПрО й бізнес-правил збору й обробки даних. Даний 

результат отримано на основі категоріально-онтологічної моделі 
MetCOM  як 

вузлового етапу моделювання й проектування в рамках розробленої 

методології [183]. 

Усі вищенаведені залежності й міркування залишаються слушними у 

випадку, коли об'єкти КО моделі, наведеної на рисунку 3.7, будуть 

представлені категоріями, а морфізми – відповідними функторами, що 

відображають об'єкти й морфізми цих категорій, зі збереженням внутрішньої 

структури категорій, друг у друга, під час процесу проектування СДіЗ і 

переходу від однієї моделі (методики формалізації знань) ПрО до іншої. 

У підрозділах 3.2-3.3 будуть розглянуті побудовані у вигляді КО 

моделей етапи й методики проектування СДіЗ КС для ІОД як відповідні 

категорії і функтори, що відображають об'єкти й морфізми цих категорій 

друг у друга. Функтори будуть представлені у вигляді алгоритмів 

перетворень, виконуваних у процесі таких відображень. 

Розроблена в даному розділі методологія проектування СДіЗ КС 

дозволяє виконати об'єктивну верифікацію результатів інженерії знань за 
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допомогою двох підходів, як це показане на діаграмі для КО моделі процесів 

верифікації на рисунку 3.8.  
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Рисунок 3.8 – Схема верифікації результатів проектування сховищ даних і 

знань комп'ютерних систем 

 

На етапі розробки КО моделі ПрО виконується верифікація результатів 

онтологічного моделювання. При цьому використовується математичний 

апарат і топологічні шаблони теорії категорій. Автоматична верифікація 

шляхом логічного виведення на аксіомах OWL DL і правилах SWRL 

виконується для розробленого СЗ на останньому етапі проектування. При 

цьому порушення цілісності, несуперечності формалізованих знань про 

роботу ПрО можуть бути виявлені машиною логічного виведення (reasoner), 

з API для інтеграції в розроблювальні компоненти КС (наприклад Hermit, 

Pellet, Jess, Drools), або шляхом реалізації алгоритму логічного виведення 

(наприклад, Tablou або RETE). Верифікацію на основі даного підходу можна 

буде виконувати й на етапі експлуатації СДіЗ, коли ці сховища будуть 

поповнюватися фактами, і, таким чином, виявляти факти, що суперечать 

формалізованим на етапі проектування аксіомам і правилам. 
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3.3 Проектування баз даних комп'ютерних систем зі спільним 

використанням інформаційних і даталогічних моделей предметних областей 

 

 

У теперішній час необхідні сучасні моделі й методики проектування 

схем реляційних баз даних (БД), що дозволяють реалізовувати ефективні 

СДіЗ сучасних КС. При цьому потрібно враховувати накопичені знання про 

предметну область у фахівців і інженерів з знань, які не мають у своєму 

розпорядженні великого досвіду проектування інформаційних систем, однак 

можуть сформулювати тезаурус або онтологію, що описують концепти ПрО 

й відношення між ними.  

Архітектура проектованих БД повинна відповідати положенням теорії 

проектування БД [174], які вимагають відповідності відношень реляційної 

моделі даних обмеженням, що накладаються на них математично 

обґрунтованими нормальними формами. Разом з тим навички й уміння 

системного аналізу, одержувані фахівцями з інформаційних технологій, у 

тому числі пов'язані із графічною формалізацією результатів такого аналізу 

за допомогою відповідних діаграмних методик. Така візуалізація знань про 

предметну область (ПрО) дає можливість наочно представити отримані в 

процесі системного аналізу відомості, забезпечити ефективну взаємодію з 

колегами й замовниками, перейти до наступних, більш формальних стадій 

розробки КС. 

Аналіз ПрО з метою наступної автоматизації обробки даних про її 

функціонування повинен містити в собі складання глосарія термінів ПрО 

(списку термінів з їхнім описом у вигляді коментарів природньою мовою), 

або тезауруса (глосарія, що містить додаткову семантику у вигляді зв'язків 

між термінами; відношення, властиві для тезаурусів: синонімія, ієрархічне 

відношення й асоціація). Найбільш повною й корисною для розроблювача 

СДіЗ КС формою представлення результатів системного аналізу є онтологія в 

сенсі, який їй надається в інформатиці: формальна таксономія, на концепти 
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(класи), відношення (властивості) і слоти (атрибути класів) якої накладені в 

загальному випадку довільні логічні обмеження. Така онтологія, 

представлена допомогою формальної мови (OWL, RDF і т.п.) [168], може 

бути використана для отримання знань шляхом формального виведення на 

сформульованих обмеженнях і структурних властивостях онтології. 

Виведення може бути виконане з використанням методів і алгоритмів 

дескриптивної логіки, реалізованих у рамках мов запитів до онтологій 

(наприклад, SPARQL) [168]. 

На рисунку 3.9 у нотації діаграми класів UML (Unified Modeling 

Language) наведено варіант класифікації об'єктів і процесів ПрО «Онтології й 

аспекти їх розробки», який дозволяє формалізувати види розроблювальних 

онтологій з погляду аспектів формалізації знань у них, і напрямки їх 

використання при розробці сучасних КС. При цьому, для подальшого 

дослідження використано підхід, запропонований в [96]. Такий підхід 

дозволяє стратифікувати концепти онтологій по окремих онтологіях, 

побудованих для концептів, що описують різні явища реального миру. У 

процесі побудови онтологій використовується аспект розгляду, що залежить 

від конкретної задачі, розв'язуваної експертами й інженерами з знань. 

Відповідно до такого підходу, синтез сховища даних виконується з 

використанням онтології для ПрО автоматизації обробки даних і відповідно 

до її інформаційної й даталогічної моделей. Ці моделі відображають 

структуру (але не закономірності поведінки) об'єктів ПрО і їх відношень, і є 

аспектом формалізації знань про роботу ПрО в рамках розробленої онтології. 

Відповідно до викладених міркувань, кожна онтологія повинна розроблятися 

з урахуванням аспекту формалізації знань і завданнями її майбутнього 

використання. 
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Рисунок 3.9 – Варіант класифікації об'єктів і процесів предметної області 

«Онтології й аспекти їх розробки» 

 

З використанням розробленого підходу категоріально-онтологічного 

моделювання, побудовано КО модель часткової онтології ПрО 

функціонування ОТС, яку наведено на рисунку 3.10. Компоненти онтології 

представлені об'єктами «Концепт» і «Відношення». Вони відображаються 

один на одного за допомогою морфізмів, які описують ролі «Джерело 

відношення» і «Приймач відношення». Такий підхід дозволяє абстрагуватися 
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від змісту процесів, що протікають під час такого відображення. 

Класифікація концептів представляє результат їх аналізу, який було виконано 

раніше. 
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Рисунок 3.10 – Категоріально-онтологічна модель часткової онтології 

предметної області функціонування організаційно-технічної системи 

 

З погляду проектування баз даних інженер з знань при побудові 

онтології повинен забезпечити аспект розгляду, який вимагає відобразити в 

онтології наступні групи (страти) концептів: класи об'єктів або явищ ПрО, 

про які необхідно накопичувати й обробляти дані; процеси й події (зміни 

станів), у яких беруть участь об'єкти; атрибути (властивості), що описують 

або ідентифікують екземпляри перших двох страт. Фрагмент мета-онтології з 

аспектом розгляду, необхідним при проектуванні бази даних, наведено на 

рисунку 3.11. 
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Рисунок 3.11 – Фрагмент мета-онтології з аспектом розгляду, необхідним при 

проектуванні бази даних 

 

На підставі аналізу теорії й практики онтологічного моделювання, 

результатів досліджень, викладених у розділі 2, і моделей, представлених на 

рисунках 3.9-3.11, розроблено КО представлення результатів онтологічного 

моделювання й процесу їх використання при розробці моделі бізнес-процесу 

в ОТС. Результати представлення наведено на рисунку 3.12. 
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Рисунок 3.12 – Категоріально-онтологічне представлення результатів 

онтологічного моделювання й процесу їх використання при розробці моделі 

бізнес-процесу 
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Семантика введених у даному КО представленні об'єктів, морфізмів і 

їхніх відношень полягає в наступному. Загальна онтологія ПрО, як було 

зазначено раніше, є об'єктом product у ТК, що розкладається за допомогою 

морфізмів-проекцій на онтології, які відображають різні аспекти розгляду 

ПрО. З використанням додаткових об'єктів, отриманих у процесі аналізу ПрО 

для конкретної ОТС, одержують об'єкти «Формалізація виробничих 

функцій» і «Модель подій» (внутрішню структуру цього об'єкта розглянуто в 

підрозділі 2.4). Застосування в процесі відображень об'єктів ТК pushout і 

coproduct для об'єктів КО моделі дозволяє одержати модель бізнес-процесу в 

ОТС, формалізовану за допомогою відповідних методик. Застосування в 

даному представленні об'єкта «КО модель ПрО», що є онтологічною 

моделлю ПрО, верифікованою за допомогою ТК, демонструє виразні 

можливості категоріально-онтологічного підходу як мета-метамови, що 

дозволяє описувати будь-які інші діаграмні методики, у тому числі й 

методику КО моделювання. Далі ця можливість мови КО моделювання буде 

часто використовуватися при представленні різнорідних методів і методик 

моделювання й проектування компонентів КС. 

На даному етапі, використаємо розроблений підхід для формалізації 

компонентів категоріально-онтологічного моделювання у вигляді КО 

представлення. На рисунку 3.13 представлено відповідну КО модель, що 

містить два основні об'єкти – об'єкт категорії, пов'язаної з КО моделлю, а 

також морфізм (стрілку), у якому об'єкт може брати участь як домен або 

кодомен, а у випадку ендоморфізму – виступати в обох ролях. Також дана 

КО модель представляє той факт, що в КО модель як скетч входять також 

об'єкти ТК, узагальнені в об'єктах «Lim» (ліміт) і «Colim» (коліміт). У правій 

частині діаграми наведено різновиди морфізмів, визначених в ТК через 

відношення з іншими морфізмами. 
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Рисунок 3.13 – Формалізація категоріально-онтологічного представлення 

компонентів КО моделі  

 

Першим етапом проектування сховищ даних як компонента КС є 

розробка такої інформаційної моделі предметної області, яка відображає 

основні об'єкти, що діють у ПрО, і зв'язки, у які вони вступають. 

Загальноприйнятим на сьогоднішній день підходом до розробки 

інформаційних моделей є використання діаграм «Entity-Relationship» – ER-

діаграм [174,169]. Онтологію такої моделі ПрО наведено на рисунку 3.14. 

Вона містить у собі наступні концепти: сутність (концепт, що моделює 

множину однотипних об'єктів предметної області), зв'язок (концепт, що 

моделює відношення між екземплярами двох і більше сутностей) і атрибут 

(властивість сутності або зв'язку, що має домен можливих значень одного 

типу даних).  

Тут підкласи «Обов'язковий» і «Необов'язковий» концепту «Клас 

приналежності» моделюють обмеження на участь екземплярів сутності в 

екземплярах зв'язку, а концепт «Ступінь зв'язки» – кардинальність 

відношення між екземплярами сутностей.  

Сутність Атрибут

Зв„язок
Атрибут, що 

ідентифікує

Атрибут, що 

описує
Ступінь зв„язку

Клас 

приналежності

Обов‟язковий

Необов‟яз-

ковий

вступає-у

описує

описує

 

Рисунок 3.14 – Онтологія інформаційної моделі предметної області «Модель 

Entity-Relationship» 
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Для узагальненого представлення компонентів інформаційної моделі 

ПрО «Entity-Relationship» і їхніх відношень, розроблено її КО модель, яку 

представлено на рисунку 3.15. 

Entity Relationship
isParticipant

Attribute 

Relationship 

Instance

Participation

Constraint

Entity 

Instance

isParticipant

PB

 

Рисунок 3.15 – Категоріально-онтологічне представлення компонентів 

інформаційної моделі «Entity-Relationship» і їхніх відношень 

 

У цій КО моделі об'єкт pullback відображає використання при 

моделюванні за допомогою ER-діаграм екземплярів, які дають можливість 

аналітикові визначити ступені приналежності сутностей і ступені зв'язків (у 

нотації Чена), узагальнені в даній КО моделі об'єктом «Participation 

Constraint». Об'єкт «Attribute» в ERD може бути асоційований (описувати 

властивість) як сутності, так і зв'язку. 

Аналіз підходів до побудови онтологій відповідно до варіанта 

класифікації, наведеного на рисунку 3.9, а також дослідження результатів 

інформаційного моделювання, отриманих у процесі виконання 

дослідницьких завдань з проектування БД, показали, що перехід від онтології 

ПрО загального виду до онтології, що включає в себе концепти і їхні 

відношення, які безпосередньо відображаються на ER-діаграму, можна 

виконати шляхом класифікації концептів онтології загального виду так, як це 

показано на рисунку 3.16. 

При цьому концепти, віднесені до онтології процесів у ПрО, повинні 

виконувати роль зв'язків в ER-діаграмі, концепти, віднесені до онтології 
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об'єктів ПрО – роль сутностей. Концепти, яким привласнені узагальнені 

імена «КА1» і «КА2», виконують роль ідентифікуючих сутності атрибутів, 

«ОА1» і «ОА2» – роль описових атрибутів сутностей, а «Асв1» і «Асв2» – 

роль атрибутів зв'язки. 

Як приклад реалізації такого підходу до побудови онтології ПрО 

розглянемо фрагмент результату онтологічного моделювання ПрО «Облік 

кадрів на підприємстві». На рисунку 3.17 наведені різні страти, у яких зібрані 

концепти, використовувані для дослідження об'єктів, процесів, їхніх 

властивостей, задач аналізу й цілей моделювання й прогнозування, а також 

деякі зв'язки між ними. 

Для розглянутого на рисунку 3.17 фрагмента часткової онтології ПрО 

«Облік кадрів на підприємстві» фрагмент КО моделі, що є результатом 

верифікації даної часткової онтології на основі ТК, буде виглядати так, як 

показано на рисунку 3.18. 

Теорію проектування реляційних БД у теперішній час добре 

розроблено [174,169]. За допомогою теоретичних і експериментальних 

досліджень рядом авторів було доведено, що при веденні таблиці БД, 

утвореної для відношення в нормальній формі Бойса-Кода (НФБК), 

майбутній користувач або адміністратор БД не зіштовхнеться із проблемами 

модифікації, вставки й видалення записів (при відсутності багатозначних 

залежностей між атрибутами). При цьому гарантовано можливість виконання 

запитів до БД, сформульованих на алгебраїчних мовах запитів (наприклад, 

мовою Structured Query Language – SQL), тому що забезпечується коректне 

з'єднання таблиць. Визначення нормальних форм відношень базується на 

концепції функціональних залежностей (ФЗ). На рисунку 3.19 наведено 

онтологію концепції ФЗ, а на рисунку 3.20 наведено онтологію реляційної 

моделі даних з урахуванням можливих нормальних форм відношень. Після 

верифікування даних онтологій на основі ТК були отримані КО моделі для 

досліджуваних предметних областей, які наведено на рисунках 3.21 і 3.22.  
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Рисунок 3.16 – Фрагмент онтології загального виду, підготовлений для 

відображення на ER-діаграму 
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Рисунок 3.17 – Фрагмент онтології предметної області «Облік кадрів на 

підприємстві»  
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Рисунок 3.18 – Фрагмент категоріально-онтологічної моделі, яка є 

результатом верифікації на основі теорії категорій фрагмента часткової 

онтології ПрО «Облік кадрів на підприємстві» 
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Рисунок 3.19 – Онтологія концепції функціональних залежностей 
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Рисунок 3.20 – Онтологія реляційної моделі даних з урахуванням можливих 

нормальних форм відношень 
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Рисунок 3.21 – Категоріально-онтологічна модель компонентів діаграми 

функціональних залежностей (Functional Dependencies) 
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Рисунок 3.22 – Категоріально-онтологічне представлення компонентів 

реляційної моделі даних 

 

Результатом верифікації стало одержання більш обґрунтованих з 

інформаційної точки зору й у відповідності із властивостями об'єктів ТК 

моделей ПрО, а також уточнення, пов'язане з відповідністю обмежень 

нормальних форм домену атрибутів відношення реляційної моделі і його 

властивостям. Також комутативна діаграма на рисунку 3.22 показує 

важливість відображення моделі властивості ПрО на відношення (таблицю) 

за допомогою об'єкта pushout, що вказує на джерело ФЗ або багатозначної 

залежності між атрибутами – семантику ПрО, а не довільний формалізм 

розроблювача діаграм. 

Як показали практичні дослідження, гарні результати дає спільне 

використання двох підходів – інформаційного моделювання у вигляді ER-

діаграми й побудови діаграм ФЗ для відношення (таблиці), що включає всі 

атрибути предметної області. У такому вигляді запропонована методика 

проектування БД дозволяє виявити відсутність атрибутів, правильність 

розміщення атрибутів в ER-діаграмі, обґрунтувати призначені 

розроблювачем ступені зв'язків і класи приналежності сутностей в ER-

діаграмі, формалізованої в модифікованій нотації Чена [169]. Крім того, 
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інформаційне наповнення ER-діаграми відомостями про правила роботи 

предметної області й взаємодії її об'єктів дозволяє осмислено трактувати 

наявність ФЗ між атрибутами універсального відношення, доповнюючи 

формальне представлення спрямованих графів, якими є діаграми ФЗ, 

можливістю інформаційної перевірки правильності їх побудови. Результатом 

проектування повинна бути схема таблиць реляційної бази даних. Для 

узгодження результатів проектування різними, розглянутими вище, 

методами, необхідно враховувати можливості й обмеження понятійного 

базису «Таблиця реляційної БД». Такий базис у вигляді онтології даної 

предметної області наведено на рисунку 3.23.  

Верифікація часткової онтології за допомогою розробленого підходу 

дала можливість побудувати більш інформативну й формально обґрунтовану 

КО модель реляційної бази даних. Результат наведено на рисунку 3.24. До 

складу КО моделі реляційної БД увійшли всі види обмежень, якими 

описується схема реляційної моделі даних, і компоненти множини атрибутів 

відношення (таблиці БД у понятійному базисі реляційної БД) – поля і їхні 

типи даних, первинні, зовнішні ключі й вторинні індекси. Об'єкти pushouts 

дозволили ввести відповідні компоненти множини атрибутів у проектоване 

відношення на основі семантики розглянутих властивостей ПрО.  

Для досягнення поставленої вище мети – розробити методологію 

проектування СДіЗ як компонента КС для ІОД, – автором були 

сформульовані: онтологія інформаційного моделювання предметної області у 

вигляді діаграм «сутність-зв'язок», онтологія моделювання реляційного 

відношення у вигляді діаграм ФЗ між атрибутами й онтологія реляційної 

моделі даних, а також верифіковані на основі ТК КО моделі цих ПрО. 
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Рисунок 3.23 – Онтологія предметної області «Таблиця реляційної бази 

даних» 
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Рисунок 3.24 – Категоріально-онтологічна модель реляційної бази даних  
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Розробка КО моделей дозволила обґрунтувати перелік, відображення 

концептів і наявність топологічних шаблонів у вигляді об'єктів ТК в 

онтологіях, а також провести вирівнювання (об’єднання) моделей по об'єктах 

і морфізмах у КО моделях, розроблених для різних аспектів розгляду ПрО. 

Також було підтверджено роль властивостей ПрО ОТС у семантиці введених 

у КО моделі об'єктів і морфізмів. Крім того, обґрунтовано допустимість і 

можливість взаємного відображення інформаційних моделей (онтологій і 

ERD) і даталогічних моделей (FDs і Relational Schema) при проектуванні 

концептуальної моделі реляційного СД. 

Загальну схему відображення моделей, представлених з використанням 

розглянутих онтологій, у процесі реалізації методики проектування 

реляційних БД на основі спільного підходу (модель «сутність-зв'язок» – 

концепція функціональних залежностей) наведено на рисунку 3.25. 

Загальну схему відображення КО моделей, верифікованих на основі ТК 

і розроблених вище для різних аспектів даної ПрО – проектування реляційної 

БД на основі спільного підходу до інформаційного й даталогічному 

моделювання, – наведено на рисунку 3.26, у вигляді комутативної діаграми 

функторів, що відображають відповідні категорії одну на іншу. У процесі 

побудови категоріальної моделі на рисунку 3.26 використано об'єкт ТК 

pullback, семантика якого в даній моделі полягає у відображенні при 

проектуванні БД інформаційної моделі ERD і даталогічної моделі FDs у 

реляційну схему БД на основі розробленої КО моделі для ПрО зберігання й 

обробки даних в ОТС. Функтор, що відображає категорію Ontology на 

категорію COmodel, доводиться на основі універсальної властивості об'єкта 

ТК pullback як існуючий і унікальний. 
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Рисунок 3.25 – Схема міжонтологічних відображень при проектуванні реляційної бази даних 1
6
9
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Рисунок 3.26 – Загальна схема відображення розроблених категоріально-онтологічних моделей при проектуванні 

реляційної бази даних, у вигляді комутативної діаграми функторів 
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Алгоритм перетворення КО моделі в спільну ER+FDs діаграму 

наведено на рисунку 3.27. Він описує перетворення, проведені функторами 

(відповідно до моделі на рисунку 3.27). Даний алгоритм дозволяє одержати 

інформаційно-даталогічну модель ПрО обліку й обробки даних, як етап, що 

передує одержанню реляційної схеми БД, яка є раціональною, тому що 

забезпечує правильність розміщення атрибутів у сутностей і зв'язків, 

коректність уведених обмежень на участь у зв'язках (Participation Constraint), 

наявність необхідних атрибутів у складі діаграм для забезпечення 

зв’язковості спрямованих графів FDs. 

Для практичного застосування отриманих результатів у процесі 

проектування реляційних БД автором розроблено шаблони й правила 

перетворення між інформаційно-даталогічною моделлю конкретної ПрО й 

моделлю набору відношень для зберігання даних про цю ПрО.  

Використання бази правил відображення спільної моделі ER і FDs при 

проектуванні структури реляційної БД було представлено у вигляді 

алгоритму, наведеного на рисунку 3.28. Даний алгоритм описує 

перетворення, виконувані відповідним функтором при відображенні 

інформаційно-даталогічної моделі (ER+FDs діаграми) у реляційну схему БД. 

Під час своєї реалізації він дозволяє визначити нормальну форму 

універсального відношення й провести декомпозицію нормального 

відношення на набір відношень, які задовольняють обмеженням НФБК. 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. 
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Вхід: //Часткова онтологічна модель; Категоріально-онтологічна модель 

PrivateOntology lationsReConcepts,
 
; COmodel  Lim,HomObj ,

 
; 

Вихід: // Спільна інформаційно-даталогічна модель ER+FDs 

ER_FDs enciesFuncDependints,aPartConstrAttributesslationshipReEntities ,,, ; 

// )(1 ttributesAP  – булеан (множина непустих підмножин) для множини атрибутів в 

ER_FDs 

};,|{

|}max,min,,{::





Type,AttributeREComponent AttributeintsaPartConstr

RE EntityintsaPartConstr intsaPartConstr cardcard
 

};

),(}{{:: 1



 

AttributertDependedPa

AttributesAttributentrminaDeteenciesFuncDepend P
 

begin 

{}Entities ; {}slationshipRe ; {}Attributes ; {}intsaPartConstr ; 

{}enciesFuncDepend ; 

//Перевірка й додавання в результуючу модель усіх концептів і атрибутів на основі 

об'єктів з КО моделі 

for all ObjO  in COmodel do 

for all EntitiesE   in ER_FDs do 

if not EO   and not (O  is Attribute) then E =createEntity ( O  ) as Entity;  

EEntitiesEntities  ; 

end for; 

for all AttributesA  in ER_FDs do 

if not AO   and not (O  is Entity) then A =createAttribute ( O  ) as Attribute;  

AAttributesAttributes  ; 

end for; 

end for; 

//Визначення зв'язків на основі лімітів )(lim O
ObjO




 і колімітів )(colim O
ObjO




 у КО моделі, 

для якої )(colim),(lim OOLim
ObjOObjO


 


; уведення обмежень на участь у зв'язках для 

сутностей, на основі обмежень КО моделі й видів морфізмів 

for all  LimL  in COmodel do 

for all slationshipReR  in ER_FDs do 

if not RL   then R =createRelationship( L  ) as Relationship; 

RipsRelationshipsRelationsh  ; 

for all EntitiesE   in ER_FDs do 

if not isParticipantOf( E , R  ) and 0)()()(  LL coddomRRange    

then begin PC =createPartConsrtraint( E , R , L  ) as PartConstraint; 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr  ; end; 

end for; 

end for; 

end for; 

Рисунок 3.27 – Узагальнений алгоритм перетворення категоріально-

онтологічної моделі в спільну ER+FDs діаграму з використанням часткової 

онтології (Лист 1) 
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//Накладення обмежень на атрибути, що відносяться до сутностей і зв’язків у ER_FDs; 

for all AttributesA  in ER_FDs do 

for all EntitiesE   in ER_FDs do 

for all  Hom  in COmodel do 

if )(domE   and )(codA   then begin  

if isEntityKey( E , A ) then Type=entityKey else Type=descriptive; 

PC =createAttributePartConsrtraint ( E , A ,Type) as PartConstraint; 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr  ; end; 

end for; 

end for; 

end for; 

for all AttributesA  in ER_FDs do 

for all slationshipReR  in ER_FDs do 

for all  Hom  in COmodel do 

if )(domR   and )(codA   then begin  

if isRelationKey( R , A  ) then Type=relationKey else Type=descriptive; 

PC =createAttributePartConsrtraint ( R , A ,Type) as PartConstraint; 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr  ; end; 

end for; 

end for; 

end for; 

//Перевірка існування в результуючій моделі всіх атрибутів, що забезпечують 

зв’язковість діаграми FDs; додавання відсутніх атрибутів із часткової онтологічної моделі; 

for all EntitiesE   in ER_FDs do 

for all AttributesA  in ER_FDs do 

if not isIdentifierFor( A , E  ) then begin 

A =create( A  ) as Attribute; 

AAttributesAttributes  ;  

PC =createAttributePartConsrtraint ( E , A  ) as PartConstraint; 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr  ;  

end; 

end for; 

PC =createAttributePartConsrtraint ( E , A  ) as PartConstraint; 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr   

end for; 

 

 

Рисунок 3.27 – Узагальнений алгоритм перетворення категоріально-

онтологічної моделі в спільну ER+FDs діаграму з використанням часткової 

онтології (Лист 2) 

  



 174 

for all lationshipReR  in ER_FDs do 

for all AttributesA  in ER_FDs do 

if not isDescriptorFor( A , E ) then begin  

A =create( A ) as Attribute; 

AAttributesAttributes  ;  

PC =createAttributePartConsrtraint ( E , A  ) as PartConstraint; 

PCintsaPartConstrintsaPartConstr  ;  

end; 

end for; 

end for; 

//Побудова графа функціональних залежностей для універсального відношення на 

основі концепції FDs і часткової онтології; 

for all )(}{ AttributesA P  in ER_FDs do 

for all AttributesAi   in ER_FDs do 

if isFunctionalDependency(
iAA},{ ,PrivateOntology) then begin 

FD =createFunctionalDependency (
iAA},{ ) as FuncDependency; 

FDenciesFuncDependenciesFuncDepend  ; 

end; 

end for; 

end for; 

//Перевірка цілісності спільної моделі ER_FDs; 

for all EntitiesE   in ER_FDs do 

for all intsaPartConstrPC   when PC .Component= E  do 

//Кожний ключ сутності повинен бути детермінантом ФЗ у спільній моделі ER_FDs; 

if not ( PC .Type=entityKey and exists( FD .Determinant= PC .Attribute))  

then Interrupt (Incontingency.Message); 

//Усі описові атрибути сутності повинні функціонально залежати від ключа сутності в 

спільній моделі ER_FDs; 

for all enciesFuncDependFD  when ( FD .Determinant= PC .Attribute) do 

if not ( FD .DependedPart= PC .Attribute) then Interrupt (Incontingency.Message); 

//Описові атрибути зв'язку повинні брати участь у ФЗ, до детермінанту яких входять 

ключі сутностей, що беруть участь у зв'язку, при цьому детермінант може бути 

поповнений хоча б одним атрибутом зв'язку в спільній моделі ER_FDs; 

//У кожному зв'язку повинен бути хоча б один описовий атрибут у спільній моделі 

ER_FDs; 

end for; 

end for; 

end for; 

return (ER_FDs); 

end 

 

Рисунок 3.27 – Узагальнений алгоритм перетворення категоріально-

онтологічної моделі в спільну ER+FDs діаграму з використанням часткової 

онтології (Лист 3)  
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Вхід: // Спільна інформаційно-даталогічна модель ER+FDs 

ER_FDs enciesFuncDependints,aPartConstrAttributesslationshipReEntities ,,, ; 

//База правил відображення моделі ER_FDs в RelationalScheme залежно від виконання 

обмежень нормальних форм відношень реляційної моделі 

NormalFormConstraints }4_,_,3_,2_,1_{ NFCBCNFNFCNFCNFCFCN  ; 

DecompositionRules[ intConstraNormalForm ] ionRuleDecomposit ;  

Вихід: // Схема реляційної БД, що містить набір схем відношень 

DatabaseScheme hemesRelationSc ; 

{}hemesRelationSc ; 

//Декомпозиція відношень виконується до досягнення обмежень НФБК 

hemeRelationSc  = createUniversalRelationScheme(ER_FDs); 

hemeRelationSchemesRelationSchemesRelationSc  ; 

if not isSatisfiedNormConstraint( NFC_BCNF , hemeRelationSc ) then begin 

 )( tionSchemehemes/RelaRelationSchemesRelationSc performDecomposition(

hemeRelationSc , DecompositionRules[ NFC_BCNF ]); 

for all SchemesRelationalRS   in DatabaseScheme  

when not isSatisfiedNormConstraint( NFC_BCNF , RS ) do 

 )( RS\hemesRelationSchemesRelationSc performDecomposition( RS , 

DecompositionRules[ NFC_BCNF ]); 

end for; 

end; 

return DatabaseScheme; 

end; 

 

Рисунок 3.28 – Узагальнений алгоритм використання бази правил 

відображення спільного підходу ER і FDs при проектуванні структури 

реляційної БД 

 

Крім того, обидві види діаграм повинні відповідати один одному з 

погляду запропонованих автором правил. Фрагмент бази правил взаємного 

відображення двох підходів до проектування структури реляційної БД у 

графічному вигляді наведено на рисунках 3.29-3.31.  

У лівій частині цих рисунків наведено ER-діаграми з різними 

ступенями зв'язку, класами приналежності, арністю зв'язків, а також діаграми 

ER-екземплярів. У правій частині рисунків 3.29-3.31 наведено відповідні до 

лівої частини діаграми функціональних залежностей для універсальних 

відношень, складених із усіх атрибутів розглянутої ПрО, і отримані із 

застосуванням алгоритму декомпозиції універсального відношення набори 

відношень, що перебувають у НФБК. 
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Рисунок 3.29 – Фрагмент бази правил взаємного відображення двох підходів 

до проектування структури реляційної БД, для моделей: а) з одним зв'язком і 

для ступеня зв'язку один-до-одного; б) з одним зв'язком і для ступеня зв'язку 

один-до-багатьох 
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Рисунок 3.30 – Фрагмент бази правил взаємного відображення двох підходів 

до проектування структури реляційної БД, для моделей: а) з одним зв'язком і 

для ступеня зв'язку багато-до-багатьох; б) з одним тристороннім зв'язком 
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Рисунок 3.31 – Фрагмент бази правил взаємного відображення двох підходів 

до проектування структури реляційної БД (для моделі із двома зв'язками й 

різними варіантами ступенів зв'язків) 
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Методика комплексного застосування інформаційно-даталогічних 

моделей при проектуванні реляційних БД полягає в реалізації наступних 

відображень, як це наведено на рис. 3.29-3.31: 

– відображення ER-діаграми ПрО на діаграму FDs універсального 

відношення для ПрО бази даних, або безпосередня побудова діаграми FDs у 

випадку невеликої кількості атрибутів; 

– отримання схеми реляційної БД шляхом декомпозиції універсального 

відношення з використанням концепції FD та алгоритмів отримання 

нормальних форм відношень (у загальному випадку – НФБК); 

– отримання набору відношень реляційної моделі даних на основі ER-

діаграми ПрО та аналіз розбіжностей між отриманими схемами БД і причин 

їх виникнення; 

– взаємна верифікація діаграм ER та FDs, визначення відсутніх 

атрибутів та некоректно призначених зв’язків, модифікація діаграм та 

повторення процесу проектування, до отримання узгоджених моделей. 

Таким чином, онтологічний підхід до проектування баз даних дозволив 

виконати формалізований опис інфологічних моделей (ER-діаграм) і 

датологічних моделей (діаграм функціональних залежностей і реляційних 

відношень) ПрО. На основі отриманих онтологій розроблено методику 

отримання з онтології ПрО загального виду спеціалізованих онтологій, від 

яких можливий прямий перехід до наборів реляційних відношень у 

нормальній формі Бойса-Кода. Взаємне відображення інформаційної моделі 

ПрО й логічної моделі реляційної БД організовано у вигляді ряду правил 

(шаблонів), що дозволяє обґрунтувати ці правила з позицій системного 

аналізу, організувати їх у вигляді дерев рішень і запропонувати відповідну 

експертну систему на їхній основі. 

Методику реалізації й алгоритмічне забезпечення етапів методології 

проектування сховищ даних і знань комп'ютерних систем, на прикладі 

предметної області «Керування проектами», наведено в додатку Б. Там же 

розроблено узагальнений алгоритм відображення UML моделі в базу знань у 

вигляді онтологічної моделі OWL DL. Таким чином, у даному підрозділі 
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докладно розроблено етапи відображення й перетворення моделей ПрО, 

представлених за допомогою діаграмних методик UML+OCL, ERD+FDs і у 

вигляді реляційної схеми сховища даних. Побудову діаграм і їх відображення 

виконано на основі КО моделі ПрО. Розроблено узагальнені алгоритми 

перетворень компонентів моделей у процесі розглянутих відображень. 

 

 

3.4 Модель і методика відображення сховища знань у реляційне 

представлення  бази знань і запитів до неї 

 

 

Розглянемо перехід від моделі UML до онтологічної моделі, вираженої 

засобами OWL DL, з представленням обмежень на участь екземплярів класів 

у властивостях (Property), виведених на основі кардинальності відношень між 

класами. Для обґрунтування можливості й коректності такого переходу була 

розроблена й досліджена мета-модель представлення знань про роботу ПрО 

функціонування КС для ІОД засобами OWL DL, у вигляді КО моделі 

результатів інженерії знань засобами мови OWL DL. Дана КО модель 

представлено на рисунку 3.32. 
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Рисунок 3.32 – Категоріально-онтологічна модель результатів інженерії знань 

засобами мови OWL DL 
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У даній КО моделі її об'єкти й морфізми відображають основні 

особливості представлення знань про роботу ПрО у вигляді онтологічної 

моделі мовою OWL DL – використання для представлення властивостей 

(відношень) ПрО об'єктів «Class» і «Object Property» для випадку, коли 

властивістю ПрО є екземпляр сутності, і «Data Type» і «Data Property», для 

випадку, коли в якості властивості розглядається атрибут сутності, що має 

для її екземпляра конкретне значення («Literal»). Можливість відображення 

морфізмів КО моделі ПрО на концепт «Property» моделі мовою OWL DL 

представлена різними видами «Object Property», відповідно до видів 

морфізмів у КО моделі для діаграми теорії категорій (рисунок 3.13). Об'єкт 

equalizer («EQ») ТК, уведений у КО модель на рисунку 3.32, обґрунтовує 

наступні важливі факти моделі мовою OWL DL: для кожного індивідуала 

такої моделі повинен бути введений екземпляр «Object Property» з 

відповідним значенням кодомена (Range); такий індивідуал може брати 

участь, через обмеження приналежності до класу, в екземплярі «Data 

Property», з урахуванням обмежень на призначений даній властивості в якості 

кодомена тип даних. Однак усі факти участі індивідуалів в екземплярах 

«Object Property» повинні підкорятися екземплярам «Participation Constraint», 

що у загальному випадку виражаються за допомогою аксіом DL для класів і 

властивостей моделі мовою OWL [44,65]. 

Процес відображення концептуальної моделі й умісту сховища знань 

про роботу ПрО у форматі OWL DL + SWRL у реляційне представлення  

бази знань (з використанням реляційної моделі зберігання даних) у вигляді 

КО моделі представлено на рисунку 3.33. Об'єкт pushout ТК, застосований у 

КО моделі на рисунку 3.33, формалізує обчислення реляційного 

представлення БЗ 
MetKWr  на основі моделі 

MetODM  у форматі OWL DL і 

реляційної схеми 
MetRS  сховища даних ПрО з урахуванням архітектури й 

обмежень  моделі 
MetUOM  на UML+OCL: 
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Рисунок 3.33 – Категоріально-онтологічна модель відображення 

концептуальної моделі й умісту сховища знань про роботу ПрО у форматі 

OWL DL + SWRL у реляційне представлення  бази знань 

 

 

Met

UOM

MetMet RSODMKW Met .   (3.9) 

 

Розглянемо об'єкти 
MetODM  і 

MetKWr  як категорії 
Met

ODM  й 
Met

KWr

із внутрішньою структурою у вигляді об'єктів і морфізмів, а морфізм

MetMet

KW rODM KWrODM :, , наведений на рисунку 3.33, як функтор

MetMetODM

KWrFunc KWrODM : , що відображає об'єкти і морфізми цих 

категорій друг у друга. Тоді КО модель для такого відображення є 

формальним представленням методики відображення, що дозволяє 

побудувати реляційне представлення бази знань на основі її опису мовою 

OWL DL. На рисунку 3.34 наведено КО модель для такого відображення. 

При побудові даної КО моделі використано результати моделювання, 

представлені на рисунках 3.24 (КО модель реляційної бази даних) і 3.32 (КО 

модель результатів інженерії знань засобами OWL DL). 

На рисунку 3.35 представлено спрощену версію результатів, 

представлених на рисунку 3.34. У КО моделі на рисунку 3.35 розглянуті 

тільки відображення об'єктів розглянутих категорій у процесі реалізації 

функтора 
MetMetODM

KWrFunc KWrODM : , урахування яких достатньо для 

алгоритмізації розроблювальної методики. 



 183 

Class Object 

Property
Individual

EQ

Властивість 

(атрибут) 

ПрО

isDomain

isRange

isA

mapsOn

Data Type Data 

Property
Literal

isDomain

isRange
hasTypeOf

hasRangeOfValues

hasValue

Property

isA

isA

OWL DL Model of Knowledge Base

Participation

Constraint

Tuple

Властивість 

ПрО

Table

PО

Field

Relational Model 

Constraint

Властивість 

ПрО

Table

PО

Primary Key

Participation

Constraint

Властивість 

ПрО

Table

PО

Foreign Key

Data Constraint

Власт-сть 

ПрО

Table

PО

Data Type

Relational Scheme

Ordering 

Tuple 

Constraint

Власт-сть 

ПрО

Table

PО

Secondary 

Index

Schema 

Constraint

Власт-сть 

ПрО

Table

PО

Attribute 

Domain

Database

MetMetODM

KWrFunc KWrODM :

 

Рисунок 3.34 – Категоріально-онтологічна модель відображення категорій 
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Рисунок 3.35 – Схема відображення об'єктів розглянутих категорій у процесі 

реалізації функтора 
MetMetODM

KWrFunc KWrODM :  

 

Результати порівняльного аналізу виразних можливостей мов OCL, 

SWRL, SPL і інформаційних і даталогічних моделей, на яких базується 

синтаксис і семантика мов, наведено в додатку Б. У даному додатку 

реалізовано обмеження ПрО на мовах OCL, SWRL, SPL, на прикладі ПрО 

«Керування проектами». Розроблено запити до СДіЗ на мовах OCL, SQWRL, 

SQL, показано можливості використання реляційної схеми для зберігання 

онтологічних моделей і використання мови SQL для запитів до таких 

моделей. Реалізація запитів на мові SQL дозволяє будувати бази знань без 

використання спеціалізованих засобів для редагування онтологій і запитів до 

них, на основі реляційної моделі даних і з використанням відповідних СУБД, 

у тому числі в комп'ютерних системах з обмеженими обчислювальними 

можливостями (зокрема, у вбудованих системах). 

За результатами аналізу розглянутих у таблицях додатка Б прикладів, і 

на основі теоретичного обґрунтування застосування в складі СДіЗ правил 

FOL, обмежень OCL і правил SWRL/SQWRL, а також з урахуванням 

послідовності відображень КО моделей, моделей UML, ER+FDs і OWL DL у 

рамках розробленої методології, представимо відображення правил 

SWRL/SQWRL в SQL/SPL у процесі проектування СДіЗ у вигляді наступного 

алгоритму, наведеного на рисунку 3.36. 
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Вхід: // Схема реляційної БД, що містить набір схем відношень 

DatabaseScheme sConstrainthemes,RelationSc ; 

ViewocPrStoredTriggerConstraint sintonstraC ||::of collection ;  

 

 

 

// Результат формалізації БЗ KnowledgeBase у вигляді аксіом OWL_DL і правил 

(запитів) SWRL 

KnowledgeBase  OWL_DL,SWRL ;  

OWL_DL Axioms,PropertiesClasses,
 
; 

trictionRestionpertyAsserProtionClassAsserxiomA xiomsA ||::of collection ; 

SWRL Rules
 
; AtomsConsequentAtomsAntecedentRule Rules  ,::of collection ; 

Вихід: // Схема реляційної БД DatabaseScheme, що містить набір схем відношень і 

набір обмежень, згенерованих на основі аксіом і правил KnowledgeBase 

Begin 

{}sintonstraC ; 

//Відображення OWL_DL аксіом БЗ на тригери й збережені процедури БД для 

реалізації правил ПрО 

for all AxiomsA  in OWL_DL do begin 

if isClassAssertion( A ) and not exists( sintConstraCA   in DatabaseScheme) then 

begin 

R = createRelation( A ) as Relation; RhemesRelationSchemesRelationSc  ; end; 

if isPropertyAssertion( A ) and not exists( sintConstraCA   in DatabaseScheme) then 

begin C = createTrigger( A  ) as Constraint; CsintonstraCsintonstraC  ; end; 

if isRestriction( A ) and not exists( sintConstraCA   in DatabaseScheme) then begin  

C = createTrigger( A ) as Constraint; CsintonstraCsintonstraC  ; end; 

end for; 

 

Рисунок 3.36 – Узагальнений алгоритм відображення правил на мовах 

SWRL/SQWRL у скрипти на мовах SQL/SPL (Лист 1)  
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//Відображення SWRL правил БЗ на тригери й збережені процедури БД для реалізації 

правил ПрО 

for all RulesRule   in SWRL do begin 

C = createStoredProc( Rule  ) as StoredProc; 

for all AntecedentRuleAtom .  in Rule  do begin 

if isClassExpression( Atom  ) then  

C .project_part = C .project_part  createProjection( Atom , hemesRelationSc  ); 

if isIndividualPropertyExpression( Atom  ) then 

C .join_part = C .join_part  createJoin( Atom , hemesRelationSc  ); 

if isIndividualRangeRestriction( Atom  ) then 

C .groupBy_part = C . groupBy_part   

createGroupByRestriction ( Atom , hemesRelationSc  ); 

if isDataValuedPropertyExpression( Atom  ) then 

C .project_part = C .project_part  createProjection( Atom , hemesRelationSc ); 

if isDataRangeRestriction( Atom  ) then 

C .select_part = C .project_part  createSelection( Atom , hemesRelationSc ); 

end for; 

for all ConsequentRuleAtom .  in Rule  do begin 

if isSQWRLExpression( Atom  ) then continue; 

if isClassExpression( Atom  ) then begin 

CR =createRelation( Atom  ) as Relation; 

if not exists(
CR  in hemesRelationSc ) then  

CRhemesRelationSchemesRelationSc  ;  

insertRecords(
CR , C  ); 

end; 

if isObjectPropertyExpression( Atom ) then begin 

PR =createRelation( Atom ) as Relation; 

if not exists( PR  in hemesRelationSc ) then  

CRhemesRelationSchemesRelationSc  ;  

C .nestedStoredProc_part = C .nestedstoredproc_part   createinsertrecords( PR ,C ); 

end; 

if isDataValuedPropertyExpression( Atom  ) then begin 

DR =createStoredProc( Atom  ) as Storedproc; 

C .nestedStoredProc_part = C .nestedStoredProc_part   createUpdateRecords( DR ,C  ); 

end; 

end for; 

end for; 

return DatabaseScheme; 

end; 

Рисунок 3.36 – Узагальнений алгоритм відображення правил на мовах 

SWRL/SQWRL у скрипти на мовах SQL/SPL (Лист 2) 
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Відмінність розробленої моделі й методики відображення сховища 

знань у форматі OWL DL + SWRL у реляційне представлення бази знань, 

полягає у використанні в процесі такої інтерпретації категоріально-

онтологічних моделей сховищ знань і даних у відповідних форматах 

зберігання. Також використання КО моделей дозволило розробити й 

реалізувати алгоритм перетворення запитів на SWRL/SQWRL, до сховища 

знань у форматі OWL DL + SWRL, у запити на SQL/SPL, до реляційного 

представлення БЗ ПрО. Відображення сховищ знань у реляційну модель 

зберігання даних дозволило реалізувати компоненти для ІОД з високою 

продуктивністю обробки даних і знань, у тому числі на базі вбудованих 

систем. 

Узагальнену схему результатів реалізації в розділі 3 методології 

проектування СДіЗ і розробки алгоритмічного представлення функторів, для 

необхідних перетворень набору моделей ПрО в процесі проектування, 

наведено на рисунку 3.37. 

 

 

3.5 Висновки по розділу 3 

 

 

1. Виконано порівняльний аналіз і онтологічне моделювання підходів і 

методик, застосовуваних у процесі проектування сховищ даних і знань у 

складі комп'ютерних систем. Визначено, що моделі, створювані на різних 

етапах проектування й за допомогою різних методик, не дозволяють 

виконати їх відображення без втрат. Доведено, що потрібна розробка й 

застосування наскрізної методології, придатної для колективної роботи й 

обміну знаннями, зрозумілої й об'єктивної з погляду довідності й 

обґрунтованості моделей, що інтегрує існуючі методики й заснована на 

єдиному математичному апараті, для повного комплексу дослідницьких і 

проектних робіт при побудові СДіЗ.  
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Рисунок 3.37 – Узагальнена схема реалізації методології проектування сховищ даних і знань шляхом розробки 

алгоритмічного представлення функторів для необхідних перетворень набору моделей предметної області в процесі 

проектування 
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OccupyingDate

RetiringDate
Salary

OrderNumber

IDProfActivity

DescriptionAct

IDPosition 

NamePosition

AmountOfWork
DocumentNumber 

Period

IDWork
DescriptionWork

SatisfactionDegree

DocNumber

ImprovingDate

DocumentNumber 

IDFuncResponse
DescriptionFR

IDProject 

NameProject 

AppointingDate

OrderNumber 

IDQualDegree

TypeQualification

G
H I

J

L

M

P

R

S
T

U

V

N

O

W
X

Y

C

D

E

F

A

B

Z
ZZ

Q

K

A B

E F

P

R

S
X

Y

T

L

I

W

C

D

M

J

N

O

U

V

G H

Z ZZ

Q

K

ERD+FDsD 

+idEmployee : String

+nameEmployee[1..3] : String

Employee

+idPosition : String

+namePosition : String

Position

+idProfessionalActivity: String

+salary: Numeric {addOnly}

+occupyingDate : Date  {addOnly}

+retiringDate : Date  {addOnly}

ProfessionalActivity

+idProject : String

+nameProject : String

Project

+idPFR: String

+description : String

+appointingDate : Date

+orderNumber : String

+eliminatingDate: Date

Planned 

Functional 

Responsibilities

+idEFR: String

+description : String

Executed 

Functional 

Responsibilities+idDQualification : String

+sienceDegree : SienceDegree

+academicTitle : AcademicTitle

+basicEducation : String

DemandedQualification

+idAQualification : String

+sienceDegree : SienceDegree {addOnly}

+academicTitle : AcademicTitle {addOnly}

+basicEducation : BasicEducation {addOnly}

ActualQualification

+effectAssessment: Float {derived}

ActivityEffect

+fulfilling 
[*]

+carry_out 
[1]

+assess 

[1]

+hold [*]

+require 
[1..*]

+providing 

[1..*]

+possess 

[1..*]

+appointing 

[*]

+idQualificationImproving: String

+improvingDate : Date

+documentNumber : String

QualificationImproving

+idRequirementCompliance: String

+satisfactionDegree : Float

RequirementCompliance

+PhD

+DoctorScience

<<enumeration>>

SienceDegree

+Docent

+Professor

<<enumeration>>

AcademicTitle

+satisfying 

[*]

+including 

[*]

+demand 

[1..*]

+busy [*]

+belong 

[1..*]

Provide

Satisfy

Appoint

Engage

Has

Perform

+idWork: String

+amountOfWork : Numeric  {addOnly}

-period[2] : Date  {addOnly}

Work

Qualification

Demanded

Qualification

Actual

Qualification

<<enumeration>>

QualificationDegree
Functional 

Responsibilities

ExecutedFunctional 

Responsibilities

PlannedFunctional 

Responsibilities

context Position inv: 

let cp: Collection(Position) = 

busy.ProfessionalActivity [busy] -> 

select(retiringDate -> isEmpty()) 

in cp -> size() <= 2

UML+OCL model 

  

OWL DL axioms 

ALTER TRIGGER [dbo]. [T_ Engage _ITrig] ON

[dbo].[Engage] FOR UPDATE OR INSERT AS

IF @@ROWCOUNT=1

BEGIN

IF (SELECT count(*) 

FROM ProfessionalActivities INNER JOIN

(Positions INNER JOIN (Employees INNER JOIN

Engage ON Employees.IDEmployee =

Engage.IDEmployee) ON Positions.IDPosition 

= Engage.IDPosition) ON

ProfessionalActivities.IDProfActivity = 

Engage.IDProfActivity

WHERE (Engage.RetiringDate Is Null) AND

(Engage.IDEmployee=inserted.IDEmployee) > 2

BEGIN

RAISERROR 44446 'Работник 

не может занимать более двух должностей 

одновременно.'

                ROLLBACK TRANSACTION

END

END

hrp:Professional_Activity(?pa) ^ hrp:Employee(?e) 

^ hrp:hold(?pa, ?e) -> hrp:hold_in(?e, ?pa);

Employee(?e) ^ Professional_Activity(?pa) ^ 

hold_in(?e, ?pa) ^ retiringDate(?pa, ?d) ^ 

swrlb:equal(?d, “”)^ 

(hold_in >= 2 Professional_Activity)(?e) 

-> sqwrl:select(?e)

SWRL/SPL rules and procs 

Knowledge 
and Data 

Warehouses 

Relational Scheme 

1
8
8
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2. Розроблено методологію проектування сховищ даних і знань для 

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

онтологічних моделей. Дана методологія поєднує, на відміну від існуючих 

методик, проектування за допомогою інформаційних і даталогічних моделей 

з використанням різних діаграмних методик і мов моделювання. Такий підхід 

дозволив усунути недоліки й доповнити переваги різних підходів до 

проектування й одержати раціональну структуру сховищ даних. 

У результаті розробки й застосування даної методології подолані 

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

команди в процесі проектування компонентів КС. Застосування 

категоріально-онтологічного підходу до моделювання й проектування дає 

можливість формально обґрунтувати суб'єктивні результати інженерії знань і 

використовувати об'єкти теорії категорій у вигляді шаблонів проектування на 

високому рівні абстракції. 

3. Онтологічний підхід до проектування баз даних дозволив виконати 

опис інфологічних моделей (ER-діаграм) і датологічних моделей (діаграм 

функціональних залежностей і реляційних відношень) ПрО у вигляді 

категоріально-онтологічного представлення. На основі отриманих онтологій 

розроблено методику здобуття з онтології ПрО загального виду 

спеціалізованих онтологій, від яких забезпечено прямий перехід до наборів 

реляційних відношень у нормальній формі Бойса-Кода. Взаємне 

відображення інформаційної моделі ПрО й логічної моделі реляційної БД 

організовано у вигляді узагальненого алгоритму й ряду правил (шаблонів), 

що дозволяє обґрунтувати ці правила з позицій системного аналізу, 

організувати їх у вигляді бази знань і розробити відповідну експертну 

систему на їхній основі. 

4. Таким чином, у даному розділі вперше запропоновано й детально 

розроблено методологію проектування сховищ даних і знань для розв’язання 

задач обробки й аналізу даних на основі категоріально-онтологічних 

моделей, що поєднує, на відміну від існуючих методик, проектування за 

допомогою інформаційних і даталогічних моделей з використанням різних 
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діаграмних методик і мов моделювання, що дозволило усунути недоліки й 

доповнити переваги різних підходів до проектування й одержати раціональну 

структуру сховищ даних і знань.  

5. Одержав подальший розвиток метод онтологічного моделювання, 

заснований, на відміну від існуючих методик, на категоріально-

онтологічному підході, що дозволило розв'язати проблему суб'єктивності 

онтологій (тому що зазвичай кожна з них розробляється з урахуванням 

обмеженого числа аспектів розгляду й часткових експертних знань, без 

можливості математичної перевірки коректності й повноти) і проблему їх 

вирівнювання, тобто злиття близьких, але не ідентичних онтологічних 

моделей.  

На основі результатів розробки методу КО моделювання й методології 

проектування СДіЗ КС для ІОД розроблено процес верифікації результатів 

інженерії знань. На високому рівні абстракції, у процесі системного аналізу й 

концептуального моделювання, використовується верифікація онтологічної 

моделі на основі теорії категорій і скетчів, і розробляються КО моделі. 

Побудова бази знань у вигляді аксіом і правил (OWL DL + SWRL) дозволяє 

застосувати машину логічного виведення (резонер) для визначення 

несуперечності знань, формалізованих у процесі проектування СДіЗ. 

6. На підставі отриманих результатів розроблено модель, метод і 

методику відображення сховища знань у форматі OWL DL + SWRL у 

реляційне представлення бази знань (з використанням реляційної моделі 

зберігання даних), з відповідним перетворенням запитів на SWRL/SQWRL у 

запити на SQL/SPL. Відмінність розробленої моделі й методу, а також 

запропонованих алгоритмів проектування й відображення концептів і правил, 

полягає у використанні в процесі такої інтерпретації категоріально-

онтологічних моделей сховищ знань і даних у різних форматах зберігання. 

Відображення сховищ знань у реляційну модель зберігання даних дозволило 

реалізувати компоненти для ІОД з високою продуктивністю обробки даних і 

знань, у тому числі на базі систем з обмеженими обчислювальними 

можливостями та вбудованих систем. 
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4 СТРУКТУРНА Й АЛГОРИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ 

КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

НА ОСНОВІ ОПРАЦЮВАННЯ ФОРМАЛІЗОВАНИХ ЗНАНЬ 

 

4.1 Методичне й алгоритмічне забезпечення генерації та використання 

нечіткої когнітивної карти для імітаційного моделювання складних об'єктів і 

процесів 

 

 

Оптимізація діяльності підприємства (організації) як складної 

організаційно-технічної системи або функціонування складного об'єкта 

проектування (виробу або технологічного процесу) вимагає наявності їхньої 

адекватної моделі. Однак для ОТС, до складу яких у якості елементів входять 

об'єкти біологічної, соціальної, економічної природи, детерміновані моделі, 

тобто моделі у вигляді систем рівнянь або нерівностей, побудувати 

практично неможливо. Та й для складних технічних систем, природа явищ у 

яких слабко вивчена і які не можуть бути досліджені через великі можливі 

витрати за допомогою повнофакторного експерименту, також відсутні 

детерміновані, а іноді й імовірнісні, моделі. 

У теперішній час зростає роль імітаційного моделювання складних 

предметних областей (ПрО) і процесів, що протікають в економічних і 

соціальних сферах і пов'язані із проектуванням, виробництвом і реалізацією 

виробів і послуг. Затребуваність такого виду моделювання обумовлена 

неможливістю обліку множини матеріальних і інформаційних потоків, 

складною взаємодією таких потоків і відсутністю відомих математичних 

залежностей між параметрами функціонування ОТС [193]. Доступними для 

дослідження або аналізу найчастіше є тільки моделі знань високого рівня 

абстрагування, які можна представити у вигляді онтологій. Такі онтології 

містять у собі множину понять (концептів) і відношень (зв'язків) між ними, і 
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можуть бути представлені у вигляді спрямованого графа з іменованими 

вершинами й ребрами [124]. 

Відомо, що онтології як засіб представлення знань про роботу ПрО, 

будуються експертним шляхом, процес їх побудови недостатньо 

формалізований, а результати побудови використовуються в основному як 

глосарій (тезаурус) з можливістю різних операцій над графом онтології в 

процесі міжонтологічних перетворень [26]. 

Разом з тим, для імітаційного моделювання складних процесів в ОТС і 

в суспільстві застосовується метод, що одержав назву методу нечітких 

когнітивних карт (НКК) [99]. НКК – це семантична мережа, у якій концепти 

ПрО зв'язані єдиним видом зв'язків (відношень): «Вплив на ресурс (ступінь) 

реалізації концепту». Після навантаження встановлених у процесі побудови 

НКК зв'язків ваговими коефіцієнтами, а концептів – правилами перетворення 

стимулів, що надходять у них у результаті реалізації зв'язків, НКК 

використовується для моделювання процесів генерації ресурсів у концептах з 

використанням математичного апарата теорії імпульсних систем [100]. 

У теперішній практиці моделювання для кожної окремо взятої задачі 

аналізу (прогнозу) будується нова НКК, довільним чином, із внесенням 

суб'єктивної (можливо, спотворенної) точки зору експерта на семантичний 

простір ПрО. Потрібна розробка й реалізація більш об'єктивного підходу до 

побудови й використання НКК у процесі імітаційного моделювання. У 

даному підрозділі дисертаційної роботи запропоновано метод генерації й 

використання НКК для аналізу й прогнозу роботи ОТС на основі її 

скороченої онтології. Даний метод, на відміну від існуючих методик, 

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. 4.1.  
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Рисунок 4.1 – SADT-діаграма етапів реалізації методу генерації й 

використання нечіткої когнітивної карти на основі скороченої онтології 

предметної області 

 

Розглянемо етапи реалізації розробленого методу. Для розробки 

онтологічної моделі ПрО виконаємо класифікацію об'єктів і процесів 

предметної області «Онтології й аспекти їх розробки» з визначенням ролі й 

місця побудови НКК у процесі імітаційного моделювання роботи ПрО. 

На рисунку 4.2 у нотації діаграми класів нотації UML [194] наведено 

класифікацію об'єктів і процесів ПрО «Онтології й аспекти їх розробки», яка 

дозволяє представити види розроблювальних онтологій з погляду аспектів 

формалізації знань у них. Концепти розробленої класифікації, які беруть 

участь в процесі моделювання роботи ПрО з використанням НКК, виділено 

на рисунку більш масно. Відповідно до такого варіанта представлення, 

онтологія, що включає асоціативні зв'язки між концептами ПрО, з погляду 

формалізації знань про неї, є семантичною мережею. Якщо в семантичній 

мережі організовано облік тільки причинно-наслідкових зв'язків між 

концептами, що представляють предметно-орієнтовані явища й процеси, то 

таку мережу можна використовувати для моделювання розвитку ПрО. 
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Рисунок 4.2 – Класифікація об'єктів і процесів предметної області «Онтології 

й аспекти їх розробки» (з виділенням концептів, які беруть участь в процесі 

моделювання роботи ПрО з використанням НКК) 

 

Така спеціалізована онтологія, що включає зв'язки взаємовпливу й 

впливу на рівень реалізації концептів, навантажені оцінками значень такого 

впливу, і є, власне, НКК. Відповідно до викладених міркувань, кожна 
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онтологія повинна розроблятися з урахуванням аспекту формалізації знань і 

задач її майбутнього використання. 

За результатами проведених досліджень пропонується наступна модель 

реалізації етапів методу розробки й застосування НКК. Позначимо множину 

концептів, що вводяться на етапі розробки онтології ПрО, як }{ jcC  , 

Nj ,1  . Відношення (зв'язки) між концептами представимо у вигляді 

множини }{ krR  , Mk ,1 , де mnnmk ccrr ,  – упорядкована пара концептів 

Nn ,1  та Mm ,1 , що вступають у відношення. Відповідно вся онтологія 

представлена двійкою RCOnt , . 

Відомо [195], що всю множину відношень в онтології, як результата 

формалізації знань про перелік і поведінку сутностей, явищ і процесів у ПС, 

можна класифікувати на три групи: таксономічні (род-вид, синонімія й т.п.), 

композиційні (ціле-частина, сутність-атрибут і т.п.) і проблемно-специфічні 

(«є джерелом», «бере участь (забезпечує)», «є середовищем реалізації» і т.п.). 

Позначимо ці групи зв'язків як taxR , compR  і specR  відповідно, тоді 

speccomptax RRRR  . 

Виконаємо над побудованою онтологією перетворення 

FCMOntOntOM :  так, як це показано на рисунку 4.3, під час якого 

одержимо скорочену онтологію в такий спосіб: 

 

FCMFCMFCM RCOnt , ,    (4.1) 

 

де  

 NpNiRccrRccrccC spec

ipk

spec

pikpi

FCM ,1,,1,,,|  ; 

 },...,1{,,| MMMkRrrR specspecspec

kk

FCM  . 
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Рисунок 4.3 – Схема перетворення базової онтології у спеціалізовану 

скорочену при побудові шаблону нечіткої когнітивної карти 

 

У процесі цього відображення всі види проблемно-специфічних зв'язків 

узагальнюються єдиним синонімом «впливає на рівень (ступінь) реалізації 

ресурсу». У якості концептів спеціалізованої онтології залишаються тільки 

концепти, які беруть участь у цих зв’язках, та процеси або явища в ПрО, які 

ці зв’язки представляють. 

Наступним етапом запропонованого методу [196], у складі 

алгоритмічного забезпечення КС для ІОД, є навантаження зв'язків, 

отриманих у процесі відображення, ваговими коефіцієнтами взаємовпливу 

ресурсів, що беруть участь у зв'язках концептів і, можливо, 

трансформаційними функціями для цих коефіцієнтів: 

 

wFCMFCM
w RRL |:   ,     (4.2) 

 

де }{
|| wFCM

k
wFCM rR  , )(,,,

|
kkkpi

wFCM
k

wfwccr  ; 

)( kk wf  – трансформаційна функція для коефіцієнта kw . 

Процедура реалізації експертного оцінювання й одержання оцінок 

вагових коефіцієнтів може бути представлена у вигляді знаходження 

нечіткого очікування (нечіткого інтеграла) по нечіткій мірі G  переваг 
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експертів [22,197] за методом обробки часткових оцінок, розробленим в 

підрозділі 4.2. 

Для складних ПрО концепти, що ввійшли в отриману онтологію, 

необхідно також навантажити правилами композиції трансформаційних 

функцій впливу на кожний з концептів, у такий спосіб: 

 

o|

o : FCMFCM CCL  ,     (4.3) 

 

де }{ o|o| FCM

i

FCM cC  ; )(o,
1

o|

jj

s

j
i

FCM

i wfcc


 , де s  – кількість зв'язків, що 

впливають на даний концепт; o  – знак операції композиції. 

На цьому перетворення онтології в шаблон для побудови НКК (Fuzzy 

Cognitive Map – FCM) завершене. Наступним етапом запропонованого 

методу є підготовка реалізації НКК до імітаційного моделювання для 

розв’язання задачі аналізу (прогнозу) функціонування ПрО. Для цього 

задають вхідний рівень реалізації ресурсів у концептах НКК для конкретного 

завдання моделювання. Ця операція може бути представлена у вигляді: 

 

xFCMFCM

x CCL |o|o|:  ,     (4.4) 

 

де }{ |o||o| xFCM

i

xFCM cC  , ijj

s

j
i

xFCM

i xwfcc ),(o,
1

|o|


 ; 

ix  – рівень реалізації ресурсу. 

Виконуване надалі моделювання є ітераційною процедурою, під час 

виконання якої обчислюються нові значення ресурсів у концептах, залежно 

від параметрів побудованої НКК: 

 

*|o||o|: xFCMxFCM CCM  ,    (4.5) 
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де 
*|o|xFCMC  – множина концептів НКК із модифікованими значеннями 

рівнів реалізації ресурсів. 

У загальному вигляді один крок такої процедури можна представити, 

виходячи з наступних міркувань. Матриця суміжності НКК являє собою 

нечітке відношення XXR
~~~

  на множині значень поточних рівнів ресурсів 

FCMCXtX )(
~

 на етапі t . Тоді нечітка множина )1(
~

tX  на наступному 

етапі моделювання за композиційним правилом нечіткого виведення з 

використанням, наприклад, мінімаксної композиції [198], буде дорівнювати: 

 

RtXtX
~

)(
~

)1(
~

 .     (4.6) 

 

Існуючою практикою моделювання з використанням НКК є 

застосування апарата теорії імпульсних систем [100] та автономних 

імпульсних процесів. Під імпульсом мається на увазі різниця між попереднім 

та поточним значенням ресурсу концепту на даному етапі моделювання. Для 

спрощеного режиму моделювання, коли awwf )( , 1a , і композиційне 

правило для імпульсів взаємовпливів концептів визначає операцію їх 

додавання, матричне рівняння для знаходження значень ресурсів за 

результатами всіх ітерацій може бути презентовано в наступному вигляді: 

 

 Ttk

Nt )0()......()( 2
xAAAAIx  ,  (4.7) 

 

де )(tx  – вектор-стовпець значень факторів моделі на t -му кроці 

моделювання, розмірністю 1n , де n  – кількість концептів у НКК; A  – 

матриця взаємовпливу факторів (транспонована матриця суміжності для 

зваженого орграфу НКК) розмірністю nn  ; NI  – одинична матриця 

розмірністю nn  ; )0(x  – вектор-рядок початкових значень ресурсів 

концептів (рівнів продуктивності генераторів матеріальних і інформаційних 
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потоків, ступенів реалізації функцій, інтенсивності протікання процесів і 

явищ і т.п.) розмірністю n1 ; T  – символ операції транспонування. 

Додатковими режимами моделювання є моделювання керованого 

розвитку, коли в ряд концептів вносяться керуючі впливи (зменшення або 

збільшення ресурсів), а також розв’язання оберненої задачі – знаходження 

необхідних збільшень ресурсів у керованих концептів для досягнення 

бажаного їхнього рівня в ряді концептів області інтересу НКК [199]. 

Моделювання керованого розвитку проводиться з використанням 

наступного рівняння в матричному вигляді [182]: 

 

       Tt

N

Tt

Nt )0(...)0(...)( 122
uBAAAIxAAAIx  

, (4.8) 

 

де B  – матриця розмірністю nn  , що визначає фактори, які керуються 

в НКК; )0(u  – вектор-рядок початкових керуючих впливів розмірністю n1 . 

Нечіткість у НКК обумовлена невизначеністю цілей і обмежень 

функціонування систем, що моделюються. Однак нечіткість у НКК також 

може бути використана в трансформаційних функціях для вагових 

коефіцієнтів зв'язків або в правилах перетворення зовнішніх впливів у 

власний ресурс концептів. У якості причин, що вимагають такого 

використання, виступає необхідність обліку невизначеностей, внесених 

експертами при побудові НКК, і обробки такої невизначеності за допомогою 

апарата теорії нечітких множин. 

Розглядаючи конкретну ПрО (наприклад, роботу відділу кадрів), можна 

сформулювати концепти різних страт (шарів) загальної онтології ПрО, 

розташувати їх відповідним чином і визначити відношення, у які вони 

вступають. Для розглянутого прикладу, відповідно до запропонованої 

методики, спочатку розглядають концепти онтології цілей моделювання 

роботи відділу кадрів з використанням НКК. Визначимо наступні супідрядні 

цілі моделювання: «Зниження витрат виробництва» і «Підвищення 

продуктивності праці». Перша із цілей є більш глобальним завданням, а 
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друга є її частиною й тільки вона доступна на прийнятому рівні розгляду 

процесу функціонування підприємства. 

Далі формуємо завдання, розв'язуване в рамках цілей, що досягаються, 

та яка перебуває в компетенції відділу кадрів: «Задача аналізу й 

прогнозування розвитку персоналу». Розв’язання такої задачі повинне 

забезпечувати досягнення поставлених цілей, і на етапі аналізу інженерам з 

знань доступні лише дані про процес здійснення професійної діяльності 

працівниками підприємства. Цей процес здійснюється в рамках заняття 

певних посад і виконання посадових обов'язків, ними обумовлених.  

Таким чином, у процесі онтологічного моделювання визначаються 

концепти онтологій об'єктів ПрО й онтології процесів, при цьому об'єкти 

беруть участь у реалізації процесів і не пов'язані з концептами більш 

високорівневої страти – онтології задач. Конкретні факти й прецеденти, 

відображувані в онтології її екстенсіональною частиною (екземплярами 

концептів і зв'язків) не можуть прямо бути використані для розв’язання задач 

моделювання й прогнозування розвитку.  

Для моделювання за допомогою НКК необхідно виділити концепти, які 

є складовими частинами онтології властивостей ПрО і являють собою 

агреговані сутності, що описують ресурси ПрО в загальному вигляді. У 

цьому випадку в онтологічну модель уведені сутності, що представляють 

«Професійний рівень персоналу», «Продуктивність праці», «Рівень 

травматизму й захворюваності», «Рівень заробітної плати», «Перспектива 

службового росту». Усі вони характеризують процес «Професійна 

діяльність» персоналу. Розроблену в такий спосіб онтологію представлено на 

рисунку 4.4. На ньому не наведені зв'язки між концептами онтології 

властивостей, у тому числі такі, що визначають вплив цих концептів на 

рівень реалізації один одного.  
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Рисунок 4.4 – Онтологія ПрО «Робота відділу кадрів», розроблена для 

відображення в НКК із застосуванням розробленого методу 

 

Отримана із цієї онтології після описаних у формулах (4.1-4.5) 

перетворень НКК може бути використана для виконання поставленого 

завдання моделювання. На рисунку 4.5 наведено відповідну НКК для 

моделювання розвитку персоналу. 
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Рисунок 4.5 – НКК для моделювання розвитку персоналу (показані тільки 

знаки взаємовпливів концептів) 

 

На підставі отриманих результатів теоретичних досліджень був 

розроблений і реалізований програмно-методичний комплекс (ПМК), що 

дозволяє експертам формалізувати свої знання про функціонування складних 

об'єктів проектування у вигляді спеціалізованих онтологій – НКК. З 

використанням ПМК і розробленої НКК предметної області, зокрема, у 

процесі функціонально-вартісного аналізу варіантів технічного 

переоснащення обладнання машинобудівного підприємства, у процесі 

підтримки вибору проектних рішень і вибору керуючих впливів у складних 

ОТС, аналітики мають можливість провести імітаційне моделювання 

розвитку функціональних можливостей техніки, інвестиційної привабливості 

альтернатив або наслідків реалізації керуючих впливів [182]. 

Таким чином, запропоновано метод, етапи реалізації якого дозволяють 

виконати генерацію нечіткої когнітивної карти для довільного завдання 

аналізу (прогнозу) роботи складної предметної області на основі скороченої 

базової онтології предметної області. При цьому виділяються зв'язки типу 

«Вплив на ресурс (ступінь) реалізації концепту» і концепти, які беруть у них 
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участь. Виділені елементи онтології навантажуються ваговими 

коефіцієнтами й трансформаційними коефіцієнтами зв'язків, композиційними 

правилами концептів, у результаті чого одержують шаблон НКК. Такий 

шаблон дає можливість узгодити суб'єктивні уявлення аналітика з базовою 

онтологією предметної області й дозволяє використовувати в процесі 

імітаційного моделювання адекватну модель предметної області у вигляді 

НКК і одержати адекватні результати моделювання. 

На підставі запропонованого онтологічного підходу, сформульованої 

інформаційної технології й розглянутого алгоритмічного забезпечення 

спроектовано і реалізовано ПМК, що надає можливість експертам 

формалізувати свої знання про складні об'єкти проектування й виконати 

імітаційне моделювання їхнього функціонування на основі нечітких 

когнітивних карт [182]. 

 

 

4.2 Модель і метод обробки часткових оцінок для аналізу й вибору 

кращих варіантів з альтернатив у процесі інтелектуальної обробки даних з 

використанням нечіткої міри 

 

 

У різних ОТС, при проектуванні й виготовленні виробів, плануванні 

техпроцесів і формуванні технічних і управлінських  рішень, для 

проектувальників, аналітиків і осіб, що приймають рішення (ОПР) потрібна 

якісна підтримка прийняття рішень на основі ефективного інформаційного 

забезпечення, за рахунок використання КС для ІОД. Разом з тим знання цих 

активних агентів ОТС, що є експертами у своїй предметній області, слабко 

формалізовані. Функції переваги експертів включають лише фрагменти 

загального знання, накопиченого в експертнім співтоваристві. Необхідною 

умовою адекватного оцінювання альтернатив є проведення збору часткових 

експертних оцінок, з урахуванням останніх досягнень когнітивної й 
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соціальної психології, з наступною згорткою результатів. Одержання 

часткових оцінок при оцінюванні альтернатив експертами є різновидом 

вимірювальних операцій (експертизою). На підставі проведених у розділі 3 

аналізу й узагальнень при формалізації й моделюванні ІВС, було розроблено 

КО модель процесу одержання часткових оцінок при оцінюванні 

альтернатив, наведену на рисунку 4.6. 
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Рисунок 4.6 – Категоріально-онтологічна модель процесу одержання 

часткових оцінок у процесі експертизи альтернатив як різновиду 

вимірювальних операцій 

 

Однак при обробці експертних оцінок ключовим моментом є адекватна 

й ефективна згортка цих часткових оцінок. Тільки в цьому випадку 

узагальнена оцінка розглянутих альтернатив дозволить їх правильно 

ранжирувати і прийняти вірне рішення [28]. 
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Таким чином, важливою проблемою оцінювання альтернатив 

залишається вибір методу згортки критеріїв. Зазвичай в дослідженні операцій 

такі методи застосовувалися для формування єдиного критерію вибору 

рішення, що відображає глобальну функцію мети ОПР. Під згорткою 

критеріїв, зокрема, у методах багатокритеріальної оптимізації [204], 

прийнято мати на увазі будь-яку їх числову функцію, що є скалярною та 

такою, що не зменшується за бінарним відношенням суворого порядку. 

Розглянемо завдання вибору ОПР як рішення задачі багатокритеріальної 

оптимізації в сенсі вибору альтернативи, що задовольняє умовам: 

 

)(min),...,(min 1 xQxQ N
DxDx 

,    (4.9) 

 

де iQ  – i -й критерій порівняння, а область рішень (альтернатив) D  є 

дискретною множиною припустимих рішень. Із цього погляду розглянемо 

найпоширеніші методи вибору ОПР на основі згорток часткових оцінок. 

1. Метод виділення головного критерію. При цьому мінімізується 

найбільш важливий (головний) критерій )(1 xQ , за умови, що значення інших 

критеріїв не перевищує граничних значень: 

 

},...,2,)(|{ 0 NiQxQxDD ii  .  (4.10) 

 

Основними труднощами даного методу є визначення граничних 

значень 0

iQ . 

2. Метод лексикографічного впорядкування критеріїв, який вимагає 

явного ранжирування критеріїв за ступенем їхньої важливості з боку ОПР. 

Реалізація даного методу вимагає істотної додаткової інформації від ОПР. 

3. Метод послідовних поступків є модифікацією попереднього методу 

й полягає в тому, що на кожному кроці послідовної оптимізації вводиться 
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поступка, що характеризує припустиме відхилення критерію від його 

мінімального значення. 

4. Метод згортання векторного критерію враховує відносну важливість 

часткових критеріїв за допомогою побудови скалярної функції F , що є 

узагальненим критерієм щодо векторного критерію )(xQ . При цьому 

вирішується багатокритеріальна задача оптимізації: 

 

))(,(min xF
Dx

Qk


,     (4.11) 

 

де },...,{ 1 Nkkk  – вагові коефіцієнти відносної важливості часткових 

критеріїв. У якості узагальнених критеріїв можуть бути використані функції 

наступного виду: 

– адитивний критерій оптимальності: 

 




 
N

i

ii xQkxF
1

)())(,( Qk ;    (4.12) 

 

– мультиплікативний критерій оптимальності: 

 




 
N

i

ii xQkxF
1

)())(,( Qk ;    (4.13) 

 

– узагальнені логічні критерії оптимальності: 

 

)}({max))(,(
1

max xQkxF ii
Ni
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1
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Ni

Qk ;    (4.15) 
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– середньостепеневий узагальнений критерій оптимальності: 

середньогеометричний: 

 

,)())(,(
1

N

N

i

iip xQkxF 







 



Qk     (4.16) 

або  N
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ip
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1

)())(,( Qk ; 

 

і середньогармонічний: 





N

i
p

ii

p

xQk

N
xF

1 )(

1
))(,( Qk .    (4.17) 

 

5. Метод ідеальної точки вимагає від ОПР задати додаткову 

інформацію у вигляді ідеального рішення ),...,( **

1

*

NQQQ . Тоді задача 

вирішується шляхом пошуку найбільш близького до ідеального варіанта на 

основі виразу )))((,()),(,( ***
QQkQQk  xFxF , при цьому в якості 

узагальненого критерію оптимальності F  може бути використаний кожний з 

розглянутих вище. 

Крім цих основних згорток, використовують також їхні версії у вигляді 

адитивних і мультиплікативних композицій. Таким чином, для згортання 

векторного критерію, що включає часткові експертні оцінки, можуть бути 

використані адитивні, мультиплікативні, середньогармонічні й інші функції, 

а також їх композиції [200]. На рисунку 4.7 наведено КО представлення 

класифікації мір оцінювання й одержання результату згортки як 

відображення образа властивості ПрО в сприйнятті комітету експертів 

(експертної групи). 
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Рисунок 4.7 – Категоріально-онтологічне представлення класифікації мір 

оцінювання й одержання результату згортки 

 

На підставі проведеного вище дослідження розроблено КО модель 

процесу згортки часткових оцінок, наведену на рисунку 4.8. Перевагою даної 

моделі є узагальнення згортки результатів експертного оцінювання на процес 

згортки значень різних параметрів процесів або об'єктів ПрО, у тому числі 

отриманих з використанням технічних засобів вимірювального контролю або 

на основі аналізу літературних джерел, на основі міри (у тому числі нечіткої), 

що враховує ступінь важливості різних вимірюваних параметрів. У моделі 

використано об'єкти «Образ властивості в БЗ» і «Значення в БЗ», що дозволяє 

використовувати дану модель при проектуванні й реалізації БЗ як 

компонентів КС для ІОД. 

Практика використання згорток (4.11-4.17), які не враховують 

нечіткий, з великою часткою невизначеності, характер одержання експертних 

оцінок про ваги критеріїв, а часто й самих значень критеріїв (якщо їх також 

отримують шляхом експертних оцінок), показала їхню неадекватність. 
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Рисунок 4.8 – Категоріально-онтологічна модель процесу згортки часткових 

оцінок  

 

Використання теорії нечіткої міри дозволяє на основі формальних 

підходів розв'язати задачу згортки оцінок критеріїв порівняння з 

використанням оцінок їхніх ваг. При цьому мислення експертів і їхні 

можливості з урахування різних факторів реального миру не задовольняють 

вимогам адитивності. Цю особливість вхідних даних дозволяє компенсувати 

математичний апарат нечіткої міри [201,202,27]. 

Уведення поняття нечіткого інтеграла дозволило одержати в нечіткій 

математиці аналог використовуваних у статистику й теорії ймовірностей 

понять середнього й математичного очікування. Однак ці поняття базуються 

на властивості адитивності імовірнісної міри, а при обробці рішень експертів 

такий захід не може бути використана зі збереженням адекватності 

отриманих моделей. Тим часом, нечітка міра виявляє собою більш широкий 

клас мір, у тому числі неадитивних, на її основі було запропоновано 

математичний вираз нечіткого інтеграла [205], що має також назву нечіткого 

очікування (FEV – fuzzy expected value). Нечіткий інтеграл FEV від функції 
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 1,0: Xh  на нечіткій множині XA   по нечіткій мірі g  обчислюють 

наступним чином: 

 

  
 

 )(sup)()(FEV
1,0




 HAggxhxA
A




 ,   (4.18) 

 

де    )(xhxH ,   – значення порогу функції h  при визначенні 

множини H ; )(xA  – функція приналежності об’єкта оцінювання x  до 

нечіткої множини A . 

У даному підрозділі розроблено метод обробки часткових оцінок для 

аналізу й вибору кращих варіантів виробів і технологічних процесів, у якому 

узагальнений показник переваги пропонується обчислювати у вигляді 

нечіткої згортки, що дозволяє гнучко враховувати нелінійний характер 

впливу часткових показників. Для обчислення узагальненого показника )(e  

використане поняття нечіткого інтеграла (нечіткого очікування) по  -

нечіткій мірі Сугено G  [207]: 

 

 Ghwe FEV)(  ,     (4.19)  

 

де Ww  – оцінювана (вимірювана) властивість або об'єкт (альтернатива), 

для якого визначені часткові оцінки; h  – оцінна функція.  

Розглянемо запропонований метод використання нечіткої згортки 

показників, заснованої на нечіткій мері й нечіткому інтегралі, та методику 

його реалізації. На рисунку 4.9 наведено основні етапи методу у вигляді 

SADT-діаграми першого рівня, з використанням категоріально-онтологічного 

моделювання предметної області, для об’єктів або процесів якої виконується 

експертне оцінювання, у якості першого етапу  запропонованого методу, та з 

урахуванням розроблених раніше моделей. З використанням категоріально-

онтологічних моделей методів і мір згортання, а також процесу експертного 

оцінювання, у якості потоків управління активностями, виконуються етапи 
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«Експертне оцінювання» та «Згортка часткових експертних оцінок на основі 

нечіткої міри» реалізації запропонованого методу. 
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Рисунок 4.9 – Основні етапи методу обробки часткових оцінок для аналізу й 

вибору кращих варіантів з альтернатив у процесі інтелектуальної обробки 

даних з використанням нечіткої міри 

 

Питання формування ефективної експертної групи з урахуванням 

вимог до експертів, ступеня конкордації їх оцінок, ступеня важливості 

часткових оцінок окремих експертів, докладно розглянуто, наприклад, у 

[200,206]. 

Сформулюємо математичний апарат, який застосовано у рамках 

запропонованого метода для розрахунків під час згортки на основі нечіткої 

міри. Нехай }),...,2,1{(, nMMiFi F  – сукупність показників, за якими 

оцінюються варіанти (альтернативи) jw  з множини W . 

)10 },,...,2,1{( ,  ii gnMMig  – коефіцієнти важливості окремо взятих 

часткових показників альтернативи, які можуть бути отримані на основі 

обробки результатів експертного оцінювання, наприклад, методом аналізу 

ієрархій Сааті [206]. Узагальнений показник привабливості альтернативи 

(технологічного процесу, технічного рішення, алгоритму обробки даних) 

обчислюється шляхом згортки на нечіткій мірі в такий спосіб: 
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  )(,min supFEV)(
1,0

wFGGhwe 


 


  ,  (4.20) 

де    ),()( wFhFwF ii  – множина показників, ступінь впливу яких 

на оцінку варіанта Ww  перевищує поріг  ;  1,0: WFh  – оцінна 

функція. Для зручності проведення згортки, значення часткових оцінок 

показників можуть бути нормовані, наприклад, за допомогою наступного 

перетворення: 
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де 
w

if  – значення часткової експертної оцінки w -ї альтернативи за i -м 

показником, що оцінюється у застосованій для вимірювання даного 

показника шкалі. На наборі значень щільності розподілу оцінок )( j

w

i wf F  

для альтернативи jw  визначається множина порогів   
Mijij wFw


 )())(( αFα . 

Множина ))(( jwFα  зрізів (порогів) визначається на графіку щільності 

розподілу оцінок )( jwF – по точкам з унікальним значенням ординати. При 

цьому з використанням кожного порогу ))(( jwFα  формується підмножина 

F2)( jwF , де F2  – булеан множини F . 

Значення  -нечіткої міри Сугено G  [207] для оцінок альтернативи 

jw  обчислюється для кожної підмножини  
Niij FwF


)(  наступним чином: 
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де ig  – щільність розподілу часткових показників нечіткої міри G . 

Значення )(g  отримують з умови нормування G ; M2  – булеан множини 

M ; N  – підмножина значень індексів критеріїв оцінювання для множини 

)( jwF . 

На рисунку 4.10 наведено SADT-діаграму другого рівня деталізації 

активності А5 на рисунку 4.9, за допомогою якої формалізовано методику 

проведення згортки часткових оцінок альтернатив на нечіткій мірі Сугено 

(активності А5.1-А5.3 на рисунку 4.10), а також наведено додаткові етапи 
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запропонованого методу. З використанням категоріально-онтологічної 

моделі методів та мір згортання, а також алгоритмів виконання згорток 

векторного критерію з використанням адитивно-мультиплікативних функцій, 

наведених в даному підрозділі, в рамках методу запропоновано виконувати 

додаткові розрахунки інтегральних показників альтернатив та обирати 

остаточні їх значення для ранжування альтернатив на основі всього масиву 

отриманих результатів, з урахуванням знань аналітиків ПрО та ОПР. 
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Рисунок 4.10 – Методика проведення згортки часткових оцінок альтернатив 

на нечіткій мірі Сугено та застосування згорток векторного критерію з 

використанням адитивно-мультиплікативних функцій 

 

У процесі виконання даної роботи проведено обчислювальний 

експеримент, що довів доцільність і ефективність застосування розробленого 

алгоритмічного забезпечення при організації компонентів КС для підтримки 

прийняття проектно-конструкторських рішень в ОТС (додаток В). У даному 

додатку по кроках, на конкретному прикладі її використання, представлено 

методику обробки часткових оцінок для аналізу й вибору кращих варіантів з 

альтернатив у процесі інтелектуальної обробки даних з застосуванням 

нечіткої міри. Результати досліджень було використано при розробці 
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компонентів КС для ІОД і впроваджено на машинобудівному підприємстві 

(ПАТ «Старокраматорський машинобудівний завод», акт впровадження 

наведено в додатку Є). 

 

 

4.3 Розробка й реалізація предметно-орієнтованих мов на основі 

результатів онтологічної інженерії 

 

4.3.1 Метод й інформаційна технологія розробки предметно-

орієнтованих мов програмування з використанням категоріально-

онтологічного підходу 

 

 

Як показав аналіз, розробка й реалізація предметно-орієнтованих мов 

програмування (Domain-Specific Language, DSL) є ефективними для 

застосування під час обробки даних у складних ПрО, якщо вони 

задовольняють ряду критеріїв. У таких ПрО для обробки даних, 

моделювання й прогнозування їхньої роботи використовується велика 

кількість різнорідних методів, реалізованих багаторежимними алгоритмами, 

з різними варіантами підготовки й передобробки даних, і необхідністю 

інтерпретації результатів. При цьому потрібно використовувати судження 

аналітиків з визначення переліку етапів обчислювального процесу й 

особливостей їхньої реалізації. Перелічені вимоги будуть задоволені 

наданням аналітикові відповідного інструмента у вигляді мови DSL, 

обґрунтованого з погляду його знань про роботу ПрО й зручного для 

програмного опису розв’язання задачі обробки даних. 

Прикладами таких ПрО є наступні: інтелектуальна обробка даних 

(Knowledge Data Discovery), зокрема її підмножина Data Mining; експертне 

оцінювання альтернатив, зокрема його підмножина «Обробка й згортка 

часткових оцінок» і «Багатовимірне шкалювання результатів попарного 

порівняння»; імітаційне моделювання на основі семантичних мереж, і інші. 

Усі ці ПрО відрізняє велика кількість існуючих задач обробки даних і висока 
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складність розглянутих процесів обробки даних. Необхідно виконати 

розробку рішень з спрощення й автоматизації процесу розробки й реалізації 

мови DSL для таких ПрО. 

За результатами досліджень можливостей методології категоріально-

онтологічного моделювання було запропоновано наступний метод розробки і 

реалізації DSL.  

На підставі загальної онтології ПрО розробляються онтології задач, 

об'єктів і процесів обробки даних у ПрО, які верифікуються з використанням 

апарата теорії категорій. На підставі КО моделі ПрО будуються  -мережі 

[208], при цьому полюси таких мереж генеруються з урахуванням концептів 

онтології процесів, а ребра – з урахуванням концептів онтології об'єктів і 

задач. Двохполюсники  -мережі дозволяють на наступному етапі одержати 

всі можливі шляхи між полюсами, і в такий спосіб визначити синтаксичні 

правила контекстно-вільної (КВ) граматики наступного виду [208,209]: 

 

SPNG ,,, ,     (4.23) 

 

де N  – алфавіт нетермінальних символів;   – непересічний з N  

алфавіт термінальних символів; P  – кінцева множина правил виведення виду

A , де NA  ,   – ланцюжок символів з N ; S  – виділений символ з

N , іменований початковим символом. 

КВ мова, породжувана граматикою G , може бути представлена у 

такий спосіб: 

 

 xSxGL G |)( ,    (4.24)  

 

де запис  G  означає, що ланцюжок   безпосередньо виведений з 

ланцюжка   в граматиці G  [210]. 

Використання  -мереж припускає послідовно-паралельну організацію 

мережі, що дозволяє відобразити багатоваріантність розв’язання окремих 

задач обробки даних у ПрО, що складаються з різних етапів, однак 
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поєднуваних на основі результатів онтологічного моделювання. Таким 

чином, побудова граматики G  за допомогою запропонованої методики 

дозволяє реалізувати відповідну мову, виразність якої обґрунтовується 

повнотою й коректністю використовуваних онтологій ПрО [211]. 

Наступним етапом є генерація парсера, що реалізує розпізнавання 

тверджень (виразів, програм) розробленою мовою (наприклад, за допомогою 

інструментальних засобів yacc і lex), і підготовка бібліотеки функцій, що 

реалізують усі необхідні можливості з обробки даних для інтерпретації 

пропозицій мовою DSL. 

Таким чином, запропоновані метод і інформаційна технологія розробки 

мов DSL для складних предметних областей з великою кількістю задач 

обробки даних і високою складністю розглянутих ПрО. Застосування 

розробленого методу в дисертаційній роботі розглянуте на прикладі розробки 

програмного компонента КС для автоматизації багатовимірного шкалювання 

й кластеризації об'єктів (результати наведено у додатку Г). Етапи методу 

розробки й реалізації мови DSL, для розв’язання задач ІОД за допомогою КС, 

представлені у вигляді SADT-діаграми на рис. 4.11. Відмінність 

запропонованого методу полягає у використанні онтологічного підходу, 

застосування якого дозволило гарантувати необхідну для задач обробки 

даних виразність мови й забезпечити простоту й оперативність розробки 

мови й засобів його інтеграції в КС.  
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Рисунок 4.11 – SADT-діаграма етапів реалізації методу розробки й реалізації 

мови DSL на основі онтологічного підходу 
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4.3.2 Категоріально-онтологічне моделювання процесу розробки DSL з 

урахуванням семантики мови 

 

 

Для вдосконалення теоретичних основ проектування й реалізації DSL 

було використано категоріально-онтологічний підхід [212]. Відомі зв'язки 

між семантикою ПрО, абстрактним і конкретним синтаксисом проектованих 

DSL. Абстрактний синтаксис використовується для опису структури мови й 

способу об'єднання різних примітивів незалежно від конкретного 

представлення або кодування. Конкретний синтаксис використовується для 

опису конкретних представлень мови моделювання, що охоплюють питання 

кодування й / або візуалізації результату написання програми (запиту) мовою 

DSL. Семантика ПрО й, відповідно, розроблювального DSL, описує значення 

елементів, визначених у мові, і склад різних способів їх комбінування в 

запитах на обробку даних. 

Узагальнення розглянутих вище складових частин DSL може бути 

презентовано за допомогою об'єкта adjunction у теорії категорій, екземпляр 

якого представляє собою пару сполучених функторів. Нехай категорія C  

являє собою семантику ПрО, для обробки даних у якій створюється мова 

DSL, а категорія D  – синтаксис мови DSL. Тоді введемо пару функторів 

DC :F  і CD :G , а також натуральне перетворення )(: FG C1 , 

такі, що для кожного об'єкта X  (елемента семантики ПрО) і відображення 

)(: YGXf   з C  існує унікальне відображення YXFg )(:  (де Y  – 

елемент синтаксису DSL), яке робить діаграми КО моделі, наведені на 

рисунку 4.12, комутативними. Такі функтори в ТК називають adjoint pair, а 

натуральна трансформація   зветься unit [141]. Крім строгого математичного 

представлення процесу розробки мови DSL, використання даної КО моделі 

дозволяє обґрунтувати такий метод побудови мови на основі семантики ПрО 

як «найбільш ефективне» і «стандартне» рішення проблеми (тому що з 

погляду ТК це те ж саме, що сказати, що метод задає сполучені функтори). 
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Рисунок 4.12 – Категоріально-онтологічна модель взаємин між семантикою 

предметної області, абстрактним і конкретним синтаксисом DSL, з 

використанням об'єкта adjunction 

 

Однак представлена на рисунку 4.12 модель потребує деталізації. 

Враховуючи, що КО модель ПрО, розроблена на основі загальних і часткових 

онтологічних моделей і верифікована за допомогою ТК, являє собою 

фрагмент коректної семантики ПрО, було розроблено модель формування 

конкретного синтаксису DSL на основі онтологічного підходу до 

моделювання ПрО. Результат розробки наведено на рисунку 4.13. 
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Рисунок 4.13 – Категоріально-онтологічна модель процесу формування 

конкретного синтаксису мови DSL на основі онтологічного підходу до 

моделювання предметної області 
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Дана КО модель, розвиваючи підхід, розглянутий вище, враховує 

наступне. Загальна онтологія ПрО й конкретний синтаксис DSL виводяться з 

універсальних властивостей об'єктів product і coproduct. Крім того, у зв'язку з 

необхідністю розробки одночасно із зовнішнім DSL, чий синтаксис подібний 

до природньої мови, також і внутрішньої мови DSL, у модель на рисунку 4.13 

уведено також об'єкти «Формалізація функцій обробки даних» і «Модель 

подій при переході станів». Мета їх використання – ввести в абстрактний і 

конкретний синтаксис DSL елементи, які забезпечать прив'язку 

розроблювальної мови до підмножини мови загального призначення, на якій 

буде реалізований інтерпретатор запитів мовою DSL. Результатом 

інтерпретації буде набір викликів припустимих функцій і оброблювачів 

подій. 

На рисунку 4.14 наведено КО модель процесу інтерпретації запиту 

зовнішньою мовою DSL у запит внутрішньою мовою DSL, який, по суті, 

буде сформований у вигляді програми, що виконується, у вигляді скрипта 

або відкомпільованого коду. Під терміном «запит» розуміється написана 

користувачем програма, що виконує необхідні задачі з обробки даних у 

розглянутій ПрО роботи КС для ІОД. 
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Рисунок 4.14 – Категоріально-онтологічна модель процесу інтерпретації 

запиту зовнішньою мовою DSL 
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У дану модель увійшли відомі з теорії побудови мов програмування 

об'єкти «Граматика зовнішнього DSL», «Синтаксичне дерево» і «Таблиця 

символів» для запиту, які будуються за результатами його парсингу 

(синтаксичного розбору). Запит на внутрішньому DSL конструюється як 

об'єкт coproduct на основі побудованого синтаксичного дерева, таблиці 

символів і доступної для інтерпретатора бібліотеки функцій базової мови 

загального призначення (МЗП). Використані при моделюванні об'єкти 

pullback представляють ін'єкції об'єктів «Семантична модель запиту», 

«Абстрактний синтаксис запиту» і «Конкретний синтаксис запиту» в об'єкти 

більш високого рівня абстракції. 

Розглянемо реалізацію формування конкретного синтаксису мови DSL 

на основі онтологічного підходу до моделювання ПрО на конкретному 

прикладі. З використанням отриманих у даному підрозділі результатів 

розроблено і інтегровано у програмний комплекс, як програмний компонент 

КС для ІОД, мову програмування DSL для виконання багатовимірного 

шкалювання експериментальних даних [213]. Застосування методу розробки 

предметно-орієнтованих мов для розв’язання задач ИОД з використанням 

онтологічного підходу, на прикладі завдання багатовимірного шкалювання, 

наведено у додатку Г. 

Процес і результати розробки програмно-методичного комплексу для 

автоматизації багатовимірного шкалювання, як компонента КС для ІОД, на 

основі результатів аналізу предметної області, КО моделювання й розробки 

мови DSL, наведено в додатках Г2-Г3. Розроблену автором методику 

інтеграції розробленого DSL у програмний компонент КС для ІОД (на 

прикладі програмного компонента для багатовимірного шкалювання) 

докладно наведено в звіті про НДР [47].  

Загальна схема результатів розробки програмного компонента КС для 

автоматизації багатовимірного шкалювання [214-216] й кластеризації, з 

використанням розробленого DSL, наведено на рисунку 4.15. 

 



 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.15 – Загальна схема результатів розробки програмного компонента комп'ютерної системи для автоматизації 

багатовимірного шкалювання й кластеризації, з використанням мови DSL, розробленої запропонованим методом 
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Розроблений програмно-методичний комплекс призначено для обробки 

й аналізу даних, отриманих у результаті попарного порівняння деяких 

об'єктів, методом багатовимірного шкалювання (БШ). Він може 

застосовуватися при обробці даних у різних ОТС, тому що розв’язання задачі 

БШ є однією з підзадач, виконуваних у процесі кластеризації [214]. 

Впровадження мови DSL у програмний комплекс забезпечує ряд переваг 

[211,218]. З погляду користувацької роботи з комплексом, DSL дозволяє 

швидко й ефективно переміщатися по розділах програми й запускати 

процеси аналізу шляхом уведення консольних команд, доступних з будь-

якого розділу програми. З погляду програмної реалізації, застосування мови 

DSL сприяє підвищенню інкапсуляції програмних класів комплексу, 

забезпечуючи зручний програмний інтерфейс, що дозволяє користуватися 

модулями комплексу без необхідності вивчення коду на алгоритмічній мові 

програмування й логіки його функціонування, що в цілому полегшує 

повторне використання модулів комплексу. 

Приклад розробки DSL, з використанням запропонованого методу, для 

автоматизації проектування реляційних БД наведено також у [29]. 

 

 

4.4 Удосконалення методу формування алгоритмічної й програмної 

архітектури комп'ютерних систем на основі моделі бізнес-процесів в 

організаційно-технічних системах 

 

 

Завдання отримання знань із даних і підтримки прийняття рішень, які 

виникають на виробництві, вимагають для свого виконання за рахунок  

проектування й реалізації алгоритмічно-програмних засобів для контролю 

технологічних процесів шляхом збору, обліку й обробки даних, на основі 

загального системного підходу [219]. У той же час сучасні засоби 

автоматизації керування бізнес-процесами, збору даних і зберігання даних 

про їхнє проведення, отримання знань з даних (засоби Process Mining, 

Business Intelligence, Data Mining, Machine Learning) є слабко сумісними й 
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інтегрованими як на рівні використовуваних моделей, так і на рівні методик 

проектування елементів інформаційних систем [220,221].  

Для розвитку методів і засобів розробки й впровадження програмних 

компонентів КС для ІОД, в тому числі з елементами вбудованих систем 

[222,223], для обліку матеріальних потоків і потоків даних в ОТС, було 

розроблено узагальнену КО модель процесу проектування КС для ІОД в 

ОТС, яку наведено на рисунку 4.16. 
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Рисунок 4.16 – Узагальнена категоріально-онтологічна модель процесу 

проектування компонентів комп'ютерної системи 

 

Дана КО модель формалізує процес формування технічного проекту 

КС для розв’язання задачі інформаційного забезпечення діяльності фахівців 
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(з проектування виробів і техпроцесів, з обліку матеріальних потоків, з 

обробки потоків даних і т.п.) на підставі вимог і обмежень технічного 

завдання, КО моделі ПрО функціонування ОТС, наявних у команди 

розроблювачів відомостей про роботу ПрО і різні методи і методики 

формалізації й проектування (вибору) об'єктів діяльності в ОТС. Об'єкти 

pushouts ТК, застосовані при моделюванні, відображають процес генерації 

формальних описів і проектів з області розгляду й просторів для вибору 

рішень на основі сформульованого завдання інформаційного забезпечення, 

що базується на результатах ІОД, і КО моделі як основи формалізації й 

моделювання ПрО [148]. 

Для реалізації запропонованої методики розробки компонентів з 

елементами вбудованих систем, виконано моделювання бізнес-процесу на 

підприємстві й проектування КС для збору й обробки даних, на прикладі 

підприємства з переробки сировини (відходів поліетиленової плівки). 

Стандартним завданням при автоматизації процесів збору й обробки 

даних на підприємствах з переробки сировини є наступне. Необхідно 

організувати процес обліку, накопичення й обробки даних про потоки 

сировини в процесі переробки для поліпшення якості бізнес-процесів і 

взаємин з постачальниками сировини. Для розв’язання поставленої задачі 

було запропоновано підхід до проектування й реалізації КС і СДіЗ для 

розв’язання задач ІОД, який базується на формуванні моделі аналізованого й 

керованого бізнес-процесу, тому що бізнес-логіка для ІОД, апаратне й 

алгоритмічне забезпечення КС і дані в його сховищі є відповідними образами 

подій, що відбуваються в ОТС. Крім того, визначено, що розгортання 

апаратної частини КС, яка забезпечує організацію й облік потоків даних про 

перебіг бізнес-процесу, повинне базуватися не на успадкованій 

інфраструктурі, а на завданнях отримання, зберігання й обробки необхідних 

даних.  

Розглянута задача побудови й впровадження КС вирішувалася з 

використанням розробленого в даній дисертаційній роботі підходу: на основі 
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онтологічних моделей ПрО для формалізації цілей, задач і критеріїв 

функціонування бізнес-процесів, відомостей про об'єкти в ПрО й зв'язки між 

ними, властивості і події у ПрО, що дозволило добитися необхідного рівня 

відповідності між моделями бізнес-процесу, архітектурою апаратних і 

програмних засобів КС і задачами ІОД [224]. На рисунку 4.17 представлено 

процес моделювання: на високому рівні абстракції при проектуванні КС 

представлені онтологічні моделі, далі на основі відображення між моделями 

були отримані моделі процесів і бізнес-логіки в різних нотаціях, потім 

архітектурно-концептуальні моделі, а потім – структурно-функціональні й 

алгоритмічні рішення, які вже безпосередньо реалізовувалися у вигляді 

апаратних і програмних засобів КС. 

 

 

Рисунок 4.17 – Процес проектування алгоритмічно-програмних засобів КС на 
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Процес перетворення моделей для етапу «Онтології – Моделі процесів» 

представлено у вигляді відображення: 
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де 
Onto

ocessPrMap  – група відображень, OntoM  і ocessPrM  – групи моделей на різних 

етапах проектування. Розкриємо перетворення, виконувані на даному етапі, у 

такий спосіб: 
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Аналогічно були формалізовані й процеси відображення моделей на 

всіх етапах проектування КС. Така формалізація дозволила побудувати 

категоріально-онтологічні моделі ПрО й сформулювати бізнес-логіку 

обробки матеріальних потоків і потоків даних. Як показали дослідження, 

модель бізнес-процесу є результатом аналізу й формалізації знань про роботу 

ПрО для ОТС і процесів, що у ній протікають, і базується на результатах КО 

моделювання, як об'єктивних і математично доказових формальних системах, 

які, проте, відображають семантику розглянутої області реального миру. 
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На рисунку 4.18 наведено КО модель процесу проектування 

архітектури КС для інформаційного забезпечення діяльності в ОТС на основі 

результатів інженерії знань про роботу ПрО. Дану модель побудовано з 

урахуванням результатів, отриманих у підрозділі 3.1. Як презентовано на 

даній КО моделі за допомогою об'єкта product ТК, модель бізнес-процесу 

будується за допомогою відповідних морфізмів для концептів «Бізнес-логіка 

ПрО» (множина правил, обмежень і алгоритмів ІОД у ПрО), «Модель 

матеріальних потоків» і «Модель потоків даних». Ці концепти, через об'єкти 

pushouts ТК, відображаються на алгоритмічне, апаратне забезпечення й 

концептуальну схему СДіЗ алгоритмічно-програмних компонентів КС 

відповідно, з урахуванням можливої функціональності наявних у 

розпорядженні розроблювачів засобів програмної розробки, апаратних 

компонентів КС, у тому числі датчиків і актуаторів, корпоративних СУБД і 

програмних компонентів для опрацювання формалізованих знань (ОФЗ) на 

підприємстві. 

Таким чином, удосконалено метод розробки програмних 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 завдання інформаційної підтримки 

діяльності й керування, виробничі функції, потоки даних і матеріалів, і 

забезпечує формування алгоритмічної й програмної архітектури КС на основі 

моделі бізнесів-процесів в ОТС. Комплектація КС із вбудованими системами 

також виконується на основі моделей бізнес-процесів обліку й аналізу даних, 

які автоматизуються у відповідності з потребами ОПР [225]. 

Розглянутий підхід і розроблену методику проектування впроваджено 

при розробці КС для обліку й обробки даних на підприємстві з переробки 

відходів поліетиленової плівки (ТОВ «КПД», м. Фастів, Україна). За 

результатами аналізу цілей і задач збору й обробки даних, об'єктів і процесів 

у предметній області, розроблено КО модель процесів приймання й 

переробки сировини на підприємстві. Дану КО модель наведено на рисунку 

4.19. 
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Рисунок 4.18 – Категоріально-онтологічна модель процесу проектування архітектури комп'ютерної системи для 

інформаційного забезпечення діяльності в організаційно-технічному комплексі на основі результатів інженерії знань про 

предметну область 
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Розроблена КО модель дозволила обґрунтувати перелік, взаємозв'язки 

й точки обміну даними й матеріальними потоками між працівниками 

підприємства, технологічним устаткуванням, контрольно-вимірювальними й 

телекомунікаційними пристроями, а також сформулювати алгоритми збору й 

обробки даних. Формування апаратно-програмного комплексу за 

результатами такого моделювання дозволило виконати реінжиніринг бізнес-

процесу, знизити затримки й усунути збурюючі впливи в ланцюгах 

матеріальних потоків і потоків даних, забезпечити надійний облік, контроль, 

і релевантну обробку виробничих даних. Виконання інтелектуальної обробки 

даних про постачальників сировини, процеси його обробки і якість готової 

продукції, зокрема, кластеризація й класифікація постачальників і 

прогнозування завантаження технологічного встаткування, дозволило 

витягати з даних адекватні моделі функціонування ПрО й використовувати їх 

для підтримки прийняття рішень. 

У процесі проектування апаратно-програмного комплексу, на основі 

онтологічних моделей задач ПрО, цілей обліку й обробки даних, процесів, 

об'єктів і властивостей, було побудовано моделі бізнес-процесів одержання й 

переміщення сировини на підприємстві з переробці поліетиленової плівки, у 

вигляді EPC-діаграм [226]. Фрагмент такої діаграми наведено на рисунку 

4.20. 

Адекватність побудованих моделей бізнес-процесу забезпечувалася 

застосуванням розробленої автором методології онтологічного моделювання, 

верифікованого на основі положень теорії категорій. Проектування 

апаратних і програмних засобів було виконано на основі відображень 

моделей різних рівнів абстракцій. Моделювання бізнес-процесу одержання й 

переміщення сировини забезпечило адекватність накопичуваних даних і 

залежностей, що витягають із даних шляхом ІОД. 
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Рисунок 4.20 – Фрагмент моделі бізнес-процесу одержання й переміщення 

сировини на початковому етапі її переробки, у вигляді EPC-діаграми 

 

Програмне забезпечення й бази даних, використовувані в процесі 

обміну даними із пристроями, накопичення й передачі даних для ERP-

системи підприємства, дозволили організувати облік раніше неврахованих 

технологічних операцій і забезпечити отримання закономірностей з даних 

про параметри сировини від різних постачальників і їхні впливі на якість 

готової продукції. 
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Таким чином, КС як складна інтегрована система проектувалася й 

реалізовувалася у вигляді комплексу засобів для збору й інтелектуальної 

обробки даних, відповідно до розв'язуваних менеджментом підприємства 

задачами аналізу даних і для підтримки прийняття ними рішень. Відповідно, 

розв’язання задачі зі здобуття тенденцій, залежностей і моделей з історичних 

даних про роботу ПрО забезпечувалося за рахунок адекватних моделей 

бізнес-процесу. Побудова й наповнення сховища даних у такому випадку 

відбувається з урахуванням реальних подій на підприємстві або організації, а 

дані, що накопичуються, не спотворюються неправильними артефактами. 

Розробка й впровадження елементів вбудованих систем – вагового 

встаткування на основі мікропроцесорних засобів, телекомунікаційних 

підсистем для обміну даними між ваговим устаткуванням і комп'ютерами 

створеної комп'ютерної системи, підсистемами для забезпечення об'єктів 

обліку етикетками з виробничими даними шляхом їх друку на 

термопринтерах, – також було виконано на основі онтологічних моделей 

об'єктів обліку, матеріальних потоків і потоків даних, і керуючись 

розробленими в процесі проектування моделями бізнес-процесу. Ці моделі 

дозволили визначити точки вимірювального контролю технологічного 

процесу, необхідну пропускну здатність телекомунікаційних каналів, 

інформаційну ємність переданих повідомлень, вміст написів на етикетках, що 

скануються або зчитуються операторами, види й способи обліку даних, 

вимоги до обсягів пам'яті, жорстких дисків засобів обчислювальної техніки, 

продуктивність апаратного й програмного забезпечення, а також погодити 

формати зберігання даних і визначити алгоритми обробки даних для 

реалізації бізнес-логіки. 

На рис. 4.21 наведено схему матеріальних потоків, потоків даних, місць 

та засобів їх генерування й компонентів КС для обробки, разом з виробничим 

обладнанням підприємства з переробки відходів поліетиленової плівки 

(устаткуванням складського господарства підприємства, транспортування й 

лінії сортування й попереднього пресування сировини).  
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Рисунок 4.21 – Схема матеріальних потоків, потоків даних, місць та засобів їх генерування й компонентів для обробки, 

разом з виробничим обладнанням підприємства з переробки відходів поліетиленової плівки 
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На рисунку представлено вагове встаткування, принтери, сканери і їх 

сполучення з робочими місцями комірника й майстра цеху сортування. 

Програмне забезпечення й бази даних, використовувані в процесі обміну 

даними із пристроями, накопичення й передача даних для ERP-системи 

підприємства, дозволили організувати облік раніше неврахованих 

технологічних операцій і забезпечити отримання закономірностей з даних 

про параметри сировини від різних постачальників і їхні впливи на якість 

готової продукції. 

За результатами автоматизації процесу обліку, накопичення й обробки 

даних про потоки сировини на підприємстві з переробки відходів 

поліетиленової плівки розроблено та впроваджено комп'ютерну систему для 

обліку сировини (відходів поліетиленової плівки) і обробки даних на основі 

інженерії знань із використанням онтологічних моделей предметної області. 

Використання на підприємстві розроблених алгоритмічно-програмних 

засобів КС поліпшило якість бізнес-процесів на підприємстві й взаємин з 

постачальниками сировини та забезпечило економічний ефект, який 

підтверджено відповідним актом впровадження (додаток Є). 

 

 

4.5 Висновки по розділу 4 

 

 

1. Розроблено метод генерації нечіткої когнітивної карти (НКК) для 

аналізу й прогнозу роботи ОТС на основі її скороченої онтології, який, на 

відміну від існуючих методик, забезпечує узгодження суб'єктивних уявлень 

аналітика з базовою онтологічною моделлю, що дозволило використовувати 

в процесі імітаційного моделювання адекватну модель предметної області у 

вигляді НКК і одержати релевантні результати. 

2. Виконано моделювання процесу згортки часткових оцінок, за 

результатами якого розроблено метод обробки часткових оцінок для аналізу 

й вибору кращих варіантів виробів, технологічних процесів і алгоритмів. 

Відмінність даного методу полягає у використанні нечітко-інтегральної 
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згортки, що дозволило врахувати невизначеність функції корисності 

експертів при виборі й нечіткість оброблюваних даних, одержати більш 

релевантні результати, ніж при використанні класичних методик згортки. 

Експериментальні дослідження показали, що згортка з нечіткою мірою більш 

стійка до змін умов експертного оцінювання й дозволяє проводити додаткове 

оцінювання без викривлення його результатів.  

3. Забезпечено інтелектуалізацію алгоритмічно-програмних засобів КС, 

ефективність й гнучкість систем інформаційного забезпечення діяльності в 

різних ПрО на основі онтологічного підходу, застосування методів інженерії 

знань із використанням методів штучного інтелекту, що дозволяє підвищити 

якість постановки й реалізації задач при проектуванні, забезпечити 

модифікацію програмного забезпечення відповідно до моделі ПрО й, у 

цілому, зменшити складність створення програмних компонентів 

комп'ютерних систем. 

4. Запропоновано загальну методику застосування онтологічного 

підходу до розробки предметно-орієнтованих мов (Domain-Specific Language 

– DSL). Розроблено метод реалізації мов DSL для розв’язання задач ІОД за 

допомогою КС, відмінність якого полягає у використанні онтологічного 

моделювання, застосування якого дозволило гарантувати необхідну для задач 

обробки даних виразність і забезпечити простоту й оперативність розробки 

мови й засобів її інтеграції в КС. 

Застосування методу розглянуто на прикладі розробки програмно-

методичного комплексу для автоматизації багатовимірного шкалювання. 

Визначено, що багатовимірне шкалювання, як підзадача в процесі 

розв’язання задач ІОД, дозволяє аналізувати довільний тип матриць 

подібності (відмінності) або матриць спостережень, і виявляти латентні 

змінні, що впливають на формування розглянутих подібностей 

(відмінностей), при цьому забезпечуючи більш високу гнучкість, ніж методи 

факторного аналізу. 

4. Розроблено предметно-орієнтовану мову (DSL) для ПрО 

багатовимірного шкалювання на основі контекстно-вільної граматики. 

Розроблена онтологія об'єктів, процесів і задач ПрО дозволила ефективно 
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виявити термінали й нетермінали граматики. Впровадження DSL у 

програмний комплекс забезпечує ряд переваг, як з погляду користувацької 

роботи із програмним комплексом, так і з погляду його програмної реалізації. 

З погляду користувацької роботи з комплексом, DSL дозволяє швидко й 

ефективно отримувати доступ до функціональних можливостей програмного 

компоненту й запускати процеси аналізу шляхом уведення консольних 

команд. Застосування DSL забезпечує зручний програмний інтерфейс, що 

дозволяє користуватися модулями ПК без необхідності вивчення вхідного 

коду на алгоритмічних мовах програмування й логіки його функціонування, 

що в цілому спрощує роботу аналітиків-користувачів КС. 

5. 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 завдання інформаційної підтримки діяльності й 

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

формування алгоритмічної й програмної архітектури КС на основі моделі 

бізнесів-процесів в ОТС. Комплектація КС із вбудованими системами також 

виконується на основі моделей бізнес-процесів обліку й аналізу даних, які 

автоматизуються у відповідності з потребами ОПР. 

Розроблено алгоритмічно-програмні засоби комп'ютерної системи для 

обліку сировини (відходів поліетиленової плівки) і обробки даних на основі 

інженерії знань із використанням онтологічних моделей предметної області. 

Проектування апаратних і програмних засобів виконано на основі 

відображень моделей різних рівнів абстракцій. Моделювання бізнес-процесу 

одержання й переміщення сировини забезпечило адекватність накопичуваних 

даних і залежностей, що витягають із даних шляхом ІОД. 
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5 РОЗРОБКА ПРОГРАМНИХ КОМПОНЕНТІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ІНЖЕНЕРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ОСНОВІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

 

Сучасний рівень виробничих процесів базується на використанні 

великого спектра можливих інженерних рішень, часто альтернативних, при 

проектуванні виробів і технологічних процесів їх виготовлення, що вимагає 

аналізу й обґрунтування їх вибору. Інтегровані САПР є різновидом 

алгоритмічно-програмних засобів КС для ІОД, у яких обробка даних 

виконується із залученням інтелекту користувачів [29,227]. Важливим і 

дотепер невирішеним питанням є інформаційна підтримка інженерів-

конструкторів і технологів на концептуальних етапах проектування виробу й 

техпроцесів його виготовлення [228]. 

У даній дисертаційній роботі реалізовано підхід до розробки й 

реалізації компонентів КС для ІОД з використанням інженерії знань про 

роботу ПрО й процеси ІОД [35,36,229]. КО представлення реалізованого 

підходу наведено на рисунку 5.1. Програмний компонент КС розробляється й 

реалізується як об'єкт pushout на основі алгоритмічного забезпечення 

розв’язання задачі ІОД і спроектованого СДіЗ, з урахуванням 

формалізованих правил бізнес-логіки в ПрО. 

У сучасних КС для підтримки інженерної діяльності, у тому числі в 

інтегрованих САПР складних виробів, таких, наприклад, як механічні 

конструкції зі складною геометрією робочих поверхонь, при проектуванні 

виробу й технологічних процесів його виготовлення потрібна організація 

багатомодульного програмного комплексу з різнорідною функціональністю 

використовуваних модулів і бібліотек функцій [7,29]. 
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Рисунок 5.1 – Категоріально-онтологічне представлення запропонованого в 

роботі підходу до розробки й реалізації компонентів комп'ютерних систем 

для інтелектуальної обробки даних 

 

При цьому пред'являються різні вимоги до форматів даних, що 

обробляються та візуалізуються у рамках застосовуваних інформаційних 

технологій і алгоритмічного забезпечення [7,18]. У розглянутих предметно-

орієнтованих САПР частина модулів або їх компонентів зазвичай вже 

реалізовані на досить високому рівні розроблювачами, що є лідерами у 

відповідних сегментах ринку програмного забезпечення (ПО).  

У даному розділі представлено підхід до розробки й реалізації 

компонентів інтегрованих САПР як різновидів КС для ІОД, з використанням 

інженерії знань про роботу ПрО й процеси ІОД. Для забезпечення ефективної 

інтеграції програмних компонентів у єдиний комплекс алгоритмічно-

програмних засобів КС для ІОД виконано формалізацію й обґрунтування 

вибору існуючих технологій динамічного обміну даними між потоками й 

процесами, у рамках яких виконуються відповідні модулі у багатозадачних 

операційних системах. У якості ефективного засобу інформаційної підтримки 

інженерної діяльності використано компоненти КС для оперативного аналізу 
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даних (On-line Analysis Processing – OLAP) у вигляді багатовимірного 

представлення агрегованих даних (гіперкуба). Спроектовано і реалізовано 

ПК КС для ІОД, що забезпечує роботу із БД САПР технологічних процесів 

механообробки й забезпечено програмний доступ до гіперкубу, розгорнутого 

з використанням функціональних можливостей служб Analysis Services 

СУБД MS SQL Server [230], із зовнішніх застосувань. 

У складі розроблених і впроваджених компонентів КС для ІОД, для 

апроксимації невідомих функціональних залежностей, або таких, що важко 

формалізуються, застосовано нейронні мережі, а для організації баз правил і 

експертних систем з використанням лінгвістичних змінних – системи 

нечіткої логіки. Гібридні нейронно-нечіткі мережі (ННМ) дозволили 

формалізувати знання про роботу ПрО за допомогою функцій приналежності 

термів і правил прийняття рішень на їхній основі, при цьому параметри 

функцій приналежності і базу правил визначено шляхом навчання мережі на 

накопичених прецедентах у СДіЗ [231,232]. 

Для інформаційної підтримки інженерної діяльності розроблено й 

реалізовано, у вигляді компонентів КС для ІОД, методику розробки й 

інтеграції підсистем підтримки прийняття рішень, у складі інтегрованої 

САПР складних виробів. Онтологію ПрО, що представляє компоненти 

розробленої методики, наведено на рис. 5.2. Методи й засоби для 

інформаційного забезпечення експертного оцінювання альтернатив, 

моделювання на основі НКК, категоріально-онтологічного моделювання ПрО 

й бізнес-процесів, а також моделі представлення й формати зберігання знань 

у СДіЗ, розроблено й досліджено в розділах 2-4 дисертаційної роботи. Вибір і 

обґрунтування технологій динамічного обміну даними для компонентів 

комп'ютерних систем у багатозадачних операційних системах [233,234], на 

прикладі ОС лінійки Windows [235-237], використання яких забезпечує 

інтеграцію алгоритмічно-програмних засобів для інформаційної підтримки 

інженерної діяльності, виконано автором у [18] та наведено у додатку Ґ. 
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Рисунок 5.2 – Онтологія предметної області «Розробка й інтеграція підсистем 

інформаційної підтримки інженерної діяльності» 

 

 

5.1 Моделі й засоби реалізації компонентів для інтелектуальної 

обробки агрегованих даних на основі їх багатовимірного представлення  

 

 

У теперішній час для ефективного управління в ОТС крім виконання 

запитів для оперативної обробки даних необхідно визначити ті області, де 

можна поліпшити ведення бізнесу, скоротити витрати, збільшити 

ефективність виробництва, обрати оптимальне конструктивне рішення. Після 

прийняття рішення й застосування керуючого впливу необхідно знову 

оцінити стан, у якому перебуває система. Для цього необхідно застосовувати 

гнучкий, оперативний засіб, що дозволяє маніпулювати з даними, розгортати 

(деталізовувати) й згортати (узагальнювати) їх, представляти в різних 

формах, одержувати зрізи за прийнятний час, чим забезпечувати якісну 

підтримку прийняття рішень. У якості такого інструмента й виступає OLAP 

(On-Line Analysis Processing – оперативна аналітична обробка й 

багатовимірних баз даних) [13]. 
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Системи оперативного аналізу даних (системи OLAP) дають 

можливість аналітикам приймати рішення щодо модернізації технологічних 

процесів, зміні номенклатури товарів, з кадрових питань і т.п. На підставі 

багатовимірного представлення агрегованих (консолідованих) даних аналітик 

(особа, що приймає рішення – ОПР) може визначити тенденції зі зміні ринку, 

зниження або збільшення потреби в товарах або послугах. Ухвалення 

рішення з ефективного розподілу завдань між працівниками, достатнього 

постачання сировини й виробів до підрозділів або торговельних точок – усе 

це можливо завдяки наочному й зрозумілому для фахівця з ПрО 

представленням зведених відомостей про виробничу діяльність [2]. 

Використання програмно-методичних комплексів для багатовимірного 

представлення й оперативного аналізу даних в агрегованому вигляді дають 

можливість ОПР ухвалювати більш оперативні й обґрунтовані рішення з 

організації виробничого процесу. Це дозволить отримати прибуток і знизити 

витрати за рахунок більш ефективного ведення бізнесу.  

Аналіз даних про стани предметної області й перспективи її розвитку 

широко застосовується в машинобудуванні. При цьому аналітичну обробку 

даних проводять із використанням відомих підходів – запитів до БД і 

візуального представлення їхніх результатів, застосування статистичної 

обробки числових даних, використання нейронних мереж, побудови 

експертних систем на основі дерев рішень і нечіткої логіки [1]. 

Предметом аналізу в машинобудуванні є наступне: 

– стан трудових ресурсів: їхній віковий склад; освіта, навички і вміння; 

ефективність завантаження роботами; травматизм і захворюваність і т.д.; 

– парк промислового встаткування: види й моделі верстатів; технічний 

стан і ступінь зношеності; виконувані з їх допомогою операції; завантаження 

й обсяги виконаних робіт і т.д.; 

– деталі (вироби): обсяг вироблених деталей; обсяг і причини браку і 

т.д.; 

– заготовки, запасні частини й витратні матеріали: постачальники; 

ступінь і ефективність використання; прогноз споживання і т.д. 
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Багато з наведених вище задач аналізу не вимагають використання 

складних математичних моделей і розрахунків. Необхідні для прийняття 

важливих рішень відомості можуть бути витягнуті зі зведених 

(консолідованих) даних, отриманих із БД і представлених у вигляді 

багатовимірних кубів. Особи, що ухвалюють рішення (менеджери, фахівці з 

маркетингу й постачання, технологи) з такого представлення даних можуть 

витягти існуючі залежності й прийняти ефективні рішення з розподілу робіт, 

завантаженню встаткування, поставок матеріалів, ремонту верстатів. 

КО модель процесу формування багатовимірного представлення 

агрегованих даних представлено на рисунку 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Категоріально-онтологічна модель процесу формування 

багатовимірного представлення агрегованих даних (гіперкуба) 

 

Дана модель представляє основні особливості формування гіперкуба. 

Багатовимірне представлення агрегованих даних формується для розв’язання 

конкретної задачі ІОД. Об'єкт pullback у КО моделі представляє включення 

задачі ІОД у проблемну область КС для ІОД, для якої розробляється 

відповідний програмно-технічний компонент, а також факт того, що сховище 

даних для проведення OLAP-аналізу є підмножиною загальної СДіЗ 

проектованої КС. Сам гіперкуб формується на основі такого сховища (об'єкт 
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pushout) з факторного простору ПрО, яка цікавить аналітика, і простору мір, 

тобто результатів згортки (агрегації) даних з використанням різного роду мір 

(адитивних, напівадитивних, холістичних). Процес згортки даних і 

використовувані при цьому міри досліджено в підрозділі 4.2. 

Таким чином, для організації проведення оперативного аналізу даних 

на основі їх багатовимірного представлення необхідно попередньо одержати 

дані із БД оперативного обліку, експертні оцінки, зовнішні дані. Потім, 

відповідно до обмежень на дані в ПрО, умов проведення OLAP-аналізу, з 

урахуванням моделі зберігання даних у СУБД, і поставлених задач аналізу 

даних потрібно провести перетворення за відповідними алгоритмами. При 

цьому використовуються правила операцій над багатовимірними кубами й 

правила візуалізації результатів у вигляді крос-таблиць. 

Технологічні особливості процесу оперативного аналізу даних на 

основі багатовимірного представлення показані на діаграмі активностей 

(деталізованій SADT-діаграмі першого рівня), рисунок 5.4 [238]. Виділимо 

акторів – користувачів ПК оперативного аналізу даних (аналітика ПрО, 

адміністратора даних і адміністратора СУБД). При цьому аналітик є особою, 

що приймає рішення на основі багатовимірного представлення даних. 

Актори можуть застосовувати кілька варіантів використання ПК. 

Насамперед, потрібно визначити необхідний перелік, обсяг і форму 

представлення даних. Для реалізації алгоритмів OLAP це важливий етап, дані 

повинні бути повними та релевантними для виконання завдання аналізу, 

мати відповідну числову або текстову форму. Якщо цих умов не дотримано, 

потрібно обробити (підготувати) відповідні дані, представити їх у необхідній 

формі. Після того, як дані зібрані й підготовлені, адміністратор даних разом з 

аналітиком повинні ввести дані в сховище (базу даних). При цьому 

дотримуються обмежень на дані, що вводяться, враховуються зв'язки в 

таблицях реляційної БД. 
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Рисунок 5.4 – SADT-діаграма, що деталізує бізнес-процес оперативного 

аналізу даних 
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Коли сховище готове до обробки, актори повинні сформулювати запит 

до бази даних. Цей запит є основою для реалізації багатовимірного 

представлення. Від його правильності й повноти залежить якість аналітичної 

обробки. За результатами запиту реалізується наступний варіант 

використання: видача результатів багатовимірного аналізу (OLAP). Він 

містить у собі проведення операцій зрізу, консолідації й деталізації над 

багатовимірним кубом. Операції ці виконуються для того, щоб задовольнити 

інформаційним потребам аналітика. Крім того результати багатовимірного 

представлення подаються у вигляді крос-таблиці, а також у вигляді графіків і 

діаграм. Таке наочне представлення дає можливість аналітикові побачити 

залежності або тенденції розвитку в предметній області й прийняти 

правильне рішення. 

Процес взаємодії адміністратора даних із ПК може бути описаний у 

наступному вигляді: 

– аналітик активізує задачі аналізу даних; 

– на основі алгоритму розв’язання задачі й потреб аналітика 

виконується відповідний запит до БД (у випадку використання реляційного 

сховища даних); 

– на основі результатів запиту формується багатовимірний куб даних; 

– створюється необхідне аналітикові представлення багатовимірного 

куба; 

– аналітикові повертається звіт про перебіг розв’язання задачі аналізу й 

результати візуалізації багатовимірного представлення (у табличному 

вигляді, у вигляді графіків і т.п.). 

Для уточнення об'єктів і відображень, виконуваних у процесі OLAP-

аналізу на основі сформованого гіперкуба, розроблено КО модель цього 

процесу, яку представлено на рисунку 5.5. 
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Рисунок 5.5 – Категоріально-онтологічна модель процесу OLAP-аналізу на 

основі сформованого гіперкуба 

 

Запит аналітика до гіперкуба може бути виконаний за допомогою 

засобів, пропонованих інтерфейсом аналітичного компонента КС для ІОД 

(діалогових вікон, засобів інтерактивної графіки, представлення у вигляді 

крос-таблиці). Також, при необхідності, аналітик може скористатися мовою 

DSL для формування запиту, інтерпретацію якого виконують служби аналізу, 

інтегровані в СУБД (наприклад, мовою MDX для MS SQL Server [230]), а 

також за допомогою спеціалізованої мови DSL, розробленої з використанням 

методики, запропонованої в п. 4.3 даної роботи. 

У представленій КО моделі також відображені можливі операції над 

гіперкубом (Slice, Drill-Up, Drill-Down, Rotate), які забезпечують зміну 

деталізації агрегованих даних, порядок представлення вимірів і можливість 

вибірки фрагментів куба, залежно від гіпотези, яку перевіряє аналітик і для 

якої він формує свій запит до гіперкуба. 

Реалізацію розробленої технології обробки даних на основі 

запропонованих моделей наведено у [239]. 
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5.2 Реалізація сховищ даних і знань і їх використання для підтримки 

інженерної діяльності при проектуванні техпроцесів механообробки 

 

 

З кожним днем підвищуються вимоги до виробів машинобудування, 

ускладнюються конструкції машин і умови їх експлуатації, ростуть вимоги 

до якості продукції, що спричиняє необхідність безперервного 

вдосконалення технічних рішень, а також скорочення тривалості 

виробничого процесу. Тому на сьогоднішній день САПР є невід'ємною 

частиною сучасного виробництва, зокрема процесу технологічної підготовки 

випуску нових виробів. Підвищити рівень спеціалізованого програмного 

забезпечення можна шляхом забезпечення його інтелектуалізації, за рахунок 

використання засобів і методів ІОД для підтримки прийняття технічних 

рішень у процесі аналізу вхідних даних і проектування. Це дозволяє 

спростити роботу фахівця, скоротити час на проектування нових виробів, 

зменшує рівень ризиків, а також допомагає прийняти складні й ефективні 

рішення в короткий термін [240-242]. 

Інформаційна підтримка роботи САПР технологічних процесів 

механообробки дозволяє суттєво підвищити конкурентоспроможність ОТС, а 

також скоротити строки технологічної підготовки виробництва, усунути 

можливі помилки, пов'язані з людським фактором, а також нестачею знань і 

досвіду. Ефективна інформаційна підтримка САПР технологічних процесів 

механообробки приводить до скорочення часових і фінансових витрат, 

зниженню інвестиційних і репутаційних ризиків. Для розробки відповідних 

компонентів КС розглянемо ПрО технологічної підготовки виробництва, як  

сукупності пов'язаних між собою процесів, які забезпечують технологічну 

готовність підприємства до випуску виробів із заданими техніко-

економічними показниками [241,243]. 

Розглянемо класифікацію технологічних процесів (рис. 5.6). 
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Рисунок 5.6 – Класифікація технологічних процесів 

 

Використані при розробці класифікації техпроцесів, представленої на 

рисунку 5.6, критерії дозволили визначити фактори, що впливають на процес 

технологічної підготовки виробництва, на склад об’єктів,які беруть у них 

учать, і на перелік розроблювальної документації. 

У машинобудуванні розрізняють три основні технологічні 

процеси одержання готового виробу [244]: одержання заготовки; механічна 

обробка; складання. Заготовки отримують литтям, куванням, прокаткою, 

штампуванням і іншими способами. Механічна обробка припускає видалення 

шару матеріалу із заготовки, зміну форми або механічних властивостей 

поверхні. До механічної обробки відносять: – обробку різанням; обробку 

методом пластичних деформацій і деформуючих ударних навантажень; 

електрофізичну обробку та ін. 

Обробка різанням – процес, при якому у тіло заготовки входить 

інструмент, при цьому виділяється стружка й утворюється нова поверхня. 

Ріжучі операції можуть здійснюватися як вручну, так і за допомогою машин 

– верстатна обробка. Верстатна обробка виконується за допомогою 
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спеціального обладнання – на металорізальних верстатах, класифікація якого 

наведена на рис. 5.7 [245]. 
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Рисунок 5.7 – Класифікація ріжучого встаткування 

 

Виготовлення деталі – трудомісткий процес, який вимагає попередньої 

розробки великої кількості документації й застосування необхідного 

встаткування, а також інструмента. Для виготовлення кожної деталі 

складається свій індивідуальний технологічний процес, у якому вказується 

по кроках процес виготовлення деталі, із зазначенням характеристик, як 

заготовки, так і готового виробу. Крім цього в технологічному процесі 

вказуються також інструменти, необхідні для обробки заготовки, 

устаткування, на якому і буде безпосередньо проводитися обробка, 

допоміжний матеріал, режим, вказується матеріал, з якого виготовляється  

заготовка й інструмент.  

Спочатку, для того, щоб створити готову деталь, необхідно одержати й 

оформити замовлення на її виготовлення. Після одержання замовлення слід 

розробити технологічний процес, у якому буде докладно визначено процес 

виробництва, починаючи із заготовки й закінчуючи готовою деталлю. Сам 

технологічний процес розробляється й документується працівниками 

підприємства, а саме – технологами. Технологічний процес може бути 

фактичним або ж планованим. Планований технологічний процес відображає 

передбачуваний розвиток подій, для виробництва виробу, з урахуванням 
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можливостей підприємства. У випадку, якщо в процесі виробництва 

виникають ситуації, коли виконання планованих операцій неможливо або ж 

необхідна заміна яких-небудь інструментів, устаткування і т.д., тоді ці дані 

фіксуються у фактичному технологічному процесі, який відображає реальний 

процес виробництва. Технологічний процес, а саме, дані, які його 

характеризують, можуть бути використані для аналізу результатів розробки й 

застосування різних техпроцесів для виготовлення типових або унікальних 

деталей, у різних виробничих умовах. Такий аналіз, проведений з 

використанням ІОД для накопичених у сховищах даних, дозволить 

підвищити обґрунтованість прийнятих інженерних рішень і підвищити якість 

розроблювальних техпроцесів. 

Застосуємо для інтелектуалізації КС інформаційної підтримки 

інженерної діяльності, на прикладі автоматизації розробки техпроцесів 

механообробки, – категоріально-онтологічне моделювання ПрО. Для 

визначення таксономії ПрО опишемо коротко об'єкти, процеси й властивості 

ПрО. 

Кожний технологічний процес складається з ряду операцій, виконання 

яких призводить до одержання із заготовки готової деталі. Операції можуть 

бути різних типів – пластична деформація, термообробка, механообробка. 

Тип операції залежить від деталі, що виготовляється. Кожна окрема операція 

також може мати певну документацію, що регламентує даний процес. Кожна 

операція має ряд певних параметрів, що характеризують її. Якщо операція 

виконується на верстаті із числовим програмним керуванням, тоді до складу 

документації повинна входити керуюча програма, яка дозволяє виконати 

дану операцію на відповідному верстаті. 

Кожна технологічна операція, у свою чергу, складається з переходів 

операції. Переходи операції виконує так само працівник підприємства, але на 

відміну від технологічного процесу – виконавець, або, іншими словами – 

робітник. Перехід операції, як об'єкт системи містить усю ключову 

інформацію про технологічний процес, зокрема, описується різними 
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документами, що регламентують виконання переходу. Переходи операції 

можуть бути різних типів – нагрівання, витримка, деформування, 

охолодження, виштовхування і т.д. Для кожного переходу операції 

вказуються всі його учасники, а саме – заготовка, деталь, інструмент, 

допоміжний матеріал і режим. 

Заготовка – те із чого надалі, у процесі обробки, виходить готова 

деталь. Заготовка може бути двох типів – проміжна й деталь. Проміжна 

заготовка – це та заготовка, яка є ще незакінченою деталлю й переходить із 

одного переходу операції на іншій. А також безпосередньо сама деталь, як 

заготовка для більш складної, можливо, складеної деталі. Також необхідно 

враховувати й факт того, що заготовка виготовляється з певного матеріалу, 

тому що тип матеріалу безпосередньо впливає на процес оброблення 

заготовки. Кожна заготовка має ряд параметрів, які описують її геометричні 

розміри, і інші необхідні дані. При виконанні кожного переходу фіксуються 

всі характеристики деталі, із зазначенням її геометричних параметрів. 

Обробка заготовки проводиться на спеціальному встаткуванні – 

верстатах. Залежно від параметрів заготовки й готової деталі, а також 

способу її одержання, обирається обробне встаткування. Для того, щоб 

правильно його підібрати, треба враховувати ряд параметрів верстатів, які 

вказуються при складанні технологічного процесу. Обробка заготовки не 

закінчується тільки вибором обробного встаткування. Для одержання 

необхідних розмірів, а також характеристик готової деталі слід скористатися 

відповідним інструментом. 

На вибір інструмента впливає як саме встаткування, на якому буде 

проводитися обробка заготовки, так і те, яку саме операцію над заготовкою 

необхідно виконати. Для правильного вибору інструмента, обов'язково 

фіксуються параметри кожного з них. Також, при виборі немалу роль відіграє 

й матеріал, з якого виготовлений інструмент, тому що він повинен не тільки 

витримувати певні навантаження, але і якісно обробляти заготовку. У процесі 

обробки заготовки також використовується допоміжний матеріал, для 
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змащення або охолодження. Для правильного вибору в документації 

вказуються параметри допоміжного матеріалу, і, виходячи із цього, 

відбувається їх вибір. 

Кожний перехід операції виконується в певному режимі. Режим у свою 

чергу може бути термічним або ж кінематичним. Тип режиму і його 

параметри визначають вимоги й обмеження до застосовуваних заготовок, 

інструмента, устаткування, оснащення, а також визначають параметри інших 

об'єктів – учасників процесу механообробки. 

У результаті аналізу розглянутої таксономії й вивчення ПрО розробки 

техпроцесів механообробки, розроблено КО моделі, які наведено на рисунках 

5.8-5.9. 
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Рисунок 5.8 – Категоріально-онтологічна модель предметної області процесу 

механообробки (аспект розгляду – режими й параметри для розробки 

техпроцесу) 
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Рисунок 5.9 – Категоріально-онтологічна модель предметної області процесу 

механообробки (аспект розгляду – вибір режиму й параметрів для виконання 

виробничого завдання) 

 

На основі розроблених КО моделей, у рамках запропонованої у розділі 

3 методології проектування, виконано розробку й реалізацію СДіЗ для КС 

інформаційної підтримки технологічної підготовки механообробного 

виробництва. Результати розробки наведено у додатку Д1. 

Сховище даних для компонента КС САПР технологічних процесів 

механообробки було реалізовано за допомогою СУБД Microsoft SQL Server, з 

використанням середовища SQL Server Management Studio. Створені таблиці 

СД компонента КС САПР технологічних процесів були використані в 

застосуванні, яке розроблено в середовищі розробки Microsoft Visual Studio 

2010 мовою програмування C#. Процес розробки й реалізації програмного 

компоненту КС для підтримки інженерної діяльності в процесі проектування 

техпроцесів механообробки виробів машинобудування наведено у додатку 

Д2. 
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5.3 Програмно-методичний підхід до інтеграції підсистем нечіткого 

виведення як компонентів системи опрацювання формалізованих знань 

 

 

Сучасні системи інформаційної підтримки інженерної діяльності, що 

використовуються в різних галузях народного господарства, базуються на 

розвиненому математичному апараті моделювання технологічних процесів, 

аналізу даних, знаходження керуючих впливів, близьких до оптимальних. 

При цьому строго формалізувати залежності технологічних параметрів від 

впливаючих факторів вдається лише для відносно нескладних задач і 

предметних областей. Для цього часто доводиться спрощувати математичні 

моделі й не враховувати ряд факторів [4,246]. 

Дослідниками в [149] уведене в методологію дослідження причин і 

методів подолання складностей при моделюванні поведінки складних ОТС 

поняття «недетермінованість» як результат певної композиції невизначеності 

стану ПрО й нечіткості в математичному описі сутностей ПрО. При цьому 

невизначеність трактується як феномен, який «виникає через недолік знань, 

про появу деякої події, … до моменту проведення деякого експерименту 

(процесу, тесту й т.п.)» [149, с. 15]. Нечіткість трактується як феномен, який 

«виникає в процесі групування об'єктів, що мають схожу властивість», і «у 

загальному випадку таке угруповання має розмиті границі» [149, с. 17]. 

Таким чином, нечіткість в описі сутності ПрО виникає за результатами 

проведених експериментів і експертиз. Автором даний підхід розвинено на 

основі методу категоріально-онтологічного моделювання. Категоріально-

онтологічне представлення процесу формалізації недетермінованості для 

складної ПрО наведено на рисунку 5.10. 
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Рисунок 5.10 – Категоріально-онтологічне представлення  процесу 

формалізації недетермінованості для складної ПрО 

 

Розвитком підходу, запропонованого в [149], є: використання об'єктів 

ТК для представлення відношень і відображень у процесі проведення 

експериментів і експертиз у ПрО, для якої проектують компоненти КС для 

ІОД; представлення специфікації недетермінованості ПрО як результату 

відображень (морфізмів) не тільки нечіткості сутностей і невизначеності 

станів ПрО, але й простору станів і сутностей, отриманих за результатами 

формалізації знань експертів і аналітиків у ПрО; використання універсальної 

властивості об'єкта coproduct для визначення існуючого і єдиного морфізму, 

що дозволяє відобразити специфікацію недетермінованості ПрО на метод її 

формалізації. Останній аспект дозволяє стверджувати, що, при відповідному 

описі невизначеності й нечіткості в ПрО, завжди може бути підібрано 

адекватний метод їх формалізації й, відповідно, розроблено алгоритм 

обробки нечітких даних і підтримки прийняття рішень в умовах 

невизначеності. 

Разом з тим для більшості процесів і виробництв експертами, що 

займаються керуванням їхнім ходом, накопичено істотні обсяги знань, які 
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вимагають своєї формалізації з використанням методів штучного інтелекту. 

У теперішній час для апроксимації невідомих і таких, що важко 

формалізуються, функціональних залежностей використовуються нейронні 

мережі, а для організації баз знань і експертних систем, які маніпулюють 

правилами розпізнання образів і/або керування з використанням 

лінгвістичних змінних, – теорія нечітких множин та нечітка логіка [8,247]. 

Кожний з підходів має свої особливості й сильні сторони, разом з тим 

їх об'єднання в гібридних системах дозволяє підсилити переваги кожного й 

одержати синергетичний ефект. Гібридні нейронно-нечіткі мережі (ННМ) 

дозволяють формалізувати знання про предметну область у нечіткому 

вигляді за допомогою функцій приналежності термів і правил прийняття 

рішень на їхній основі, при цьому параметри функцій приналежності і база 

правил визначаються шляхом навчання мережі [232]. 

На ринку програмних комплексів у теперішній час використовується 

ряд компонентів для організації експертних систем на основі нечіткої логіки 

(Fuzzy Control Package, LPA Fuzzy Logic, fuzzytech і ін.). Якісні програмні 

рішення для створення ННМ реалізовані в Fuzzy Logic Toolbox пакета для 

моделювання і обробки даних MatLAB [247]. Однак для організації 

промислових ННМ, що забезпечують підтримку прийняття рішень у рамках 

керування процесами й виробництвами, потрібне створення й реалізація 

спеціалізованих програмних комплексів, які можуть інтегруватися в САПР як 

програмні компоненти КС для ІОД [248]. 

Істотним фактором переходу сучасних машинобудівних підприємств 

на рівень технологічної зрілості й до інноваційних способів розвитку своїх 

виробничих потужностей і вироблення продукції є організація й 

використання ПК КС для опрацювання формалізованих знань на 

підприємстві [249]. Такий програмно-технічний комплекс дозволяє 

забезпечити ефективне інформаційне забезпечення проектування виробничих 

процесів і підтримки прийняття рішень у рамках наступних процесів: 

маркетингових досліджень; аналізу тенденцій розвитку зовнішнього 
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економічного й технологічного середовищ; концептуального моделювання й 

прогнозування стратегічних і тактичних цілей розвитку підприємства; 

високорівневого моделювання розвитку соціально-економічних підсистем 

підприємства; аналізу й прогнозу змін стану внутрішнього технологічного й 

кадрового середовища підприємства, і т.п. 

Існування такої кількості насущних задач прогнозування й вибору з 

багатьох альтернатив вимагає від головних фахівців, менеджерів, власників 

підприємств постійного й багаторазового прийняття різноманітних рішень. 

Рішення ці зазвичай пов'язані з великим фінансовим і виробничим ризиком і 

повинні бути продумані й обґрунтовані. Зростає роль інформаційного 

забезпечення такого процесу, формуються й активно працюють на 

підприємствах експертні групи для вироблення пропозицій для ОПР [197]. В 

умовах інтенсивної роботи цих груп важливу роль відіграє автоматизація 

збору й обробки даних для оцінювання альтернатив, як це було досліджено в 

п. 4.2.. 

Необхідні швидкі і якісні рішення з проектування 

конкурентоспроможних і наукомістких виробів, проведення капітальних 

ремонтів і переоснащення використовуваних основних фондів, нарощування 

потужності або функціональності машин і механізмів, систем керування 

технологічними процесами. Підтримувати прийняття таких рішень необхідно 

насамперед за допомогою корпоративних інформаційних систем, які надають 

ОПР необхідні відомості й документацію. Велику роль при цьому відіграє 

адекватність і продуктивність використовуваних алгоритмічно-програмних 

засобів, які дозволяють прискорити й зробити більш ефективним процес 

формування експертних груп, збору експертних оцінок і їх обробки. 

Перехід під час ППР від результатів аналізу завдання, отриманих 

найчастіше інтуїтивним шляхом, представлених у неформалізованому 

вигляді, до діаграмних методик і алгоритмів, баз правил і знань дає 

можливість опрацьовувати формалізовані знання на підприємствах, 

накопичувати їх і ефективно застосовувати за допомогою відповідних ПК. 
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Добре апробованим засобом штучного інтелекту, що дозволяють 

формалізувати нечіткі й невизначені знання експертів, інженерів і 

конструкторів, є експертні системи (ЕС) на основі нечіткого виведення (НВ) 

[27,203]. 

Функціонування ПК для опрацювання формалізованих знань повинне 

базуватися насамперед на потужних корпоративних СУБД, які дозволяють 

здійснювати оперативний облік фактів, подій і прецедентів, що 

представляють різні аспекти функціонування підприємства як складної  ОТС: 

прецеденти проектування й виготовлення виробів; технічного 

обслуговування й ремонтів, переоснащення основних фондів, взаємодії із 

зовнішнім середовищем, із замовниками й постачальниками комплектуючих 

і витратних матеріалів, використання й переміщення кадрів і т.д. Сучасні 

СУБД (Oracle, MS SQL Server) на основі розвинених служб інтеграції даних і 

бізнес-аналітики дозволяють організовувати сховища даних для розв’язання 

конкретних задач аналізу даних і перевірки гіпотез про тенденції й 

перспективи розвитку виробничих процесів, як це було досліджено вище. 

При цьому використовуються два підходи: на основі багатовимірного 

представлення агрегованих даних (OLAP-аналіз) і на основі алгоритмів 

пошуку повторюваних шаблонів у наборах даних (Data Mining). 

З іншого боку, у теперішній час розробляються комплексні САПР 

механотронних систем зі складною геометрією поверхні їх деталей, великим 

набором взаємодіючих підсистем різної фізичної природи: виконавчих 

електромеханічних, гідравлічних, пневматичних підсистем; інформаційно-

вимірювальних і керуючих, в тому числі вбудованих, підсистем на основі 

мікроконтролерів і відповідного програмного забезпечення, і т.п. Такі САПР 

вимагають крім інтеграції CAD/CAM/CAE/PDM-систем також і інтеграції 

програмних компонентів для автоматизації вибору альтернатив [7,197]. При 

цьому для прийняття конструктивних і технологічних рішень у рамках 

проекту виробу й техпроцеса його виготовлення необхідно використовувати 

переваги підсистем нечіткого виведення для згортки знань експертного 

співтовариства підприємства й інформаційних ресурсів, накопичених за 

допомогою ПК для опрацювання формалізованих знань. 
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На основі проведеного аналізу особливостей засобів інформаційного 

забезпечення діяльності на підприємстві, таких сутностей в загальній 

онтології ПрО, як ПК для опрацювання формалізованих знань, САПР, 

корпоративної СУБД і служб аналізу даних, підсистем підтримки прийняття 

проектних рішень, було сформульовано онтологію предметної області 

«Засоби інформаційного забезпечення діяльності на підприємстві з 

використанням програмних компонентів для опрацювання формалізованих 

знань та інтегрованої САПР», наведену на рисунку 5.11. 
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Рисунок 5.11 – Онтологія предметної області «Засоби інформаційного 

забезпечення діяльності на підприємстві з використанням програмних 

компонентів для опрацювання формалізованих знань та інтегрованої САПР» 
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Для побудови ЕС, що використовує правила нечітких продукцій, 

необхідно визначити параметри змінних, використовуваних у базі правил, а 

саме: для кожної з них – назву лінгвістичної змінної, мінімальне й 

максимальне значення області визначення в універсумі дискурсу, тип змінної 

(вхідна змінна, яка використовується в посилках правил, тобто в 

антецедентній їхній частини, або вихідна змінна, яка використовується у 

висновках правил, тобто в консеквентній їхній частині), параметри термів, 

що є можливими значеннями лінгвістичних змінних (назву терму, функцію 

приналежності значень із області визначення даної нечіткої множини, 

параметри функції приналежності) [250]. Ці змінні і їхні параметри 

визначаються знаннями користувачів, які і потрібно формалізувати у вигляді 

відповідної бази знань. Безпосередньо в процесі нечіткого виведення 

використовуються чіткі значення вхідних (незалежних) змінних для 

одержання також чіткого значення вихідний (залежної) змінної (наприклад, 

при виконанні НВ на основі алгоритму Мамдані). У процесі тестування й 

дослідної експлуатації ЕС на основі НВ необхідно забезпечити проведення 

багаторазових експериментів з урахуванням методик їх планування для 

перевірки коректності роботи ЕС і адекватності пропонованих нею рішень. 

Структурно-функціональну модель бізнес-процесу «Розробка й 

реалізація ЕС на основі НВ» у вигляді контекстної SADT-діаграми наведено 

на рисунку 5.12. У ній представлені вхідні й вихідні потоки даних бізнес-

процесу, керуючі потоки, а також виконавці, виявлені на етапі аналізу. 

Бізнес-процес складається з наступних підпроцесів: «Створення 

лінгвістичних змінних», у процесі якого реалізується також створення їхніх 

термів, «Створення нечітких правил» і «Призначення режимів нечіткого 

виведення». 
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Рисунок 5.12 – Деталізована SADT-діаграма бізнес-процесу «Розробка й 

реалізація експертних систем на основі нечіткого виведення» 

 

Для того, щоб мати можливість додавати правила в базу знань, 

необхідно створити лінгвістичні змінні: визначити для них і їхніх термів 

відповідні параметри. Керуючими даними для даного підпроцесу є можливі 

види функцій приналежності і їхні математичні моделі з переліками 

параметрів і обмеженнями на можливі значення. З використанням переліку 

наявних змінних і їхніх термів, на основі формалізованих раніше знань про 

ПО й з досвіду експерта в ПрО, експерт і інженер з знань формують набір 

нечітких правил для бази правил ЕС. При цьому враховуються можливі 

логічні зв'язки для вхідних змінних у рамках правила (методи композиції) і 

методи одержання значення нечіткої вихідної змінної (методи імплікації) для 

кожного правила. Завершальним підпроцесом є призначення режимів 

нечіткого виведення. Для отриманого набору правил інженер з знань 

установлює необхідний алгоритм агрегації результатів виведення для 

окремих правил. Так як цей результат є нечіткою множиною, повністю 

визначеною своєї функцією приналежності, тобто термом (значенням 
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нечіткої, або лінгвістичної, змінної), то для одержання чіткого числового 

значення виконується алгоритм дефазифікації. 

У результаті реалізації ЕС на основі знань експерта про роботу ПрО й 

навичок інженера з формалізації знань формується специфікація ЕС у вигляді 

опису змінних і їхніх термів, набору правил, зазначення методів агрегації й 

дефазифікації. Така специфікація може бути використана в програмному 

продукті реалізації алгоритму нечіткого виведення в процесі тестування й 

дослідної експлуатації ЕС. Результатом розробки програмно-методичного 

комплексу є прототип ЕС.  

Для розподілу викладених вище функціональних обов'язків у 

розглянутій предметній області між її сутностями розроблено діаграму класів 

предметної області «Розробка й реалізація ЕС на основі НВ», яку 

представлено на рисунку 5.13.  

При додаванні нового правила експерт працює із уже створеною 

раніше базою правил. Крім того, перед додаванням правила повинні бути 

створені вхідні й вихідні змінні, якими буде розпоряджатися експерт при 

додаванні нового правила. Для змінних визначені терми, які можуть бути 

значеннями нечітких змінних у рамках правил, що оголошуються. Терми 

мають усі необхідні параметри: ім'я, вид функції приналежності, параметри 

функції приналежності. При додаванні нового правила експерт звертається 

до бази правил і передає їй імена вхідних змінних, що беруть участь у 

правилі, і імена термів, значення яких у рамках правил змінні приймають. 

База правил викликає потрібні змінні, а змінні звертаються до своїх терм. 

Результат вибору вертається базі правил. Потім експерт звертається до бази 

правил з командою «Додати правило». База правил викликає конструктор 

класу «Правило» і створюється новий екземпляр правила, який додається в 

базу правил. Додавання нового правила завершене. 
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Рисунок 5.13 – Діаграма класів предметної області «Розробка й реалізація експертних систем з використанням нечіткого 
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Прецедент використання ПК «Виконати нечіткий вивід» реалізується в 

режимі тестування ЕС. При виконанні нечіткого виведення аналітик працює із 

уже сформованою базою правил, що містить усі необхідні правила про роботу 

предметної області. При цьому ЕС уже одержала від інженера з знань повну 

специфікацію, яка включає в себе метод композиції змінних у правилі, метод 

імплікації при одержанні значення вихідний змінної для кожного правила. У 

специфікації також зазначено метод агрегації значень, отриманих від кожного 

правила, і метод дефазифікації, що дозволяє одержати з нечіткого значення 

чітке у вигляді прогнозованого рішення або керуючого впливу на елементи 

ОТС.  

У даній роботі для опису інформаційної моделі нечіткої бази знань і ЕС 

на її основі було розроблено предметно-орієнтовану мову для опису й бази 

знань ЕС для її використання під час нечіткого виведення. Для цього розглянуті 

аналоги такого типу мов, як, наприклад, формат опису нечіткої бази знань 

ANFIS в MatLAB. Крім того, була розглянута можливість розробки предметно-

орієнтованого мови у форматі XML. Недоліками таких форматів є їхня істотна 

відмінність від природньої мови, на якій спілкуються експерти в ПрО й 

аналітики. Для розв’язання задачі простого й наочного опису бази знань був 

розроблений власний синтаксис предметно-орієнтованого мови [211], з 

використанням результатів підрозділу 4.3. При розробці DSL використано 

онтологію ПрО, яку наведено на рисунку 5.13. Приклад програми, описаної 

розробленою мовою DSL представлено у додатку Е. 

Таким чином, проведені дослідження дозволили сформулювати вимоги 

до прецедентів використання ПК, який інтегровано в комплексну САПР і за 

допомогою якого виконується інформаційна підтримка інженерної діяльності  

шляхом створення і використання ЕС на основі НВ. На підставі 

сформульованих прецедентів розроблено об'єктно-орієнтовану архітектуру ПК, 

яка ефективно розподіляє між програмними класами функціональні обов'язки з 

обробки даних, організації користувацького інтерфейсу й реалізації алгоритмів 

нечіткого виведення. Для підвищення гнучкості розроблювальних компонентів 

КС для інформаційної підтримки інженерної діяльності розроблено  програмно-

методичний комплекс для підтримки прийняття рішень із використанням ННМ 
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[231,251]. Таке технічне рішення дозволяє виконати навчання бази нечітких 

правил на наявних прецедентах, даних про події, об'єкти вибору і їхні 

властивості, що накопичуються в СДіЗ КС для ІОД. 

Результати розробки ПМК для інтеграції підсистем нечіткого виведення 

до складу комплексної САПР для машинобудівного підприємства наведено в 

додатку Е. 

 

 

5.4 Представлення знань і стандартизація процесів навчання на основі 

онтологічних моделей досліджуваних предметних областей 

 

 

Важливою основою інформаційного забезпечення інженерної діяльності є 

ефективне представлення знань про роботу ПрО і стандартизація задач і 

процесу навчання на основі онтологічних моделей досліджуваних ПрО. 

Виконане в даному розділі роботи категоріально-онтологічне моделювання 

дозволило погодити інтереси активних агентів ОТС, суб'єктів освітньої 

діяльності й можливості студентів з оволодіння необхідними знаннями й 

навичками для подальшої інженерної діяльності в складних ОТС. 

У процесі навчання студенти здобувають знання в області майбутньої 

професійної діяльності. Частина з них є фундаментальною, а частина 

спрямована на освоєння сучасних технологій і інструментів для професійної 

роботи. Забезпечення потрібного співвідношення між цими частинами визначає 

ефективність навчання. Обидві частини міняються в часі, розширюється поле 

діяльності відповідної спеціальності [252,253]. 

У цих умовах необхідно постійне уточнення границь області діяльності 

фахівців, виділення нових галузей знань. Усе це вимагає постійного 

поповнення знань і вмінь випускника в предметній області й коректування 

навчального процесу. Рішення цієї проблеми дозволить підвищити 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці. З урахуванням цих 

завдань майбутнє вищої школи пов'язане із процесами: інтеграції освіти, науки 

й інновацій; використання технологій, заснованих на участі студентів в 
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інноваційній діяльності, НДР і т.п., що забезпечує компетентностний підхід до 

освіти [254,255], зацікавленість, зростання знань і вмінь за рахунок активної 

діяльності студентів в процесі отримання освіти. 

Таксономію освітньої діяльності з виділеними атрибутами і їхніми 

значеннями представлено на рисунку 5.14. Концепти й зв'язки між ними, 

наведені на цьому рисунку, відображають структуру освітньої діяльності. 

Кафедра є частиною університету й веде підготовку студентів за фахом, що 

відповідає її профілю, науковим, кадровим і матеріально-технічним ресурсам. 

Спеціальність підготовки фахівців і магістрів дозволяє майбутнім працівникам, 

що одержали необхідний кваліфікаційний рівень, брати участь у здійсненні 

певного виду економічної діяльності, виконуючи професійні обов'язки 

відповідно до посадової інструкції свого робочого місця (визначається 

Національними класифікаторами України ДК 003:2010, ДК 009:2010). 

Використовуючи свої професійні навички, працівники виконують різні робочі 

функції, які узагальнено розподіляються за видами (дослідницька, контрольна, 

проектна, технологічна, прогностична, організаційна) і рівнями (стереотипний, 

експлуатаційний, технологічний, дослідницький).  

У процесі реалізації робочих функцій працівники (бакалаври й магістри) 

виконують різні завдання діяльності, які також різняться за видами (професійні, 

соціально-виробничі, соціально-побутові й ін.). Якісне виконання таких завдань 

повинне забезпечуватися відповідними знаннями й розумінням виробничих і 

наукових задач і алгоритмів їх розв’язання. З погляду освітньої діяльності 

робочі функції й завдання діяльності майбутніх працівників повинні бути 

забезпечені формуванням різних компетенцій. Компетенції відповідно 

підтримуються вміннями, сформованими в процесі вивчення дисциплін різних 

циклів.  
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Рисунок 5.14 – Таксономія освітньої діяльності з виділеними атрибутами 

концептів і їхніми значеннями 
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Сформовані вміння обумовлюють обсяг і зміст навчальних дисциплін і 

різняться за видами (предметно-практичні, предметно-розумові, знаково-

практичні, знаково-розумові) і рівнем сформованості (здатність виконувати дії 

на основі матеріальних носіїв інформації, за рахунок постійного розумового 

контролю, автоматично на рівні навичок і ін.) [256]. 

Навички постановки й проведення досліджень для одержання студентом 

уміння самостійного творчого мислення визначаються в основному характером 

навчального процесу й застосовуваними технологіями, що також слід 

ураховувати при його організації. Для ефективної реалізації цих принципів і 

підвищення мотивації студентів потрібне постійне вдосконалення структури 

навчального процесу на основі розвитку методів електронного навчання з 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і 

глобальних мереж [257,258]. Треба удосконалювати й зміст дисциплін, які 

забезпечують знання, уміння й компетенції випускників. 

Сукупність знань і вмінь, які одержує студент у процесі навчання з 

урахуванням застосовуваних технологій, утворює модель процесу навчання, 

яка в більшій чи меншій мірі відповідає моделі майбутньої професійної 

діяльності. Тому розробка й удосконалювання стандартів освіти повинна бути 

заснована на аналізі напрямків розвитку технологій у предметній області 

діяльності фахівців. Час заміни стандартів повинен відповідати часу життєвого 

циклу діючих концепцій і технологій на момент його прийняття з урахуванням 

перспектив розвитку даної предметної області. Складність виконання даних 

завдань вимагає постійних досліджень у цій області, результатом яких є 

рекомендації з удосконалювання змісту навчального процесу підготовки 

фахівців в області інформаційних технологій [252,255,259,260], а також нові 

технології навчання й контролю знань [261,262]. 

Компетентностний підхід до організації навчального процесу й 

обов'язкове урахування вимог до підготовки фахівців з боку підприємств і 

організацій (ОТС), у яких вони будуть реалізовувати свою професійну 

діяльність, вимагає розробки комплексної моделі процесів, що протікають під 

час навчання, і об'єктів, що беруть у них участь, на основі високорівневих 

абстракцій. Високорівневе моделювання дозволяє узгодити інтереси активних 
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агентів ОТС, суб'єктів освітньої діяльності й можливості учнів по оволодінню 

необхідними знаннями й навичками. Такі можливості забезпечує КО 

моделювання. На рисунку 5.15 наведено розроблену автором КО модель ПрО 

стандартизації освіти, представлення знань і процесу навчання. 
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Рисунок 5.15 – Категоріально-онтологічна модель предметної області 

«Стандартизація освіти, представлення знань і процесу навчання» 

 

Дана модель за допомогою об'єктів pushouts і coproducts ТК представляє 

відображення вимог стандартів освіти до засвоюваних обсягів знань і 

результатів оволодіння навичками в процесі придбання учнями компетенцій, 

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

Разом з тим дана модель включає й фактор обмеження результатів процесу 

навчання можливостями учня з сприйняття знань і навичок, а також 

методичними й організаційними можливостями навчального процесу 
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(представлені об'єктом «Образ учня в системі освіти») у процесі досягнення 

необхідного кваліфікаційного рівня. 

Аналіз вимог до змісту стандарту дозволив цілеспрямовано розробити 

Стандарт підготовки магістрів в області інформаційних технологій 

проектування (ІТП), при цьому онтологічний підхід дозволив структурувати 

інформацію про процес освіти й представити цілісну картину забезпечення 

його якості [263]. Перевагою онтологічних моделей є гнучкість у процесі їх 

розвитку й модифікації.  

Розвиток стандарту підготовки магістрів в області ІТП вимагає виконання 

наступних завдань: 

1) формування типових виробничих функцій відповідно до класифікатора 

професій [264] і видів економічної діяльності [265]; 

2) визначення рівня підготовки магістрів для виконання цих функцій і 

ключових компетенцій [259,260] для цього освітньо-кваліфікаційного рівня; 

3) розвиток цих компетенцій в області професійної діяльності випускника 

за фахом «ІТП»; 

4) формування вмінь, що відрізняються від вимог до бакалаврів «рівнем 

сформованості» умінь; 

5) розробка складу й змісту дисциплін, у рамках яких формуються 

необхідні знання й уміння. 

Дані для формування онтології в області формування стандартів вищої 

освіти з спеціальностей і рівнів підготовки містяться у вимогах МОНУ до 

розробки стандартів і інших документах, що регламентують процес освіти у 

вузах [252,255,259,260,264,265]. На підставі проведених досліджень процесу 

навчання у ВНЗ розроблено високорівневу онтологію концептів, які описують 

сутності освітнього процесу й зв'язки між ними. Діаграму такої онтології 

наведено на рисунку 5.16.  
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Рисунок 5.16 – Онтологія предметної області «Освітній процес», яку 

верифіковано з використанням категоріально-онтологічної моделі  

 

Розроблену і наведену на рисунку 5.15 КО модель ПрО стандартизації 

освітнього процесу на основі компетентностного підходу було використано при 

формуванні Стандарту освіти для підготовки магістрів спеціальності «ІТП» у 

процесі роботи відповідної комісії МОНУ. Також було розроблено онтологію 

для інформаційного забезпечення сформованого стандарту, верифіковану за 

допомогою даної категоріально-онтологічної моделі. У процесі формування й 

узгодження розділів даного стандарту визначено первинні посади, на яких 

можуть працювати магістри, сформульовано компетенції, очікувані від 

працівників на таких посадах, і вміння, відображувані такими компетенціями.  

Розглянемо більш докладно етапи розробки Стандарту й виділимо 

термінологію для розробки таксономії. Алгоритм розробки стандартів магістрів 
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з ІТП має наступну послідовність етапів. 

– Визначення типових виробничих функцій виконуваних випускниками 

відповідно до прийнятих видів економічної діяльності (відповідно до ДК-009-

2010). 

– Визначення виконуваної професійної роботи (відповідно до ДК-003-

2010), погоджене з рівнем кваліфікації випускників. Ці дані є основою для 

постановки завдань навчанням у ВНЗ і визначають професійне призначення й 

умови застосування випускників відповідно до підготовки й завдань діяльності 

в ОТС. При цьому розглядаються не тільки професійні, але й соціально-

виробничі й побутові завдання, які також забезпечують успішну роботу фахівця 

й повагу його в колективі. Кар'єрний ріст пов'язано не тільки із професійними 

здатностями, але й з організаційною діяльністю, здатністю до комунікації й 

іншими соціальними характеристиками.  

На цьому етапі важливими є статистичні дані про реальні потреби в ОТС 

у фахівцях, характер й умови їхньої роботи, що дозволить усунути недоліки 

процесу навчання у зв'язку з появою нових функцій у професійній діяльності 

випускників. 

– Для детального визначення знань і вмінь випускників 

використовується компетентностний підхід до процесу навчання. Виділення 

компетенцій формулює перелік вимог до вміння студентів для якісного 

забезпечення виконуваних робіт. Слід зазначити, що компетенції формують і 

ряд вимог до соціальних якостей випускників як особистостей, їхньої здатності 

до колективної роботи. 

– Для реалізації заходів щодо забезпечення компетенцій і вимог до 

випускників розробляється перелік їхніх умінь із визначенням рівня освоєння 

(стереотипний, діагностичний, евристичний). Групування вмінь і компетенцій 

здійснюється для узагальнених функцій, перелік яких у свою чергу 

визначається рівнем підготовки (бакалавр, магістр). Таким чином, формуються 

зв'язки функції-уміння й компетенції-уміння. Результати цієї роботи 
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відображаються в навчально-кваліфікаційній характеристиці (НКХ) випускника 

заданої спеціальності й рівня підготовки. 

– Кваліфікаційні вимоги є основою для формування навчального плану 

підготовки за фахом. Проводиться розподіл змісту й навчального часу за 

циклами підготовки, нормування часу по дисциплінах з урахуванням 

навчального матеріалу й важливості для даної спеціальності й рівня підготовки 

(бакалавр, магістр). 

– Кожне вміння, регламентоване в НКХ, студент здобуває в рамках 

вивчення однієї або кілька дисциплін. Попередньо весь вміст дисциплін 

уточнюється й представляється у вигляді блоків змістовних модулів, які у свою 

чергу розбиваються на теми й заняття.  

– Наявність переліку вмінь і змістовних модулів дозволяє погодити 

вимоги й розділи дисциплін, які їх забезпечують, у вигляді окремих таблиць 

Стандарту. З однієї сторони, уточнюються вимоги до вмісту дисциплін і 

послідовність їх вивчення в навчальному плані, з іншої, проводиться контроль 

того, чи всі вимоги забезпечуються в процесі навчання. 

– Важливим питанням є забезпечення послідовності підготовки за 

кваліфікаційними рівнями. Розподіл умінь проводиться відповідно до моделі 

підготовки фахівців. Основу для моделі становить рамка кваліфікацій, що 

визначає завдання й рівень діяльності в галузі освіти, зайнятості й соціально-

трудових відношень. Кваліфікація визначається як здатність виконання певного 

виду робіт у процесі професійної діяльності. Кваліфікація забезпечується 

наявністю в студента певних знань, умінь, цінностей, здатністю розуміти суть 

процесів і явищ, і ін., які він одержує в процесі навчання. При цьому 

кваліфікаційні рівні характеризуються сукупністю знань, умінь, здатністю до 

комунікації в процесі навчання й/або роботи, автономністю й відповідальністю 

за результати діяльності [266]. 

– Крім змісту освіти за системою бакалавр/магістр необхідно 

розглядати напрямки подальшого процесу підвищення кваліфікації відповідно 

до зміни посади або характеру роботи. Цьому частково сприяє надлишковість 
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базових фундаментальних знань, яка повинна бути закладена в навчальному 

процесі. Основним критерієм підходу є орієнтація навчального процесу на 

майбутнє.  

На основі онтологічного підходу до моделювання бізнес-процесів, що 

протікають у предметній області «Підготовка магістра за фахом ІТП», і з 

використанням розробленої таксономії освітньої діяльності, було виконано 

розробку змісту дисциплін спеціальності «Інформаційні технології 

проектування». Відповідно до запропонованої методики [267], на основі 

підтримуваних спеціальністю видів економічної діяльності й посадових 

обов'язків працівників відповідного кваліфікаційного рівня, було визначено 

перелік компетенцій, які необхідно сформувати в студентів у рамках 

навчального процесу. Потім для необхідних компетенцій були виділені вміння, 

які повинні бути сформовані при вивченні тем (розділів) відповідних 

змістовних модулів дисциплін професійної підготовки магістрів з ІТП.  

На рисунку 5.17 наведено фрагмент екстенсіонала (екземплярів і зв'язків 

між ними) докладної онтології предметної області «Підготовка магістра за 

фахом ІТП», на якій зазначено частину очікуваних від магістрів з ІТП умінь, що 

забезпечують професійні компетенції, а також виробничі вміння випускників як 

працівників в області інформаційно-комунікаційних технологій.  

Незважаючи на характеристику стандарту як документа, який 

регламентує підготовку фахівців у предметній області, він повинен 

забезпечувати гнучкість навчального процесу відносно появи нових знань і 

включення їх у навчальний процес, а також можливість адаптації навчального 

процесу до потреб регіону, особливостей розвитку наукових шкіл ВНЗ, потреб 

промислових підприємств і інших видів бізнесу. Для комплексного підходу до 

розробки змісту стандарту спеціальності потрібна розробка таксономії 

освітньої діяльності, а також онтології в предметній області інформаційних 

технологій [267,268]. 
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Рисунок 5.17 – Фрагмент онтології предметної області «Підготовка магістра за 

фахом ІТП» 

 

Розглянемо як приклад процес і результат формування змісту однієї з 

дисциплін професійного циклу. Як було вказано вище, до складу сучасних 

САПР обов'язково включають засоби інформаційного забезпечення діяльності 

та інтелектуальної підтримки проектування, виконання чисельних розрахунків, 

що забезпечують вибір оптимального технічного рішення [7,269]. Для 

дисципліни «Основи обчислювального інтелекту», яка є основою для 

підвищення інтелектуальності процесу проектування, у рамках навчального 

плану підготовки бакалаврів формуються базові вміння: обробка й аналіз даних 
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(«Організація баз даних і знань»), отримання знань із даних («Інтелектуальний 

аналіз даних»), розробка й використання систем штучного інтелекту («Системи 

штучного інтелекту»).  

Разом з тим, необхідні від магістрів з ІТП компетенції в цій області, і, 

відповідно їхні уміння, що підтримують такі компетенції, повинні відрізнятися 

від умінь бакалаврів рівнем їхньої сформованості (освоєння). До вимог 

підготовки магістрів входить здатність створювати й застосовувати ефективні 

засоби і компоненти підтримки прийняття рішень, витягу знань з даних шляхом 

спільного використання методів математичної статистики, штучного інтелекту 

й машинного навчання, а також розробляти інтегровані підсистеми 

обчислювального інтелекту на основі служб аналізу даних сучасних СУБД 

[270]. 

На рисунку 5.18 наведено фрагмент екстенсіонала (екземплярів і зв'язків 

між ними) онтології предметної області «Підготовка магістра за фахом ІТП», 

який представляє базові сутності змісту дисципліни «Основи обчислювального 

інтелекту» циклу професійної підготовки магістрів ІТП: змістовні модулі й 

теми (розділи) дисципліни, а також формовані в рамках дисципліни вміння й 

підтримувані ними компетенції. 

 

 

5.5 Висновки по розділу 5 

 

 

1. Реалізовано підхід до розробки й реалізації компонентів інтегрованих 

САПР як різновидів програмних компонентів КС для ІОД, з використанням 

інженерії знань про роботу ПрО й процеси ІОД. У сучасних КС для підтримки 

інженерної діяльності, у тому числі в інтегрованих САПР складних виробів і 

техпроцесів, потрібна організація багатомодульного програмного комплексу з 

різнорідною функціональністю використовуваних модулів і бібліотек функцій.  
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Рисунок 5.18 – Фрагмент онтології предметної області «Підготовка магістра за 

фахом ІТП», що описує підготовку з дисципліни «Основи обчислювального 

інтелекту» 

 

Для забезпечення їх використання виконано аналіз, формалізацію й 

обґрунтування вибору існуючих технологій динамічного обміну даними між 

процесами в багатозадачних операційних системах для компонентів 

інтегрованої САПР, на прикладі реалізації таких технологій в ОС лінійки 

Windows. 

2. Ефективним засобом інформаційної підтримки інженерної діяльності є 

програмні компоненти КС для оперативного аналізу даних (OLAP). На підставі 

багатовимірного представлення агрегованих даних (гіперкуба) аналітик або 

ОПР мають можливість визначити тенденції розвитку й сформулювати гіпотези 

про залежність параметрів у ПрО. Для проектування й реалізації компонентів 

OLAP розроблено КО модель процесу такого аналізу. У КО моделі відображено 

можливі операції над гіперкубом (Slice, Drill-Up, Drill-Down, Rotate), які 

забезпечують зміну деталізації даних, порядок представлення вимірів і 
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можливість вибірки фрагментів куба, залежно від гіпотези, яку перевіряє 

аналітик і для якої він формує свій запит до гіперкуба.  

3. Для організації ефективного інформаційного забезпечення 

автоматизованого проектування технологічних процесів механообробки були 

вирішені наступні завдання. Проаналізовано предметну область «Інформаційна 

підтримка роботи САПР технологічних процесів механообробки», складено 

глосарій предметної області, розроблено діаграми ключових об'єктів і процесів, 

побудовано модель бізнес-процесу інформаційної підтримки роботи САПР 

технологічних процесів механообробки. 

На основі отриманих результатів спроектовано і реалізовано програмний 

компонент КС для ІОД, що забезпечує роботу з БД САПР технологічних 

процесів механообробки, а також забезпечено програмний доступ до 

багатовимірного представлення агрегованих даних (OLAP-кубу, розгорнутому з 

використанням функціональних можливостей служб Analysis Services СУБД 

MS SQL Server). Реалізована методика динамічного обміну даними дозволяє 

користувачеві виконувати запити до гіперкуба на предметно-орієнтованій мові 

MDX й аналізувати результати обробки, які отримані за допомогою служб 

СУБД. 

4. Під час розробки й інтеграції підсистем інформаційної підтримки 

інженерної діяльності, для формалізації недетермінованості в складних ПрО й 

для апроксимації залежностей між параметрами, що важко формалізуються, 

використано нейронні мережі, а для організації баз правил й 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 приналежностей термів і правил прийняття 

рішень на їхній основі, визначених шляхом навчання мережі на накопичених 

прецедентах у сховищ даних і знань. Розвинуто методику розробки й інтеграції 

підсистем нечіткого виведення в складі комплексної САПР складних виробів, з 

використанням онтологічного підходу. 
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5. Визначено, що важливою основою інформаційного забезпечення 

інженерної діяльності є ефективне представлення знань і стандартизація 

завдань навчання на основі онтологічних моделей досліджуваних ПрО. 

Компетентностний підхід до організації навчального процесу й урахування 

вимог до підготовки фахівців з боку підприємств і організацій (ОТС), у яких 

вони будуть реалізовувати свою професійну діяльність, вимагає розробки 

комплексної моделі процесів навчання і об'єктів, що беруть у них участь, на 

основі високорівневих абстракцій. Використання результатів категоріально-

онтологічного моделювання ПрО дозволило погодити інтереси активних 

агентів ОТС, суб'єктів освітньої діяльності й можливості учнів по оволодінню 

необхідними знаннями й навичками. 

Представлення на основі КО підходу компетенцій, навичок і знань для 

реалізації навчального процесу при підготовці магістрів за фахом 

«Інформаційні технології проектування» дозволило систематизувати плани й 

зміст підготовки, розробити проект стандарту й методичне забезпечення, у 

тому числі для дистанційного навчання. 

7. Таким чином, на основі отриманих у даному розділі результатів, 

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 на 

основі категоріально-онтологічного підходу. 
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6 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІЧНО-

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ДЛЯ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ 

 

6.1 Огляд і систематизація типових технічних рішень, реалізованих у 

вигляді компонентів комп'ютерних систем 

 

6.1.1 Узагальнення результатів впровадження компонентів комп'ютерних 

систем інтелектуальної обробки даних на виробництві й у науковій діяльності 

 

 

Практичну цінність результатів дисертаційної роботи підтверджує те, що, 

на основі й з використанням розроблених і розвинутих теоретичних основ, 

методів і методик побудови алгоритмічно-програмних засобів КС, що 

забезпечують оперативність і точність результатів інтелектуальної обробки 

даних в організаційно-технічних комплексах, і за рахунок комплексного 

підходу до інтеграції програм на основі динамічного обміну даними, 

реалізовано і впроваджено ряд компонентів комп'ютерних систем для 

виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів і ВНЗ, що підтверджено 

відповідними актами впровадження й апробації. Створено й впроваджено : 

– алгоритмічне й програмне забезпечення 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.);  

– алгоритмічне й програмне забезпечення 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), Дніпро та Фастів. 

На підприємстві ТОВ «Керамічні маси Донбасу», у рамках проекту 

вдосконалення корпоративної інформаційної системи, впроваджено метод 
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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 розв’язання задач інтелектуальної обробки й 

аналізу даних, що поєднує на основі теорії категорій проектування за 

допомогою інформаційних і даталогічних моделей. 

На машинобудівному підприємстві ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод» впроваджено програмні компоненти КС для 

інформаційної підтримки діяльності 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 (запропоновані в роботі принципи організації програмних 

компонентів КС для ІОД з інтегрованими базами знань і сховищами даних 

застосовано для підвищення ефективності мікроструктурних досліджень). 

Результати наукових і практичних досліджень дисертаційної роботи 

впроваджено в навчальний процес кафедри комп'ютерних інформаційних 

технологій Донбаської державної машинобудівної академії в процесі 

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

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

виконанні науково-дослідних робіт у ДДМА, у міжнародному проекті TEMPUS 

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

результати роботи використано в двох навчальних посібниках із грифом МОН 

України [271,272]. 

Схематичне представлення результатів впровадження алгоритмічно-

програмних засобів комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних на 
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виробництві й у науковій діяльності, із позначенням баз експериментальних 

досліджень і промислових випробувань розроблених компонентів КС і 

коротким описом змісту процесів випробування й впровадження, наведено на 

рисунку 6.1. 

 

 

ТОВ «ФИДЛАЙФ», 

Кремінський район

ТОВ КПД 

(БІОСФЕРА, http://

biosphere-corp.com), 

Фастівський філіал

 ТОВ «Олимпекс Купе Инт.» 

(Одеський морський 

порт), Одеса

КС для розпізнавання 

транспортних засобів й обліку 

матеріальних потоків, збору й 

обробки даних на основі 

інженерії знань, для 

інформаційної підтримки 

безпеки й логістики на 

підприємстві  (обробка 

зображень і розпізнавання 

образів на основі інженерії 

знань, збір й обробка даних)

ТОВ КПД (БІОСФЕРА, 

http://biosphere-corp.com), 

Дніпро

КС для збору й інтелектуальної 

обробки даних про техпроцеси на 

підприємстві з переробки 

поліетиленової плівки (впроваджено 

методологію проектування 

програмних компонентів КС і 

використано моделі процесу ІОД на 

основі інженерії знань, модулі 

кластеризації постачальників й OLAP)

КС для збору й інтелектуальної обробки 

даних про техпроцеси на підприємстві з 

виробництва товарів побутового 

призначення (впроваджено методологію 

проектування й використання СДіЗ, 

модульну структурно-алгоритмічну 

організацію КС, забезпечено 

прогнозування завантаження 

встаткування)

КС для розпізнавання 

транспортних засобів й обліку 

матеріальних потоків, збору й 

обробки даних на основі 

інженерії знань, для 

інформаційної підтримки 

безпеки й логістики на 

підприємстві  (обробка 

зображень і розпізнавання 

образів на основі інженерії 

знань, збір й обробка даних)

 

 

 

Рисунок 6.1 – Схематичне представлення результатів впровадження 

алгоритмічно-програмних засобів комп'ютерних систем для інтелектуальної 

обробки даних на виробництві, у науковій діяльності й навчальному процесі 

(Лист 1) 
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 ТОВ «ІТ 2.0», Краматорськ

Впроваджено методологію 

проектування сховищ даних для 

рішення задач інтелектуальної 

обробки й аналізу даних, що 

поєднує на основі теорії 

категорій проектування за 

допомогою різних моделей і 

методик

 ПАТ СКМЗ, Краматорськ

Впроваджено елементи 

методології інформаційної 

підтримки інженерної діяльності за 

допомогою ефективних 

програмних компонентів КС для 

ІОД, у тому числі на основі методів 

штучного інтелекту

 ТОВ «Керамічні маси Донбасу», 

Слов‟янськ

Впроваджено метод побудови 

компонентів КС для ІОД на основі бази 

знань у вигляді онтологій предметної 

області й процесу обробки даних, що 

забезпечило можливість адаптації КС 

до змін об'єктів і процесів (у рамках 

удосконалення  корпоративної 

інформаційної системи)

 ДДМА, Краматорськ

При виконанні НДР (8 робіт), в 

навчальному процесі на кафедрі 

комп'ютерних інформаційних технологій, 

при розробці стандартів підготовки 

бакалаврів і магістрів за фахом 

"Комп'ютерні науки", при дослідженнях в 

рамках програми міжнародного  

співробітництва TEMPUS DESIRE

 ІПМ НАНУ, Київ

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.

Застосовано методику  організації 

ефективного інформаційного 

забезпечення автоматизованого 

проектування технологічних 

процесів на основі методів інженерії 

знань для удосконалення 

техпроцесів інтенсивних пластичних 

деформацій

 ДонФТІ НАНУ, Київ

 

 

Рисунок 6.1 – Схематичне представлення результатів впровадження 

алгоритмічно-програмних засобів комп'ютерних систем для інтелектуальної 

обробки даних на виробництві, у науковій діяльності й навчальному процесі 

(Лист 2) 

 

У додатку Є наведено акти впровадження розроблених методів, 

технологій і методик, алгоритмічно-програмних засобів КС для ІОД, 

випробувань їхніх прототипів і результатів впровадження промислових 

комплексів. 

Апаратні й програмні рішення на основі онтологічного підходу до 

моделювання об'єктів і процесів, що протікають у предметній області контролю 

й керування з використанням інформаційно-вимірювальних пристроїв і систем, 

було реалізовано у двох винаходах [273,274]. Використання методів інженерії 

знань і штучного інтелекту для інтелектуальної обробки оперативних і 
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історичних даних дозволило: розробити й впровадити на керамічнім 

підприємстві ряд модулів для контролю якості виробів за їхнім зовнішнім 

виглядом [248,275]; забезпечити можливість комплексної автоматизації 

технологічних процесів на основі інформаційно-вимірювальних систем із 

забезпеченням їх інтелектуалізації при обробці даних і підтримці прийняття 

рішень [9,35,36]; розробити алгоритмічно-програмні засоби комп'ютерних 

систем на основі розвинених інформаційних технологій організації, зберігання 

даних і запитів до них для отримання прихованих залежностей між 

параметрами технологічних і бізнес-процесів [218,40]. 

Узагальнений варіант архітектурного рішення, застосовуваного при 

побудові компонентів КС для ІОД масштабу підприємства, наведено на 

рисунку 6.2. 

 

 

6.1.1.1 Аналіз результатів впровадження розроблених методів та засобів 

на машинобудівному підприємстві 

 

 

Для забезпечення сучасного машинобудівного виробництва потрібні 

оперативні маркетингові дослідження й наукомісткі науково-технічні й 

дослідно-конструкторські роботи, які дозволяють виявити соціально-

економічну або технологічну потребу в новій техніці або у відтворенні вже 

експлуатованої, визначити шляхи й алгоритми задоволення цих потреб, 

спланувати наукову, проектну, інженерно-технологічну діяльність, для чого 

необхідно застосовувати складні соціальні, інформаційні, технічні моделі. 

 



285 

 

 

Рисунок 6.2 – Узагальнений варіант архітектурного рішення, застосовуваного при побудові компонентів комп’ютерних 

систем інтелектуальної обробки даних масштабу підприємства 

2
8
5
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Підвищення якості обробки поверхонь виробів, дотримання необхідних 

відхилень від геометричних параметрів, досягнення відповідних показників 

міцності поверхневих шарів, забезпечення ефективних й, в окремих 

випадках, оптимальних параметрів процесу обробки деталей, продуктивності 

встаткування й обслуговуючого персоналу, зниження витрат ресурсів, – все 

це вимагає організації виробництва на основі обґрунтованих й адекватних 

моделей процесів, що протікають при функціонуванні таких складних 

організаційно-технічних систем, як машинобудівне виробництво й суміжні з 

ним підрозділи маркетингу, логістики й фінансової сфери. Такі завдання 

можуть бути вирішені за рахунок інтенсивного інформаційного забезпечення 

інженерної діяльності на основі комп’ютерних інформаційних систем і 

мереж. 

На машинобудівному підприємстві ПАТ «Старокраматорський 

машинобудівний завод» при проектуванні прокатного та ковальско-

пресового обладнання впроваджено розроблені в даній дисертаційній роботі 

компоненти КС для інформаційної підтримки діяльності конструкторів, що 

забезпечують ІОД і візуалізацію результатів для підтримки прийняття 

конструктивних і технологічних рішень. 

Метод генерації нечіткої когнітивної карти для аналізу й прогнозу 

роботи організаційно-технічної системи на основі її скороченої онтології 

використано для імітаційного моделювання в процесі аналізу та синтезу 

машин та обладнання, що проектуються. Даний метод дозволяє погодити 

суб'єктивні уявлення фахівця, що проводить аналіз, з базовою онтологією 

предметної області й використати в процесі імітаційного моделювання 

адекватну модель у вигляді нечіткої когнітивної карти. За підсумками 

проектування й реалізації виробів підтверджено адекватність результатів 

моделювання на основі розробленого в роботі методу. Продуктивність праці 

фахівців, що проводять такий аналіз, підвищилася на 15-25%. 

Для підтримки прийняття рішень при виборі кращих варіантів 

використання виробничого встаткування й технологічних процесів 
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застосовується розроблена в даній роботі методика обробки часткових 

експертних оцінок шляхом нечітко-інтегральної згортки, що дозволяє 

врахувати невизначеність функції корисності експертів і нечіткість 

оброблюваних даних. Підсумкові оцінки для комітетів експертів стійкі до 

зміни переліку характеристик, за якими виконується оцінювання, і 

розходжень у складі експертних груп. 

Використання на підприємстві результатів даної дисертаційної роботи 

забезпечує ефективну інформаційну підтримку інженерної діяльності, у тому 

числі, за рахунок організації баз знань і реляційних баз даних у предметних 

областях, пов’язаних з технологічними процесами виробництва 

машинобудівної продукції, автоматизації оперативного аналізу агрегованих 

даних за рахунок їхнього багатомірного подання (OLAP-аналізу). 

Інтелектуальна обробка даних реалізується на основі розроблених 

категоріально-онтологічних моделей, зокрема, для кластеризації 

постачальників і споживачів продукції підприємства для наступної їхньої 

класифікації за різними ознаками. Результати такої обробки даних, 

накопичених у корпоративних сховищах, потім використовуються у адресній 

маркетинговій роботі з виявленими групами. Також за рахунок 

інтелектуальної обробки даних отримуються моделі залежностей із 

накопичених даних, з використанням яких виконується прогнозування 

завантаження технологічного встаткування, активності замовників (з 

використанням регресійного аналізу й моделей тимчасових рядів). 

Таким чином, виконаний в даній роботі розвиток методології 

інформаційної підтримки інженерної діяльності за допомогою ефективних 

комп'ютерних систем на основі: побудови онтологічних моделей, баз знань і 

реляційних баз даних; автоматизації оперативного аналізу агрегованих даних 

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

інтелекту, – дозволив забезпечити інтелектуалізацію комп'ютерних систем, 

що використовуються на підприємстві при проектуванні виробів 

машинобудування і технологічних процесів їх виготовлення, та отримати 
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системний ефект у вигляді підвищення продуктивності праці спеціалістів, 

забезпечення якості машинобудівних виробів та зниження матеріальних та 

енерговитрат. 

 

 

6.1.1.2 Аналіз результатів впровадження розроблених методів та 

засобів на підприємствах з переробки відходів поліетиленової плівки й 

виробництва товарів побутового призначення 

 

 

Основні наукові положення та практичні результати даної дисертації 

впроваджено на підприємстві ТОВ «КПД» під час проектування та реалізації 

комп’ютерної системи для обліку полуфабрикату та готової продукції 

(виробів з поліетиленової плівки) і обробки даних про перебіг технологічного 

процесу їх виробництва та транспортування у цехах підприємства (додаток 

Є). З використанням розроблених в дисертації математичних моделей 

процесу інтелектуальної обробки даних на основі інженерії знань, 

математичних та інформаційних моделей бізнес-процесів підприємства та 

предметної області роботи комп’ютерної системи, з використанням 

запропонованих автором методик проектування баз та сховищ даних, 

апаратно-програмних засобів зважування та обліку продукції, структурно-

алгоритмічної організації комп'ютеризованих інформаційних систем, що 

дозволяє гнучко комплектувати системи для інтелектуальної обробки даних, 

розроблено та впроваджено ефективну комп’ютерну систему на основному 

підприємстві в м. Дніпро. На філіалі підприємства у м. Фастів за 

результатами дисертаційної роботи розроблено та впроваджено комп'ютерну 

систему для інтелектуальної обробки даних, яка забезпечує облік сировини 

(відходів поліетиленової плівки) і обробку даних про перебіг технологічного 

процесу її одержання, сортування та транспортування у цехах підприємства. 
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На основі розроблених автором дисертації категоріально-онтологічних і 

математичних моделей бізнес-процесів та предметної області роботи 

комп’ютерної системи, з використанням запропонованих автором методик 

проектування баз та сховищ даних, модульної структурно-алгоритмічної 

організації комп'ютеризованих інформаційних систем, організовано процес 

обліку, накопичення й обробки даних про потоки сировини в процесі 

переробки, для поліпшення якості бізнес-процесу і взаємин з 

постачальниками сировини. 

Завдання розробки алгоритмічного й апаратного забезпечення 

комп’ютерних систем для обробки даних на підприємствах вирішувалося з 

використанням розробленого в роботі підходу: на основі категоріально-

онтологічних моделей для формалізації цілей, завдань і критеріїв 

функціонування бізнес-процесів, відомостей про об'єкти в предметній області 

й зв'язки між ними, властивості об’єктів і події підчас виробничого процесу. 

Такий підхід дозволив домогтися необхідного рівня відповідності між 

моделями бізнес-процесу на підприємствах, архітектурою апаратних і 

програмних засобів комп’ютерних систем і якістю обробки даних. 

Аналіз практичного впровадження та використання комп’ютерних 

систем, розроблених на основі результатів даної дисертаційної роботи, на 

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

показав, що економічний ефект від впровадження запропонованих методів 

організації сховищ знань й інтелектуальної обробки даних, розроблених на їх 

основі комп'ютерних систем, становить до 1,3% від вартості продукції. Такий  

результат  отримано  за  рахунок  підвищення  оперативності  та  якості 

обробки даних, організовано процес обліку, накопичення й обробки даних 

про потоки напівфабрикату в процесі переробки та виробів для поліпшення 

якості бізнес-процесу виробництва.  

Використання даної системи на підприємстві дозволило забезпечити 

облік необхідних технологічних операцій та матеріальних потоків, 
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оперативність отримання та аналізу даних, адекватність тенденцій та 

залежностей, що здобуваються з накопичених даних під час їх аналізу. 

 

 

6.1.1.3 Аналіз результатів впровадження розроблених методів та 

засобів на софтверному підприємстві 

 

 

У сучасних умовах для софтверних підприємств важливо забезпечувати 

конкурентні переваги за рахунок надання послуг в області розробки 

програмного забезпечення на основі наукомістких розробок, інтеграції в 

компоненти комп'ютерних систем методів інтелектуальної обробки даних, 

Data Mіnіng й Data Scіence. У теперішній час на підприємстві ТОВ «ІТ 2.0» у 

виробничий процес з розробки програмно-методичних комплексів 

впроваджено розроблений в даній дисертаційній роботі методичний підхід до 

проектування реляційних сховищ даних, що поєднує на основі теорії 

категорій проектування за допомогою інформаційних моделей і діаграм 

функціональних залежностей, що підтверджено актом впровадження 

(додаток Є). Також при розробці баз знань застосовується розроблена в 

роботі методологія проектування сховищ знань на основі категоріально-

онтологічних моделей, що включає подання вимог й обмежень предметної 

області у вигляді логічних правил й аксіом. Застосування під час 

проектування даної методології дозволило усунути недоліки й доповнити 

достоїнства різних підходів до проектування й одержати раціональну 

структуру сховищ. Використання методу верифікації онтологічних моделей, 

за допомогою теорії категорій і теорії скетчів, дозволило в процесі розробки 

програмно-методичних комплексів і компонентів увести об'єктивні критерії в 

процес суб'єктивного концептуального моделювання. Це підвищило 

продуктивність праці фахівців і дозволило формалізувати етапи 

технологічного процесу, які виконуються на високому рівні абстракції. 
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При проектуванні алгоритмічного забезпечення й структури баз і 

сховищ даних впроваджено розроблені в даній дисертаційній роботі 

архітектурні шаблони й правила проектування реляційних баз і сховищ даних 

на основі інформаційно-даталогічного підходу, тобто комплексного 

проектування з використанням діаграм «сутність-зв'язок» і діаграм 

функціональних залежностей. Спільне застосування даних діаграмних 

методик дозволяє одержувати схеми баз даних (БД), що відповідають 

вимогам теорії проектування реляційних БД. Бази даних, реалізовані на 

основі отриманих схем, забезпечують цілісність даних і відсутність проблем 

при організації й веденні БД як компонентів комп'ютерних систем. 

Проектування БД на основі онтологічних моделей предметних областей 

збору й обробки даних надає можливість оперативного масштабування 

інформаційних систем при зміні вимог замовників або умов функціонування 

й експлуатації таких систем. При цьому в процесі масштабування системи 

або зміни технічного завдання скорочується час на реалізацію змін і 

знижуються ризики від можливого порушення цілісності даних, збільшується 

рівень безпеки системи, що модифікується. 

Розроблена в даній роботі і впроваджена на підприємстві ТОВ «ІТ 2.0» 

технологія побудови інформаційних систем на основі бази знань у вигляді 

онтологій предметної області й процесу обробки даних, доповнених 

формалізацією бізнес-правил, дозволила виконувати запити до існуючих БД, 

витягати нові знання й одержувати рекомендації з вибору режимів і схем 

проведення інтелектуальної обробки даних. Це забезпечило можливість 

програмної адаптації комп'ютерних систем до змін об'єктів і процесів. Час 

проектування сховищ даних і знань з раціональною структурою, і час для 

формулювання запитів до них на відповідних мовах запитів, скоротився на 

30-35%. Швидкість виконання інтерпретованих, на основі розроблених в 

даній роботі методу і методики, запитів до онтологічних моделей зросла на 

35-40%. 
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6.1.1.4 Аналіз результатів впровадження розроблених методів під час 

модернізації корпоративних інформаційних систем на промисловому 

підприємстві 

 

 

При виготовленні керамічних мас, для забезпечення потреб керамічної 

промисловості, що у теперішній час інтенсивно розвивається, важливим для 

забезпечення вимог до якості й конкурентоздатності підприємства є 

автоматизація контролю й управління технологічними процесами. На 

підприємстві ЗАТ «Керамічні маси Донбасу», яке виготовляє напівфабрикат 

для такого затребуваного будівельного та побутового матеріалу, як кераміка, 

для контролю й управління використовуються комп'ютеризовані 

інформаційно-вимірювальні системи й компоненти. Під час перебігу 

техпроцесу вимірюються численні параметри встаткування й матеріальних 

потоків, а також забезпечується контроль якості сировини й готової 

продукції. Виконується облік віброакустичних параметрів механізмів і 

машин у складі технологічного встаткування. Діельктометричні прилади й 

підсистеми виміру дозволяють контролювати вологість напівфабрикатів і 

готового виробу на всіх етапах технологічного процесу. Для керування 

подрібнювачами й сушарками в ланцюгах зворотних зв'язків використовують 

термопари. Облік витрат енергоносіїв здійснюється з використанням 

електрорахівників та роторних лічильників для визначення споживання 

природного газу. Лабораторний контроль якості вихідних компонентів і 

готової продукції здійснюється за допомогою лабораторного комплексу в 

складі встаткування для підготовки проб, аналітичних електронних ваг, 

рентгенофлюоресцентних аналізаторів, стендів та ін. Разом з тим, для 

підвищення віддачі від даних, що накопичуються, потрібно було виконати 

модернізацію комп'ютеризованої  інформаційної системи (КІС) 
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підприємства, на основі програмних компонентів для інтелектуальної 

обробки даних. 

У процесі модернізації КІС підприємства використані й впроваджені 

наступні результати даної дисертаційної роботи: 

– при організації корпоративного сховища даних для розв’язання задач 

їх інтелектуальної обробки – концептуальне моделювання сховищ на основі 

методу верифікації онтологічних моделей за допомогою теорії категорій і 

теорії скетчів, а також методики комплексного використання інформаційно-

даталогічних моделей; 

– технологія побудови інформаційних систем на основі бази знань у 

вигляді онтологій предметної області й процесу обробки даних, доповнених 

формалізацією бізнес-правил на мовах SWRL/SQL/SPL; 

– при факторному аналізі параметрів техпроцесу й виробленню 

керуючих впливів – методика обробки приватних оцінок шляхом нечітко-

інтегральної згортки й метод генерації нечіткої когнітивної карти для аналізу 

й прогнозу роботи підприємства; 

– при статистичній обробці виробничих даних і витягу залежностей з 

даних – технологія модифікації сховища знань на основі накопичених 

відомостей про результати обробки попередніх наборів даних, що дозволяє 

компонентам КІС витягати нові знання й одержувати рекомендації з вибору 

режимів і схем обробки даних, і, таким чином, адаптуватися до змін об'єктів і 

процесів на підприємстві; 

– при інтеграції компонентів КІС – методика організації комп'ютерних 

систем, які включають у свій склад універсальні пакети й спеціалізовані 

програми на основі технологій динамічного обміну даними. 

У результаті модернізації КІС підприємства, за результатами  

віброакустичної діагностики механізмів і машин у складі технологічного 

встаткування керамічного виробництва, є можливість вчасно розпізнавати 

передаварійні ситуацій і зміни режимів роботи обладнання, що дозволяє 

ефективно управляти якістю продукції. За результатами обробки 
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накопичених у сховищі КІС підприємства даних удосконалено процеси 

подрібнювання й транспортування компонентів керамічної маси, за рахунок 

виявлення залежностей між параметрами техпроцесу і їх наступного 

контролю. Знижено на 10% обсяг вихідних компонентів, що піддаються 

повторній обробці під час підготовки керамічних мас, а також на 3% 

скорочене споживання енергоносіїв у процесі їхнього сушіння. Знижено 

кількість рекламацій на товарну продукцію, що поставляється замовникам, за 

рахунок підвищення її якості. Підвищено оперативність виконання замовлень 

за рахунок інформаційної підтримки маркетингу й логістики на основі 

результатів інтелектуальної обробки даних. 

 

 

6.1.2 Розробка типової комп'ютерної системи для збору й обробки 

вагових і логістичних даних з використанням апаратно-програмних 

компонентів вбудованих систем 

 

 

За результатами дисертаційної роботи розроблено інформаційно-

вимірювальну систему обліку транспортних засобів і переміщуваних 

вантажів, у складі якої використано одноплатний мікрокомп'ютер 

Raspberry PI 2. Така конфігурація системи забезпечила можливість 

перерозподілити обчислювальне навантаження, забезпечити ведення бази 

зважувань, розпізнавання й облік номерів транспортних засобів, генерацію 

звітності для адміністрації, у важких польових умовах і в умовах ризику 

несанкціонованого доступу й вандалізму. Застосування Embedded System 

зробило систему більш дешевою і компактною, простою в обслуговуванні й 

енергозберігаючою. 

На виробництві й у процесі виконання логістичних завдань у 

теперішній час дуже затребувані інформаційно-вимірювальні системи обліку 

транспортних засобів за їхніми обліковими номерами і контролю ваги 
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переміщуваних з їхньою допомогою вантажів [276,277]. Такі задачі постійно 

вирішуються в наступних галузях індустрії: харчовий (облік цистерн для 

зберігання й перевезення молока, соків і концентратів, пива, провина), 

аграрній (облік силосів для зберігання й транспортних засобів для 

переміщення борошна, зернових культур, кукурудзи, комбікорму), хімічній 

(облік цистерн для біопалива, зріджених газів, добрив), у будівництві (облік 

переміщення піску, щебенів, цементу, інших будівельних сумішей), у 

гірничодобувній (облік резервуарів і транспортних засобів для переміщення 

піску, глини, руди, коксу, вугілля) і інших галузях. Відповідно, у таких 

розподільних і логістичних вузлах розташовуються потужні вагові станції з 

вимірювальними й обчислювальними системами, що задовольняють високим 

вимогам до точності й безпеки контролю. Вартість таких систем досить 

висока. 

Однак ряд підприємств (ділянки в гірничорудній галузі, елеватори й 

цехи з приготування комбікормів у сільському господарстві, місця 

навантаження-розвантаження в портах і на залізничних станціях, невеликі 

фермерські господарства) функціонують у польових умовах, що 

характеризуються наступними умовами роботи: невеликі фінансові ресурси 

для розгортання встаткування; великі відстані між компонентами 

інформаційно-вимірювальних систем; великі збурюючі впливи 

навколишнього середовища; підвищений ризик несанкціонованого доступу й 

шахрайства [278]. У таких умовах недоцільно, а іноді й неможливо 

розгортати вагові станції на основі персональних або промислових 

комп'ютерів.  

Особливості й переваги інформаційно-вимірювальної системи з 

використанням Raspberry PI 2 

У даній роботі було запропоновано використовувати для організації 

інформаційно-вимірювальної системи вагової станції компактний і 

недорогий одноплатний комп'ютер Raspberry PI 2 [279] з розгорнутою на 

ньому Embedded Operating System Raspbian [280]. Він має достатню 
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обчислювальну потужність, твердотільний жорсткий диск у вигляді SD-card 

(це важливо в умовах вібрацій) і великий набір апаратних інтерфейсів для 

обміну сигналами із зовнішніми пристроями. Втручання в його роботу в 

режимі роботи без монітора й клавіатури й без запуску віконних застосувань 

буде неможливим для звичайних користувачів. Разом з тим, він забезпечує 

можливість обробки даних про результати зважування, обробки й 

розпізнавання реєстраційного номера на зображенні транспортного засобу, 

ведення бази даних зважувань, підключення до локальної мережі 

підприємства, захищеного дистанційного доступу й формування звітів для 

адміністрації підприємства. З’єднання Raspberry PI 2 зі спеціалізованим Wi-

Fi-модулем дозволяє зменшити кількість сполучних кабелів. 

Джерелом зображення сцени вагової станції можуть бути як дешеві 

веб-камери з малою роздільною здатністю, USB-інтерфейсом і відсутністю 

захисту від навколишнього середовища, так і IP-камери, що мають високий 

ступінь захисту, вбудовані мікропроцесорні засоби для попередньої обробки 

зображень, Ethernet-інтерфейс і власну IP-адреса в локальній мережі. Для 

польових умов, в яких функціонують дані вагові станції, що є цільовими 

місцями впровадження розробленої системи, потрібне застосування 

захищених IP-камер з web-інтерфейсом. Польові умови застосування й 

уразливість із боку вандалів вимагає використання дешевих відеокамер 

відповідних виробників. Їхнє підключення в локальну мережу підприємства 

дозволяє одночасно здійснювати відеоспостереження за ваговою станцією на 

робочому місці охорони підприємства (Security Station). Тим часом задача 

забезпечення потокового відео з використанням протоколу Real Time 

Streaming Protocol (RTSP) [281], доступ до якого зазвичай надають такі 

камери, з погляду прикладного програмування вирішується непросто. Крім 

того, обробка такого потокового відео і захват кадру в момент зважування 

для Raspberry PI 2 є завданням, витратним з погляду обчислювальних 

ресурсів. Це завдання в розробленій системі виконує Security Station, вона ж 
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займається передачею кадра Raspberry PI 2 і зберіганням бази знімків, або 

архіву відеозаписів. 

З використанням інтерфейсу General Purpose Input-Output (GPIO) в 

Raspberry PI 2 є також додаткова можливість одержувати сигнал від 

контактного датчика про можливість початку зважування, здійснювати 

контроль положення осей автомобіля, що зважується, для того, щоб 

забезпечити правильне знаходження транспортного засобу на вагах. Крім 

того, можливе підключення світлофора для подачі сигналів водієві й 

виконавчим пристроям шлагбаума, що дозволяє або забороняє рух. 

Загальна апаратна конфігурація інформаційно-вимірювальної системи 

На рисунку 6.3 наведено перелік і взаємну комунікацію основних 

компонентів інформаційно-вимірювальної системи вагової станції з 

використанням Embedded System у вигляді Raspberry PI 2. Зважування 

проводиться за допомогою вагової платформи, в опори якої вмонтовано 

тензометричні датчики. Такі датчики призначені для перетворення сили ваги, 

створюваної прикладеним вантажем, у вихідний електричний сигнал [278]. 

Датчики використовуються у вагах, ваго-дозуючих і сило-вимірювальних 

пристроях у якості первинних перетворювачів, що працюють на стиск. 

Навантаження від автомобіля, який перебуває на платформі, сприймається 

чотирма тензодатчиками під кожною з вагових платформ, які виробляють 

обумовлений навантаженням електричний сигнал. Сигнал передається в блок 

керування (Weight Converter and Indicator) [282], на якому після відповідної 

обробки видається результат вимірювання навантаження на платформи для 

візуальної реєстрації. Блок керування має інтерфейс не гніздо RS-232 для 

передачі даних про результати вимірювання до зовнішнього пристрою (у 

даному випадку, до Raspberry PI 2). Для забезпечення сумісності протоколів 

обміну даними використано COM-USB adapter. 

Приймання й обробка вагових даних від Weight Converter and Indicator 

виконується за допомогою програмних засобів, розгорнутих на 

Raspberry PI 2. Там же розташовується й система керування базами даних, за 
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допомогою якої формується база зважувань. Відеопотік від IP-камери (яких 

може бути декілька, залежно від потреб замовника) по локальній мережі 

підприємства передається на Security Station для проведення 

відеоспостереження й захвата потрібних кадрів. Зважування й реєстрація 

результатів починається за сигналом від контактного датчика (рисунок 6.4а), 

підключеного до інтерфейсу GPIO. Запис результатів у базу даних 

виконується після захвата відеокадра, його обробки й розпізнавання номера 

транспортного засобу. У випадку невдачі розпізнавання номера або 

некоректного зважування результат зважування анулюється й водій 

сповіщається про це світловою індикацією. 

 

Рисунок 6.3 – Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система 

вагової станції з використанням Raspberry PI 2 

 

На рисунку 6.4а наведено принципову схему підключення контактного 

вимикача й індикаторного світлодіода до GPIO-інтерфейсу Raspberry PI 2, а 

на рисунку 6.4б наведено загальний вигляд прототипу інформаційно-

вимірювальної системи, зібраної в лабораторних умовах перед 
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впровадженням на вагової станції на підприємстві замовника. На фотографії, 

що наведено на рисунку 6.4б, розташовується ваговий індикатор, 

тензометричний датчик з моделлю вагової платформи, адаптер інтерфейсів 

USB-COM, Raspberry PI 2, підключений до живлення й інформаційним 

кабелям, у тому числі до мережного кабелю, по якому здійснюється обмін 

даними за протоколом Ethernet. Також на фотографії видно частину вікон 

програмних засобів, відкритих на екрані монітора персонального комп'ютера, 

для дистанційного доступу до мікрокомп’ютера Raspberry PI 2, який працює 

під керуванням операційної системи Raspbian. 

 

 

 

а)       б) 

 

Рисунок 6.4 – Загальний вид прототипу інформаційно-вимірювальної 

системи, зібраної в лабораторних умовах перед впровадженням на ваговій 

станції підприємства-замовника: а) схема підключення контактного вимикача 

до Raspberry PI 2; б) прототип інформаційно-вимірювальної системи в 

лабораторних умовах 

 

Розпізнавання номерів транспортних засобів 

Важливою задачею, що дотепер не має якісного розв’язання за 

допомогою OpenSource software, є розпізнавання автомобільних номерів і 

інших номерних знаків у реальному масштабі часу. Для автоматизованого 
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розпізнавання автомобільних номерів на даний момент розроблено декілька 

комерційних програмних продуктів, які використовують різні методи 

обробки зображень (навчання й використання штучних нейронних мереж, 

набори правил на основі багатомасштабного перетворення Хаара, контурний 

аналіз для забезпечення інваріантності розпізнавання щодо масштабування й 

повороту, кореляційний аналіз із шаблонами, гібридні методи, що поєднують 

кілька алгоритмів обробки, і ін.) [12]. Для розв’язання задачі обробки 

зображень і розпізнавання номерів транспортних засобів на підприємстві з 

приготування комбікормів розроблювачами фірми «УкрВесСервис» (Харків, 

Україна), що мають великий досвід автоматизації процесів контролю й 

обліку вагових операцій, на основі результатів даної дисертаційної роботи, 

був розроблений спеціалізований програмний комплекс фірми, що показав 

добрі результати в процесі впровадження ІВС (акт впровадження наведено у 

додатку Є). Автомобільні номери розпізнаються з точністю 95-97% як у 

денний, так і в нічний час, за умови, що використовується відеокамера класу 

Dahua DH-IPC-HFW, чого цілком достатньо для розв'язуваної задачі. На етапі 

створення прототипу системи використовувався OpenSource-проект 

OpenALPR [283], який вимагає установки бібліотек OpenCV, Tesseract, 

Leptonika, а також додаткового навчання підсистеми розпізнавання з 

урахуванням специфіки українських автомобільних номерів. 

Розробка програмного забезпечення інформаційно-вимірювальної 

системи 

Головний модуль програмного забезпечення розгорнуто на 

Raspberry PI 2 і розроблено мовою програмування Python 2.7, інтерпретатор 

якого працює під керуванням операційної системи Raspbian. Автоматичний 

запуск головного модуля після завантаження операційної системи 

забезпечується за допомогою скрипта, написаного командною мовою bash. 

Схему розгортання модулів програмного забезпечення Raspberry PI 2 

наведено на рисунку 6.5.  
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Рисунок 6.5 – Схема розгортання модулів програмного забезпечення 

Raspberry PI 2 у складі інформаційно-вимірювальної системи вагової станції 

 

У своїй роботі головний модуль використовує модуль обробки 

зображення й розпізнавання номера транспортного засобу, систему 

керування базами даних MySQL, бібліотеку для обміну даними за 

послідовним протоколом (Serial), а також набір бібліотек для обміну даними 

з користувацькими програмами в мережі Internet (smtplib, email, xmlrpc, 

webob). Для роботи з GPIO-інтерфейсом Raspberry PI 2 також використано 

відповідну бібліотеку функцій для Python (GPIO). Прийманням, обробкою й 

візуалізацією потокового відео, як було зазначено вище, займається 

програмне забезпечення Security Station, тому у файловій системі Raspbian 

забезпечено доступ до папки з кадрами, захопленими цим програмним 

забезпеченням. Захват здійснюється за повідомленням від Raspberry PI 2. По 

запиту від Remote Administrative Station Raspberry PI 2 формує й передає за 

відповідним протоколом звіт або у вигляді e-mail, або у вигляді html-

сторінки, про хід виробничого процесу. Також можливий захищений 

дистанційний доступ до Raspberry PI 2 за допомогою хмарних сервісів, 

наприклад, Dataplicity [284]. У складі програмного забезпечення 

комп’ютеризованої інформаційно-вимірювальної системи реалізовано 

алгоритм читання й перетворення символів, блок керування, забезпечення 

логіки зважування (вага брутто й нетто, режим в покажчиках ваго-

вимірювальної системи, мінімально и максимально припустима вага и т.д.), 

визначення аварійних режимів роботи й ін. 
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Використання Raspberry PI 2 у складі інформаційно-вимірювальної 

системи обліку транспортних засобів і переміщуваних вантажів забезпечило 

наступні переваги: можливість застосування системи на вагових станціях у 

складних польових умовах, при критичних для персональних комп'ютерів 

збурюючих впливах; більшу стійкість до вандалізму й захист від 

несанкціонованого доступу на місці зважування з боку водіїв і експедиторів; 

захист від несанкціонованого доступу з боку працівників підприємства; 

балансування обчислювального навантаження за рахунок переносу 

на Raspberry PI 2 задач обробки вагових даних, обробки зображень і ведення 

бази зважувань; окремий захищений канал доступу для Remote Administrative 

Station для контролю виробничих процесів [225]. Також застосування 

Embedded System здешевшало систему й зробило її більш компактною, 

простою в обслуговуванні й енергозберігаючою. 

Дана робота виконувалася за підтримки TEMPUS-PROJECT DESIRE 

544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (Угода про грант TEMPUS 

2013-544091 від EACEA) [225], а також у співробітництві з фахівцями фірми 

«УкрВесСервис» (Харків, Україна) (додаток Є). 

 

 

6.2 Модульна структурно-алгоритмічна організація комп'ютерних 

систем інтелектуальної обробки даних з елементами вбудованих систем 

 

6.2.1 Розробка методики організації програмних компонентів 

комп'ютерних систем з елементами вбудованих систем 

 

 

Проведені дослідження показали, що великий сегмент програмного 

забезпечення, розробленого до теперішнього часу для забезпечення інженерії 

знань, організації СЗ і їх обробки, засновано на платформі віртуальної 

машини Java. Тим часом, модулі корпоративних КС для ІОД часто 

функціонують на платформі .NET. При проектуванні й реалізації КС для ІОД 

на вбудованих системах (Embedded Systems – ES), які накладають обмеження 
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на продуктивність мікропроцесорів і обсяг використовуваної пам'яті, 

виникають бар'єри між розвиненим алгоритмічним і програмним 

забезпеченням для розгортання й використання СДіЗ у КС і апаратними й 

програмними можливостями з опрацювання формалізованих знань. 

Традиційними платформами для реалізації застосувань для промислових ES, 

з погляду використовуваних операційних систем, є Linux- і Unix-подібні 

системи. Виникаючі при цьому апаратно-програмні бар'єри проілюстровано 

на рисунку 6.6. Такі бар’єри містять у собі, крім апаратних обмежень ES, 

також обмеження обміну сервісами й динамічного обміну даними між 

платформами.  
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Рисунок 6.6 – Апаратно-програмні бар'єри та методи подолання 

обмежень функціональності комп'ютерних систем для інтелектуальної 

обробки даних, реалізованих з застосуванням Embedded Systems 
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Самі по собі ці бар'єри долають за допомогою ряду технологій і 

методик динамічного обміну даними, але ситуація ускладнюється у випадку, 

якщо в складі КС для ІОД з використанням ES планується розгортання 

середніх й великих СДіЗ із інтенсивним використанням їхнього вмісту в 

реальному масштабі часу. У даній дисертаційній роботі запропоновано 

методику організації алгоритмічно-програмних засобів КС для ІОД з 

елементами ES, що включає наступні заходи: 

– проектування СДіЗ із використанням КО моделі (онтологічної моделі, 

верифікованої на основі теорії категорій), з застосуванням методології, 

розробленої в п. 3.3, що дозволяє прискорити проектування й масштабування 

сховищ, реалізувати раціональні структури СДіЗ; 

– розміщення ресурсномісткої частини СДіЗ, реалізації алгоритмів ІОД 

і завдань візуалізації результатів у модулях корпоративної КС для ІОД, які 

функціонують на платформі .NET і використовують продуктивні засоби 

обчислювальної техніки; при цьому обмін оперативними даними про 

результати вимірів і вироблені керуючі впливи з ES виконується за 

допомогою відповідних технологій обміну; 

– виконання збору даних і їх різноманітної обробки з використанням 

онтологій методів і алгоритмів ІОД, які накопичуються в СДіЗ КС, що 

дозволило забезпечити необхідну гнучкість і ефективність процесу обробки 

даних, адаптацію до мінливих умов збору даних (виникнення завад та 

збурюючих впливів) і змін виробничого процесу. Такий підхід забезпечив 

можливість модифікації етапів і алгоритмів ІОД за рахунок зміни аксіом і 

правил для їхньої онтологічної моделі в складі СДіЗ за результатами 

прецедентів використання при розв’язанні задач здобуття моделей з даних; 

– інтеграція в ES сервісів Knowledge Management на основі моделей 

інтерпретації онтологій і запитів у вигляді збережених процедур і тригерів 

для БД під управлінням локальної СУБД. Алгоритми інтерпретації правил і 

обмежень ПрО як у вигляді аксіом мовою OWL DL і правил мовою SWRL, 

так і у вигляді процедур мовою SPL (методику інтерпретації баз знань і 
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запитів до них на основі реляційної моделі розроблено в п. 3.4), дозволили 

розгорнути частину СЗ (онтологічної моделі ПрО) у вигляді реляційної БД і 

відповідних тригерів і запитів мовою SQL безпосередньо на платформі ES з 

використанням СУБД MySQL. Реалізація такого варіанта модульної 

структурно-алгоритмічної організації КС для ІОД обговорюється в п. 6.2.2. 

Етапи розробленої методики і їхню роль у подоланні існуючих бар'єрів 

проілюстровано на рисунку 6.6. 

 

 

6.2.2 Варіанти структурно-алгоритмічної організації корпоративних 

комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних 

 

 

Залежно від потреб ОТС зі збору й обробки даних, від вимог до 

моделей, які витягають із даних, від обсягу розгорнутих онтологічних 

моделей і кількості фактів, що накопичуються в реляційних БД у складі СДіЗ, 

розроблено наступні варіанти структурно-алгоритмічної організації 

корпоративних КС для ІОД. 

На рисунку 6.7 наведено діаграму розгортання КС для ІОД на основі 

платформи .NET і СУБД MS SQL Server. Такий варіант організації КС 

дозволяє розгорнути БД, побудовану відповідно до розробленої методики 

інтерпретації СЗ у вигляді реляційної БД і використовувати для ІОД служби 

Analysis Services у складі СУБД. Методику використання даних служб у 

застосуванні .NET наведено в додатку Д. 

Такий варіант організації дозволяє також забезпечити надання 

функціональності, реалізованої в рамках даної КС для ІОД, віддаленим 

застосуванням-клієнтам з використанням сервісно-орієнтованої архітектури 

(SOA). Одне з можливих рішень для цього – розгортання на сервері 

корпоративної КС веб-сервера з відповідними скриптами (наприклад, веб-

сервера Apache і скриптів мовою PHP). 
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Рисунок 6.7 – Діаграма розгортання алгоритмічно-програмного забезпечення 

комп’ютерної системи інтелектуальної обробки даних на основі платформи 

.NET і СУБД MS SQL Server 

 

З урахуванням описаного в п. 6.2.1 стану з розробкою програмного 

забезпечення для інженерії знань, для ОТС, що не пред'являють великих 

вимог до масштабування СДіЗ і обсягу обробки в процесі ІОД, розроблено 

варіант реалізації КС для ІОД на платформі Java. Діаграму розгортання 

алгоритмічно-програмного забезпечення такої КС наведено на рисунку 6.8. 

Розглянутий варіант структурно-алгоритмічної організації передбачає 

використання редактора онтологій (наприклад, Protégé), розробку 

застосування для ІОД на Java, використання резонера (Pellet, Jess або Drools) 

і бібліотек API для доступу до онтологічних моделей і бази знань (зокрема, 

OWL і SWRL API). Для реалізації алгоритмів ІОД може застосовуватися одна 

з існуючих, досить розвинених, бібліотек функцій (наприклад, на базі 

програмного комплексу WEKA), а також власна реалізація алгоритмів у 

складі застосування для ІОД. 
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Рисунок 6.8 – Діаграма розгортання алгоритмічно-програмного забезпечення 

комп’ютерної системи на платформі Java, для організаційно-технічних 

комплексів, що не пред'являють великих вимог до масштабування і обсягу 

обробки в процесі інтелектуальної обробки даних 

 

Для подолання описаного в 6.2.1 бар'єра між платформами Java і .NET, 

пов'язаного з використанням різних віртуальних машин для виконання 

застосувань, запропоновано наступний варіант структурно-алгоритмічного 

рішення, діаграму розгортання якого наведено на рисунку 6.9. 
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Рисунок 6.9 – Діаграма розгортання структурно-алгоритмічного рішення для 

обміну даними й функціональністю між платформами Java і .NET 
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Запропоноване й апробоване рішення в процесі розробки 

впроваджених КС складається із трьох компонентів: динамічного обміну 

даними між застосуваннями, що є компонентами КС і виконуються в різних 

процесах, з використанням методик, докладно досліджених у додатку Ґ; 

статичного обміну даними між двома платформами в КС із використанням 

форматів зберігання даних про моделі, розглянуті в п. 1.4; використанням 

проміжного коду як обгортки (wrapper). Розглянемо третій компонент даного 

рішення з агрегації двох платформ у рамках однієї КС докладніше, на 

прикладі wrapper IKVM [http://www.ikvm.net/userguide/tutorial.html]. 

Незважаючи на те, що розроблювачі цього продукту в 2017 році припинили 

його підтримку, його використання якісно вирішує проблему розглянутого 

бар'єра між платформами. До складу IKVM входять наступні засоби: 

віртуальна машина (ВМ), яка виконує емуляцію роботи ВМ Java; засіб 

трансформації байт-кодів Java у байт-коди CIL (.NET); засоби доступу до 

просторів імен. Таким чином, застосування .NET має можливість 

використовувати, наприклад, OWLAPI і SWRLAPI, написані мовою Java, для 

ефективного виконання запитів до БЗ, її редагування й логічного виведення 

за допомогою резонерів (які також є застосуваннями Java). 

Загальну схему агрегації компонентів КС для ІОД, організованих на 

платформах Java і .NET з використанням технологій статичного й 

динамічного обміну даними, а також програмного комплексу IKVM, 

наведено на рисунку 6.10.  

Такий варіант структурно-алгоритмічної організації КС для ІОД 

дозволяє використовувати наявні розробки (у тому числі OpenSource) в 

області інженерії знань, запитів до СДіЗ і логічного виведення на основі 

онтологічних моделей, надаваних платформою Java, спільно з 

функціональними можливостями засобів розробки й бібліотек для платформи 

.NET і можливостями клієнт-серверних СУБД із інтегрованими службами 

ІОД (наприклад, Analysis Services у MS SQL Server). 
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Рисунок 6.10 – Загальна схема агрегації компонентів комп’ютерної системи інтелектуальної обробки даних, 

організованих на платформах Java і .NET 3
0
9
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Проведений у п. 1.4 аналіз ситуації на ринку програмного забезпечення 

для ІОД, а також практичні дослідження функціональних можливостей, 

надаваних для використання в режимі клієнт-сервер з застосуванням різних 

технологій динамічного обміну даними для доступу до існуючих бібліотек 

функцій, програмних пакетів, веб-служб й хмарних сервісів, дозволили 

розробити варіант структурно-алгоритмічної організації використання 

сервісів ІОД у рамках корпоративної КС. Схему даного варіанта наведено на 

рисунку 6.11. 

Такий варіант організації передбачає:  

– розміщення в корпоративній мережі підприємства, як складної ОТС, 

СД для оперативного обліку даних і СУБД для керування збором і обробкою 

даних, що дозволяє оперативно організувати СД для розв’язання конкретної 

задачі аналізу (методику викладено на прикладі реалізації СД для 

технологічної підготовки виробництва в п. 5.2);  

– розташування в корпоративній мережі підприємства, на базі 

виділеного сервера, пакетів для статичної обробки даних і Data Mining, що 

дає можливість виконувати звертання до них з застосувань для ІОД за 

допомогою пропонованого API на основі технології Component Object Model 

– COM;  

– можливість організації хмарного сховища даних з використанням 

технології WebDAV, що підвищить безпеку даних і знизить потреби в 

накопичувачах даних; використання веб-сервісів з обробки даних з високою 

продуктивністю й за допомогою великого вибору алгоритмів ІОД (набір 

інструментів Google Cloud, TensorFlow і т.п.). Конкретні алгоритми і 

функціональність, яка реалізує їх виконання, можуть обиратися в 

автоматизованому режимі, залежно від масштабу задач аналізу й обмежень 

на доступ і оплату даних сервісів. Обмін запитами на обробку й результатами 

ІОД між хмарним сервісом і локальним застосуванням зазвичай здійснюється 

за допомогою REST API [https://uk.wikipedia.org/wiki/REST]. 
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Рисунок 6.11 – Варіант структурно-алгоритмічної організації використання 

сервісів інтелектуальної обробки даних у рамках корпоративної 

комп’ютерної системи 

 

Завданням, виконання якого вимагає особливих підходів до 

структурно-алгоритмічної організації, є розміщення компонентів КС для ІОД 

на основі ES. Такий компонент КС повинен мати можливість 

низькорівневого доступу до апаратних засобів для збору даних і формування 

керуючих сигналів технологічному встаткуванню. У якості робочого 

рішення, використаного при розробці КС для автоматизації логістичного 

обліку й ІОД, описаного в п. 6.1.2, прийнято мікрокомп'ютер з Linux-

подібною операційною системою (на прикладі Raspberri PI 2 і ОС Raspbian). 

Діаграма розгортання для КС на основі ES, використовуваної як компонент 

для ІОД, наведено на рисунку 6.12. 
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Рисунок 6.12 – Діаграма розгортання алгоритмічно-програмного 

забезпечення комп’ютерної системи на основі Embedded Systems, 

використовуваної як компонент для інтелектуальної обробки даних 

 

Для подолання апаратно-програмних обмежень, що накладаються на 

засоби розробки, платформи виконання об'єктного коду й масштаби обробки 

даних у процесі їх накопичення й ІОД, у запропонованому варіанті 

використано: застосування для збору й обробки даних мовою програмування 

Python; методика зберігання знань у вигляді реляційної схеми БД і 

інтерпретація правил і запитів до СЗ у вигляді збережених процедур і 

тригерів (описана в п. 3.4); забезпечення обміну даними з віддаленими 

компонентами корпоративної КС для ІОД через протокол Ethernet з 

використанням веб-сервера Apache і відповідних скриптів мовою PHP. 

Для організації масштабованої КС для ІОД на платформі .NET з 

компонентами на базі ES, яка має можливість використовувати 

функціональність бібліотек функцій, статистичних пакетів, пакетів і веб-

служб Data Mining і ІОД, розроблено схему структурно-алгоритмічного 

забезпечення, що представлена у вигляді діаграми розгортання на рисунку 

6.13. 
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Рисунок 6.13 – Схема організації алгоритмічно-програмного забезпечення масштабованої комп’ютерної системи 

інтелектуальної обробки даних на платформі .NET з компонентами на базі Embedded Systems 
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Запропонована в даному розділі методика організації комп'ютерних 

систем, що включають до свого складу універсальні пакети й спеціалізовані 

програми на основі технологій динамічного обміну даними, забезпечила 

можливість використання реалізованої раніше функціональності для 

інтелектуальної обробки даних, підтримку прийняття рішень на основі 

методів інженерії знань. 

 

 

6.3 Результати впровадження, експериментальних досліджень і 

промислових випробувань розроблених комп'ютерних систем 

 

 

Результати експериментальних досліджень і впровадження методології 

проектування КС для ІОД, виконаних у даному розділі дисертаційної роботи, 

наведено на рис. 6.14. На рисунку 6.14а графічні залежності мають 

наступний сенс: Ряд1 – Існуючий підхід (використання слабко сумісних 

діаграмних методик і концепцій при проектуванні КС і СДіЗ); Ряд2 – 

Розроблена методологія (КО моделювання з комплексним використанням 

ERD+FDs). На рисунку 6.14б графічні залежності відображають час 

виконання типового запиту на відповідній мові запитів до онтологічних 

моделей: Ряд1 – для застосування на платформі .NET з використанням Rule 

Engine Drools.NET і OWLAPI; Ряд2 – для застосування на платформі .NET з 

використанням бібліотеки IKVM, модуля Rule Engine на платформі Java, 

OWLAPI і SWRLAPI; Ряд3 – для застосування і модуль Rule Engine на 

платформі Java з використанням OWLAPI і SWRLAPI; Ряд4 – для 

застосування на платформі Win32 (некерований код) з використанням DBMS 

MySQL (для реляційного представлення БЗ) і інтерпретацією запитів до БЗ за 

допомогою SPL/SQL. У якості онтологічної моделі для тестування 

використовувалася БЗ з наступними характеристиками: 26 концептів, 52 

об'єктних властивості й 74 властивості даних, 127 екземплярів 

(индивідуалів).   



315 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 6.14 – Результати експериментальних досліджень і впровадження 

розроблених методології проектування й варіантів структурно-алгоритмічної 

організації комп'ютерних систем для інтелектуальної обробки даних 

 

Під типовим запитом мається на увазі тестовий запит, що забезпечує 

пошук і вибірку екземплярів і значень їхніх властивостей, та включає 

перевірку 5 значень об'єктних властивостей й 3 значень властивостей даних. 

Загалом, час проектування сховищ даних і знань з раціональною 

структурою і формулювання запитів до них на відповідних мовах, скоротився 

на 30-35%, що підтверджене відповідним актом впровадження (додаток Є). 
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Експерименти проводилися з використанням ПК на процесорі Intel Core i3-

6100 CPU @ 3.7 GHz, 64-розрядної архітектури під управлінням ОС Windows 

2010, з ОЗП 4 Гб, DDR3@1600 МHz. Швидкість виконання інтерпретованих 

на основі розроблених моделей і запропонованим методом запитів до 

онтологічних моделей зросла на 35-40%. 

Експериментальну перевірку ефективності в процесі отримання 

моделей з даних з використанням розроблених компонентів КС для ІОД на 

основі інженерії знань про методи й алгоритми обробки було проведено за 

наступною методикою. Для наборів даних, отриманих у виробничих умовах і 

сформованих у вигляді 6-ти тестових наборів з різними характеристиками, 

виконано отримання залежностей (моделей) з даних (вирішувалися задачі 

регресії, тобто отримання залежностей між параметрами функціонування 

ПрО, прогнозування часових рядів, класифікації й кластеризації).  

Було використано компоненти КС для ІОД на основі інженерії знань, 

що забезпечують вибір близьких до оптимальних (для конкретного набору 

даних з визначеними характеристиками) методів ІОД, і, для порівняння 

результатів, ІОД за допомогою одного методу для всіх наборів даних. 

Результати усереднено для всіх аналізованих наборів даних та використаних 

методів ІОД.  

Для проведення експериментів розроблено алгоритмічне забезпечення 

КС для ІОД, яке функціонує на основі методів інженерії знань, зокрема: 

онтологічних моделей, представлених мовою OWL DL, для методів і 

алгоритмів обробки даних, програмних компонентів для проведення ІОД, 

технологій і форматів обміну даними; правил застосування й обмеження 

використання методів і засобів обробки даних, а також технологій обміну 

даними, сформульованих мовою SWRL. Схему розгортання й застосування 

методів і засобів ІОД, з використанням результатів інженерії знань про 

процеси й засоби обробки даних, представлено на рисунку 6.15. 
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Рисунок 6.15 – Схема розгортання й застосування методів і засобів ІОД, з використанням результатів інженерії знань 

про процеси й засоби обробки даних 
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Принцип функціонування прототипів і промислових зразків КС для 

ІОД полягає: у формуванні запитів до СД, результатом яких є вибірки даних 

для проведення ІОД і отримання залежностей; у формуванні запитів до 

сховища знань, для одержання відомостей про відповідні алгоритми для 

обробки даних, із зазначенням вагових коефіцієнтів для оцінювання ступеня 

довіри до результатів обробки; у формуванні запитів до сховища знань, для 

одержання відомостей про відповідні (доступні) програмні компоненти, що 

реалізують необхідну функціональність для обробки даних, і релевантних 

технологій обміну даними для доступу до даної функціональності. За 

результатами запитів до сховища знань модуль КС формує скрипти (рядки 

підключення до компонентів), з урахуванням отриманих результатів, 

забезпечує їх виконання й приймання результатів у вигляді витягнутих 

залежностей (моделей) з вибірок експериментальних даних. Після отримання 

результатів ІОД у вигляді здобутих з даних моделей, компоненти КС для ІОД 

забезпечують агрегацію результатів у вигляді ансамблю моделей, що близькі 

до оптимальної, за визначеними критеріями. Структурно-функціональну 

модель, у вигляді SADT-діаграми, роботи застосування для ІОД, в процесі 

якої виконуються вищенаведені операції та застосовуються результати 

запитів до онтологічних моделей для визначення потрібних і припустимих 

алгоритмів обробки даних та режимів її реалізації, наведено на рисунку 6.16. 

За результатами виконання активності A8 «Тестування та візуалізація 

результатів моделювання» актор Аналітик ПрО за участі Інженера з методів 

ІОД та Адміністратора бази знань, у вигляді комплекса онтологічних 

моделей, виконує активність А9 «Поповнення та редагування онтологічних 

моделей». В процесі виконання даної активності Аналітик ПрО поповнює, за 

необхідності, перелік та режими виконання алгоритмів обробки даних, 

редагує критерії відбору методів і алгоритмів обробки даних, за якими 

будуються та виконуються запити до СДіЗ для забезпечення автоматизації 

розв’язання задачі ІОД.  
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Рисунок 6.16 –SADT-діаграма роботи застосування для ІОД, з використанням результатів запитів до онтологічних 

моделей та агрегації результатів видобутку моделей 
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Також редагуються, у ручному або автоматизованому режимі, вагові 

коефіцієнти для критеріїв оцінювання якості моделей, що здобувають у 

процесі ІОД, за результатами отримання та оцінювання моделей на 

попередньому етапі виконання ІОД. На рисунку 6.17 наведено SADT-

діаграму, що деталізовано відображає процес оцінювання якості моделей, які 

отримані під час розв’язання задачі ІОД, на прикладі задачі кластеризації. 

Для оцінювання якості моделей за результатами розв’язання цієї задачі 

використано різні індекси якості отриманої топології розбиття об'єктів на 

кластери [163], яким надано ваги у відповідності до вподобань інженерів з 

методів ІОД, а також на які накладено обмеження для застосування в 

залежності від рекомендацій розробників цих індексів. Вагові коефіцієнти 

використано для нечіткого згортання результатів обчислення часткових 

критеріїв оцінювання якості, з використанням запропонованого у даній 

роботі методу (підрозділ 4.2). 

 

Моделі, 

здобуті з 

даних (описи 

кластерів)

A5.1

Відбір 

критеріїв 

оцінювання 

якості 

моделей

Критерії 

оцінювання 

якості 

кластеризації

Модуль оцінювання 

якості моделей 

кластеризації

Алгоритми обробки даних

Режими виконання обробки

Умови та обмеження при 

обробці даних

A5.2

Обчислення 

часткових 

критеріїв 

оцінювання 

якості моделей

Вагові коефіцієнти 

критеріїв 

оцінювання якості 

кластеризації

Відібрані 

критерії 

оцінювання

A5.3

Обчислення 

інтегральних показників 

якості результатів 

кластеризації шляхом 

нечіткої згортки 

часткових критеріїв

Алгоритми 

обчислення 

часткових критеріїв 

якості

Інтегральні 

показники 

якості 

кластеризації 

для отриманих 

моделей

Методика нечіткої 

згортки

Модуль оцінювання 

якості моделей 

кластеризації

Модуль оцінювання 

якості моделей 

кластеризації

Результати 

обчислення 

критеріїв 

оцінювання

 

Рисунок 6.17 – Деталізована SADT-діаграма процесу оцінювання якості 

моделей, на прикладі розв’язання задачі кластеризації 

 

На основі розроблених у підрозділі 2.4 категоріально-онтологічних 

представлень процесу розв’язання задач ІОД, визначення з їх використанням 
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сутностей ПрО та відношень між ними, було побудовано онтологічні моделі 

для підтримки роботи застосувань для ІОД, у яких реалізовано вищенаведені 

активності відповідних програмно-алгоритмічних засобів. На рисунку 6.18 

наведено зовнішній вигляд таких онтологій, на прикладі фрагменту онтології 

для підтримки розв’язання задачі кластеризації. Для побудови і редагування 

онтологічних моделей застосовано редактор Protégé 5.0. 

 

 

Рисунок 6.18 – Фрагмент онтології для підтримки розв’язання задачі 

кластеризації (для побудови і редагування онтологічних моделей застосовано 

редактор Protégé 5.0) 
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З використанням запропонованої архітектури та функціональності 

програмно-алгоритмічних засобів КС для ІОД проведено експериментальне 

дослідження ефективності розроблених методів та методик обробки даних у 

процесі ІОД. Для виконання даного завдання виконувалося прогнозування з 

використанням отриманих моделей, на тестуючих вибірках даних, у випадку 

побудови предикативних моделей, і оцінювання якості опису оброблених 

вибірок, для випадків дескриптивних моделей. На рисунку 6.19а,б наведено 

результати порівняльних експериментальних досліджень ефективності 

запропонованого підходу для розв’язання задачі кластеризації. Для 

визначення якості отриманих за результатами кластеризації дескриптивних 

моделей на рис. 6.19а використано Cophenetic Correlation Coefficient 

[https://www.mathworks.com/help/stats/cophenet.html]: 
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де ijY  – відстань між об’єктами i  та j , у відповідності з метрикою, що 

було використано підчас кластеризації; ijZ  – cophenetic distance між цими 

об’єктами; i  та j  – середні арифметичні значення відстаней та cophenetic 

distance відповідно, для отриманої топології розподілення кластерів. Для 

визначення якості отриманих за результатами кластеризації топологій на рис. 

6.19б використано інтегральний показник. Він обчислювався за методикою 

нечіткої згортки (підрозділ 4.2), з використанням індексів щільності CDbw, 

Silhouette, Dunn і Девіса-Болдвіна (DB) [163] та їхніх вагових коефіцієнтів 

(0.85, 0.63, 0.58, 0.43), визначених експертним шляхом.  



323 

 

 

а) 

 

 

б) 

Рисунок 6.19 – Результати порівняльних експериментальних досліджень 

ефективності алгоритмічно-програмних компонентів комп'ютерних систем 

на основі інженерії знань: а) Оцінка якості топологій кластерів, побудованих 

для експериментальних даних, з використанням Cophenetic Correlation 

Coefficient: 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) Оцінка якості топологій кластерів з використанням 

інтегрального показника: 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) (Лист 1)  
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Агрегування результатів кластеризації проводилося також шляхом 

нечіткої згортки рішень про приналежність об’єктів до кластерів, з 

використанням обчислених інтегральних показників для різних топологій у 

якості вагових коефіцієнтів. 

Проведено також порівняльний аналіз експериментальних даних за 

результатами побудови предикативних моделей в процесі розв’язання задач 

ІОД (регресії та прогнозування часових рядів), фрагмент результатів якого 

наведено на рис. 6.19в,г. Агрегація результів здобуття предикативних 

моделей у компонентах КС для ІОД на основі інженерії знань виконувалася 

шляхом організації та використання ансамбля моделей, які відповідали 

визначеним під час їх здобуття вимогам та обмеженням. Аналіз залежностей, 

наведених на рис. 6.19, показав, що в процесі розв’язання більшості задач 

ІОД компоненти КС на основі інженерії знань та агрегації результатів 

отримання моделей з даних, у порівнянні із компонентами КС, що працюють 

у звичайному режимі обробки даних, дозволили одержати моделі більшої 

адекватності й точності. За рахунок модифікації сховища знань на основі 

накопичених відомостей про функціонування ПрО й результати обробки 

попередніх наборів даних у конкретній КС, забезпечено можливість 

компонентам КС витягати нові знання й одержувати рекомендації з вибору 

режимів і схем проведення інтелектуальної обробки даних, і, таким чином, 

адаптуватися до змін об'єктів і процесів у ПрО. Ефективність застосування 

розробленої технології підтверджена експериментально. 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%. 

Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі, методи й засоби 

дозволили реалізувати ряд проектів для виробничих підприємств. Оцінка 

системного ефекту від впровадження запропонованих методів, технологій і 

інформаційних систем показала наступне.  
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в) 

 

г) 

Рисунок 6.19 – Результати порівняльних експериментальних досліджень 

ефективності алгоритмічно-програмних компонентів комп'ютерних систем 

на основі інженерії знань: в) Оцінка якості залежностей параметрів, 

витягнутих з експериментальних даних: Ряд1 – КС для ІОД на основі 

інженерії знань; Ряд2 – ІОД на основі одного методу; застосовувалися 

методи лінійної регресії, нелінійної 2-го порядку, побудова нейронної мережі 

й підсистеми нечіткої логіки; г) Графік середніх абсолютних помилок 

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, побудова нейронної мережі (Лист 2)  
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У середньому при розв’язанні різних задач ІОД прогностична 

здатність, точність і релевантність, що витягають із даних моделей за 

допомогою КС для ІОД на основі інженерії знань підвищилася на 15-25%. 

Час проектування сховищ даних і знань зі структурою, близької до 

оптимальної, і формулювання запитів до них на відповідних мовах, 

скоротилося на 30-35%. На підприємствах корпорації «Біосфера» (ТОВ КПД, 

м. Дніпро й м. Фастів) економічний ефект від впровадження запропонованих 

методів організації сховищ знань і обробки даних, розроблених на їх основі 

комп'ютерних систем, становить до 1,3% від вартості продукції. 

Впровадження КС для ІОД на терміналах ТОВ «Олімпекс Купе Інт.» і 

вагових пунктах ТОВ «ФІДЛАЙФ» забезпечило ефект до 1 % від 

товарообігу. 

Економічний ефект отримано за рахунок релевантного прогнозування 

завантаження технологічного встаткування, оперативного й точного обліку 

матеріальних потоків і готової продукції, якісного аналізу постачальників і 

споживачів і підтримки прийняття рішень, які оптимізують виробничий 

процес. 

 

 

6.4 Оцінка системного ефекту від впровадження результатів 

дослідження й практична значимість роботи 

 

 

SWOT-аналіз результатів досліджень показав наступне. 

Strengths. Сильними сторонами дослідження є те, що в результаті 

розробки й застосування методологій проектування й реалізації СДіЗ, 

алгоритмічно-програмного забезпечення КС для ІОД на основі 

категоріально-онтологічного підходу, переборені семантичні й лінгвістичні 

бар'єри при проектуванні компонентів КС. У замовників, аналітиків і 
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розроблювачів з'явилася можливість використовувати наскрізну 

методологію, придатну для колективної роботи й обміну знаннями, зрозумілу 

й об'єктивну з погляду довідності й обґрунтованості моделей. Дана 

методологія може бути використана для повного комплексу дослідницьких і 

проектних робіт, незалежно від форматів представлення даних і діаграмних 

методик формалізації знань про роботу ПрО. Категоріально-онтологічний 

підхід до моделювання й проектування дає можливість формально 

обґрунтувати суб'єктивні результати інженерії знань і використовувати 

об'єкти теорії категорій у вигляді шаблонів проектування на високому рівні 

абстракції. 

Weaknesses. Слабкими сторонами результатів даного дослідження є 

підвищення вимог до рівня абстрактного мислення аналітиків, що 

займаються онтологічним моделюванням ПрО. При використанні 

розробленої методології вони повинні опанувати деякі математичні основи 

теорії категорій і скетчів і навички використання їхніх положень при 

представленні результатів інженерії знань. Як і при використанні будь-якої 

методики формалізації знань, якісні результати можуть бути отримані тільки 

на основі досвіду тривалого практичного застосування розробленої 

методології.  

Opportunities. Додаткові можливості, що виникають при досягненні цілі 

даного дослідження, полягають у розв’язанні задач інтелектуалізації 

комп'ютерних систем, підвищенні якості розробки й ефективності 

використання алгоритмічно-програмних компонентів таких систем на основі 

методів інженерії знань. Це дозволило розробити продуктивні компоненти 

КС для ІОД, що виконують задачі оперативної й релевантної обробки даних, 

ефективної інженерії знань і отримання адекватних моделей з масивів даних. 

Компоненти таких КС впроваджені на ряді промислових підприємств, у 

наукову діяльність і навчальний процес. 

Threats. Складності у впровадженні отриманих результатів у практику 

проектування компонентів КС зв'язані з наступним фактором. Фахівці, що 
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застосовують будь-яку методику або технологію проектування тривалий час і 

одержують задовільні результати, можуть мати відповідні упередження до 

розробленої методології й сумніватися в її практичній корисності. Однак 

зростаюча складність КС для ІОД і розв'язуваних з їхньою допомогою задач, 

підвищення конкуренції в області інформаційних технологій, вимагають 

освоєння нових підходів до проектування, заснованих на сучасних 

досягненнях наукової думки. 

Оцінка системного ефекту від впровадження запропонованих методів, 

технологій і інформаційних систем показала наступне. 

У середньому при розв’язанні різних задач ІОД (прогнозування 

часових рядів, регресії, класифікації, кластеризації) прогностична здатність, 

точність і адекватність моделей, що витягають з даних за допомогою КС для 

ІОД на основі запропонованих алгоритмічних засобів і програмних 

компонентів, підвищилися на 15-25% у порівнянні з ІОД, яка виконується без 

використання результатів інженерії знань. 

Час проектування сховищ даних і знань з раціональною структурою і 

формулювання запитів до них відповідними мовами запитів, скоротився на 

30-35%. 

Швидкість виконання інтерпретованих на основі розроблених моделей 

і запропонованим методом запитів до онтологічних моделей зросла на 35-

40%.  

Оцінка економічного ефекту від впровадження запропонованих 

методів, технологій і інформаційних систем показала наступне: 

- на підприємствах корпорації «Біосфера» (ТОВ КПД, м. Дніпро й м. 

Фастів) економічний ефект від впровадження розроблених КС на 

основі запропонованих методів і засобів організації сховищ знань і 

інтелектуальної обробки даних, алгоритмічних і програмних 

компонентів з використанням результатів інженерії знань, становить до 

1,3% від вартості продукції;  



329 

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

«ФІДЛАЙФ» – до 1 % від товарообігу. 

Очікуваний економічний ефект отримано за рахунок релевантного 

прогнозування завантаження технологічного встаткування, оперативного й 

точного обліку матеріальних потоків і готової продукції, якісного аналізу 

постачальників і споживачів і підтримки прийняття рішень, які оптимізують 

виробничий процес. 

За підсумками проектування й реалізації виробів на підприємстві ПАТ 

«Старокраматорський машинобудівний завод» підтверджено адекватність 

результатів моделювання на основі розробленого в роботі методу і 

реалізованої методики імітаційного моделювання з використанням нечітких 

когнітивних карт. Продуктивність роботи фахівців, які проводять такий 

аналіз, підвищилася на 15-25%. 

У результаті модернізації, з використанням результатів даної 

дисертаційної роботи, корпоративної інформаційної системи підприємства на 

ЗАТ «Керамічні маси Донбасу», за результатами віброакустичної діагностики 

механізмів і машин у складі технологічного встаткування керамічного 

виробництва, є можливість вчасно розпізнавати передаварійні ситуації й 

зміни режимів роботи встаткування, що дозволяє ефективно управляти 

якістю продукції. За результатами обробки накопичених даних удосконалено 

процеси здрібнювання й транспортування компонентів керамічної маси, за 

рахунок виявлення залежностей між параметрами техпроцеса і їх наступного 

контролю. Знижено на 10% обсяг вхідних компонентів, які зазнають 

повторної обробки під час підготовки керамічних мас, а також на 3% 

скорочено споживання енергоносіїв у процесі їх сушіння.  

Практичну цінність результатів дисертаційної роботи підтверджує те, 

що, на основі й з використанням розроблених та розвинених теоретичних 

основ, методів і засобів побудови алгоритмічно-програмних засобів КС, що 

забезпечують оперативність і точність результатів інтелектуальної обробки 

даних в ОТС на основі опрацювання формалізованих знань, і за рахунок 
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комплексного підходу до інтеграції програм за допомогою динамічного 

обміну даними, реалізовано і впроваджено ряд комп'ютерних систем і їхніх 

компонентів для виробничих підприємств, науково-дослідних інститутів і 

ВНЗ, що підтверджено відповідними актами впровадження й апробації 

(додаток Є).  

 

 

6.5 Перспективи використання результатів і напрямки подальших 

досліджень 

 

6.5.1 Забезпечення інтелектуалізації інформаційних систем при обробці 

даних про предметну область і в процесі підтримки прийняття рішень 

 

6.5.1.1 Інформаційні системи з апроксимацією функції мети експертів 

під час підтримки прийняття рішень із використанням методів інженерії 

знань 

 

 

У процесі здійснення експертного оцінювання технічних і економічних 

об'єктів важливою науковою проблемою є формування експертних груп. Такі 

групи повинні відповідати за своєю системою переваг вимогам особи, що 

формує групи й надалі користується результатами їхньої роботи, тобто 

ухвалює відповідні рішення (наприклад, керівник підрозділу або 

підприємства, далі – ОПР). Таким чином, метою процесу формування 

робочих груп експертів (колективного ОПР) є забезпечення найкращого 

відображення функції мети ОПР на узагальнену функцію мети (функцію 

корисності) групи експертів. 

Розглянемо алгоритм формування груп експертів. Його реалізація має 

метою відображення переваг ОПР у вигляді прогнозу компетентності 

експертів і їхньої адекватності розв'язуваному завданню аналізу. Після 

формування групи необхідно провести з її членами активний експеримент, за 
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результатами якого апроксимувати й ідентифікувати поведінку кожного з 

експертів, а в ідеальному випадку – і всієї групи. Така ідентифікація може 

бути проведена з використанням нейронно-нечіткої мережі й відповідних 

методик навчання на основі навчальної вибірки оцінок альтернатив, які 

отримано від експертів.  

Для даної предметної області й розв'язуваної задачі підходять 

неітеративні методи настроювання вагових коефіцієнтів зв'язків між 

нейронами в моделі ННМ, зручні для наступного аналізу ОПР і засновані на 

виділенні для кожної ознаки (критерія порівняння альтернатив) інтервалу 

значень, у яких номер класу (альтернатива) залишається незмінним. 

Представимо набір прийнятих рішень (прецедентів), на основі виданих 

експертом оцінок критеріїв порівняння, як двійку YX, . Тоді  s

j

S x=X  – 

набір оцінок критеріїв для s -го екземпляра прийняття рішення з набору 

прецедентів; S,=s 1,... , S  – кількість прецедентів у навчальній вибірці;

N,1,...=j , N  – кількість критеріїв порівняння альтернатив; 
s

jx  – значення j

-го критерію s -го екземпляра з набору прецедентів. Відповідно,  sy=Y  – 

набір прецедентів рішень за результатами аналізу виданих експертом оцінок 

альтернатив. Для навчання ННМ формується навчальна вибірка прецедентів 

рішень. Далі формуються оператором або призначаються системою нечіткі 

множини як значення (терми) лінгвістичних змінних і їхні носії для кожного 

критерію в діапазоні його значень; визначається загальний вид функцій 

)(xμ s

ki,  приналежності i -го критерію до k -го терму для розпізнаваного 

прецеденту 
sx . У процесі нечіткого виведення обчислюється значення 

функції приналежності для кожного 
s

jx  й визначаються коефіцієнти mi,k,α , які 

характеризують апріорну приналежність k -го терму до i -ї ознаки (критерію) 

m -го класу (альтернативі із групи аналізованих).  

На підставі отриманих залежностей одержуємо тришарову ННМ, у якій 

нейрони першого шару обчислюють приналежність аналізованих оцінок до 

нечітких термів критеріїв, нейрони другого шару виконують згортку значень 

функції приналежності за кожним критерієм, а єдиний нейрон третього шару 
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– згортку отриманих значень за частковими критеріями в загальну оцінку 

прецеденту з урахуванням значимості термів критеріїв для визначення 

відповідного класу. У випадку вибору з набору альтернатив 

використовуються два класи при розпізнаванні альтернативи – «Краща 

альтернатива» і «Домінована альтернатива». 

Таким чином, у процесі навчання формується нечітка база знань, 

обчислюються параметри функцій приналежності нечітких термів, які 

використовуються в якості значень лінгвістичних змінних у складі нечітких 

правил. Після проведення достатнього числа ітерацій з прийняття рішень і 

навчання системи така ННМ може бути використана разом із групою 

експертів.  

Іншим підходом до апроксимації функції корисності експерта може 

бути пряма побудова класифікаційних правил у вигляді дерева рішень, для 

чого немає необхідності використовувати великий набір прецедентів для 

навчання моделі і яке досить наочно візуалізує для ОПР семантику правил і 

практичну інтерпретацію результатів виконаного вибору. Така візуалізація 

дозволяє фахівцеві з конкретної ПрО перевірити перебіг міркувань 

виконавця виведення й, можливо, безпосередньо відредагувати побудовану 

базу правил. 

Розглянемо архітектуру такого програмного компонента. 

На рис. 6.20 представлена діаграма класів програмного забезпечення 

інформаційної системи, яка реалізує кожен з розглянутих вище підходів і 

може бути шаблоном проектування для компонентів комп'ютерних систем на 

основі моделей, що апроксимують функцію мети ОПР і навчаються на 

прецедентах прийняття рішень. При цьому моделі організовано у вигляді 

наборів класифікаційних або асоціативних правил (ієрархічно супідрядних у 

випадку дерев рішень), у тому числі з використанням нечітких термів. 

Розглянутий ПК працює у двох режимах – навчання й виведення (прийняття 

рішень на основі бази правил), які реалізують, відповідно, класи «Виконавець 

навчання» і «Виконавець виведення». Роль ОПР зводиться до того, щоб для 

розв'язуваної задачі вибору вказати «Режим виведення», керуючий процесом 

використання навченої моделі (бази правил).  
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Рисунок 6.20 – Діаграма класів для шаблону проектування компонентів 

комп'ютерних систем на основі моделей, які навчаються на прецедентах 

прийняття рішень 

 

У процесі навчання використовуються прецеденти, наявні в сховищі 

даних. При цьому «Характеристика» – клас, який містить у собі критерії 

порівняння альтернатив. При цьому потрібно врахувати, що в якості 

критеріїв порівняння в ННМ необхідно використовувати лише такі ознаки, 

які можуть бути об'єктивно вимірювані у вигляді технічної характеристики 

альтернативи. Використання такого роду даних дозволяє виявити більш 

об'єктивні й приховані залежності й закономірності в даних для побудови 
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Таким чином, використання засобів штучного інтелекту при реалізації 

програмних систем з використанням методів інженерії знань дозволяє суттєво 

підвищити якість інформаційного забезпечення діяльності. Запропонована 
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архітектура комп’ютеризованої інформаційної системи, з використанням 

нейронно-нечіткої мережі для підтримки прийняття рішень, забезпечує 

автоматизацію процесу прийняття рішень у випадку, якщо є можливість на 

основі накопичених прецедентів апроксимувати глобальну функцію мети 

комітету ОПР (або локальну – у випадку апроксимації функції мети окремого 

експерта) при виборі альтернатив у рамках типових (або подібних) задач 

аналізу предметної області. Моделі, одержувані в процесі навчання системи 

такого виду, можна використовувати для заміни груп експертів або в якості 

окремого (додаткового) експерта-арбітра. 

 

6.5.1.2 Розробка програмних компонентів для автоматизації тестування 

знань із елементами самоорганізації процесу тестування 

 

 

Важливим напрямком досліджень, з використанням отриманих у даній 

дисертаційній роботі результатів, є системне, науково обґрунтоване 

використання автоматизованого контролю якості знань у процесі підвищення 

освітнього рівня фахівців, як складової частини інформаційної підтримки 

інженерної діяльності в складних ОТС. Сучасні тестуючі системи, в 

основному, використовують тестові завдання з вибором одного варіанта 

відповіді (або декількох) із чотирьох-п'яти запропонованих, кожний з яких 

має задану вагу. Така форма тестування не дозволяє врахувати правильні 

відповіді на базові питання з темі, що вивчається, а також неповні або 

частково правильні відповіді. Практично в кожній тестуючій системі 

використовується генератор тестових завдань, який здійснює комплектацію 

тестів на основі випадкової вибірки з бази тестів. Відповідно, наступне 

тестове завдання не враховує результативність або специфічність тестів, 

отриманих на попередньому етапі їх формування. 

Зазвичай в тест можна включати тільки завдання, що не вимагають 

великих зусиль при виконанні, тому завдання повинні бути досить простими. 

Для ускладнення завдань у систему необхідно включати спеціалізоване 

середовище для проведення проміжного аналізу, побудови схем і проведення 
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розрахунків, причому ці проміжні результати ніяк не враховуються при 

визначенні оцінки. Такі тести можна назвати «жорсткими», тому що в них 

фактично використовується двійкова система оцінки правильності відповіді 

на кожне питання (правильно або неправильно). Більш адекватну оцінку 

знань дають «м'які» тести, що дозволяють ураховувати часткові або 

невпевнені відповіді. При цьому необхідно динамічно міняти й схему 

проходження тесту, коли система ставить запитання певного рівня складності 

доти, поки не буде отримана правильна відповідь (кілька правильних 

відповідей), не переходячи до більш складних питань. 

Незважаючи на розглянуті вище недоліки тестуючих систем, які не 

дозволяють скоротити кількість тестів при ідентифікації рівня знань, не 

використовують нечіткі або імовірнісні характеристики отриманих 

відповідей для формування оцінки, такі системи мають ряд важливих 

переваг. Тести досить привабливі, тому що суттєво скорочують час відповіді 

на запитання, а перевірку тестів існує можливість повністю автоматизувати. 

Результати тестів можуть зберігатися автоматично й використовуватися 

надалі. Усе це вимагає подальшої роботи над архітектурою й алгоритмічним 

забезпеченням процесів формування тестів і аналізу результатів тестування. 

Такі засоби штучного інтелекту, як нейронно-нечітка система, навчена 

відповідним чином, що представляє собою експертну систему – аналізатор 

процесу тестування, дозволяє динамічно оцінювати вагові коефіцієнти 

питань у тесті на основі цілого набору параметрів процесу тестування. На 

основі її рекомендацій тестуюча система може ухвалювати рішення щодо 

перебудови тестів. 

Ще однієї реалізацією інтелектуальних алгоритмів функціонування 

тестуючих систем є можливість самоорганізації тесту і його адаптації до 

рівня підготовки користувачів. У цьому випадку при багаторазовім 

використанні тесту система може перерозподіляти питання за рівнем 

складності, спираючись на дані, отримані при тестуванні. Ваговий коефіцієнт 

питання, на яке була отримана найбільша кількість правильних відповідей, 

знижується. Це дає можливість побудови адаптивних тестів, які самостійно 

корегуються під рівень користувачів. 
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Алгоритми машинного навчання, що дозволяють оцінювати 

достовірність прийнятого рішення про рівень знань студента (наївний байєсів 

підхід, побудова й використання імовірнісного дерева й т.п.) або виконувати 

згортку часткових оцінок з використанням нечіткої міри, дозволяють після 

кожного тестового завдання перерозподіляти рівень довіри між гіпотезами, 

залежно від обраного варіанта відповіді. Після ухвалення рішення система 

інформує користувача про його оцінку, а також указує на теми, погано або 

недостатньо засвоєні, для досягнення більш високих результатів в 

подальшому.  

Результати проведених досліджень дозволили представити у вигляді 

діаграми класів нотації UML предметну область процесу контролю знань 

шляхом тестування. Класи й зв'язки між ними, наведені на рисунку 6.21, 

дозволяють оцінити необхідну комплектацію модулів адаптивної тестуючої 

системи для реалізації багатьох з розглянутих вище принципів 

функціонування подібних систем і намітити шляхи їх програмної реалізації.  

 

Рисунок 6.21 – Діаграма класів предметної області процесу автоматизованого 

контролю знань шляхом тестування 
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Клас «Аналізатор процесу» містить у собі експертну систему на основі 

дерева рішень із базою знань у вигляді набору класифікаційних правил або 

ННМ. Розглянутий клас розраховує параметри процесу тестування й, 

використовуючи клас «Модель тестування», динамічно перебудовує 

запропоновані тести. За результатами проходження тестів формуються дані 

класу «Рівень знань» для студента з відповідного теста, який входить у тему 

дисципліни, що вивчається. 

З урахуванням вищевикладеного, з використанням архітектурної 

моделі, наведеної на рисунку 6.21, запропоновано програмний компонент для 

тестування знань у багатокористувацькому режимі з використанням web-

технології. Для вибору й представлення питань у процесі тестування 

використано адаптивні методики стохастичної теорії тестів (Item Response 

Theory).  

Розробку й реалізацію інтелектуальних тестуючих систем із 

самоорганізацією процесу тестування, адаптивним вибором тестуючих 

завдань, можливістю розпізнавати наближені відповіді й т.п.  можливостями, 

необхідно виконувати з урахуванням певних архітектурних вимог і 

обмежень, а також сучасних підходів до організації віддалених лабораторних 

робіт [257,258,286]. 

При розробці тестів необхідно накопичувати базу питань, вести 

статистику їх використання, вчасно обновляти базу, використовувати 

математичні моделі й методи для дидактично обґрунтованого контролю 

знань. Забезпечити розв’язання даних задач дозволяє категоріально-

онтологічний підхід і використання ІОД на основі результатів інженерії 

знань. На рисунку 6.22 наведено представлення  знань для завдань навчання 

й адаптивного тестування на основі онтологічних моделей досліджуваних 

ПрО. 
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Рисунок 6.22 – Представлення знань для завдань навчання й адаптивного тестування на основі онтологічних моделей 

досліджуваних предметних областей 
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знань в умовах невизначеності. 
Еволюційні алгоритми, еволюція 
нейронних мереж та інші гібридні 

технології (3.03.01.02)

Тема:
Алгоритми машинного навчання. 

Інтелектуальні методи обчислювання 
для кластеризації, класифікації, 
моделювання та прогнозування 

(3.03.01.03)

забезпечуєзабезпечує
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С
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3
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6.5.2 Адаптація компонентів комп'ютерних систем до змін об'єктів і 

процесів, про яких накопичуються й обробляються дані 

 

 

Розроблена в даній дисертаційній роботі технологія побудови 

комп’ютеризованих інформаційних систем на основі бази знань у вигляді 

онтологій предметної області й процесу обробки даних, доповнених 

формалізацією бізнес-правил, дозволила виконувати запити до існуючих 

СДіЗ. Це забезпечує можливість отримання нових знань і одержання 

рекомендацій з вибору режимів і схем проведення інтелектуальної обробки 

даних, і, в остаточному підсумку, можливість програмної адаптації 

комп'ютерних систем до змін об'єктів і процесів, про яких накопичуються й 

обробляються дані. 

На рисунку 6.23 наведено загальну схему організації алгоритмічно-

програмних засобів КС для ІОД, що дозволяють виконувати обробку 

зображень і розпізнавання образів на основі бази знань про алгоритми 

обробки, умови і обмеження їх застосування. Такий підхід, що базується на 

результатах даної роботи та викладений у [161], дозволяє забезпечити 

адаптацію КС для обробки зображень до змін умов проведення обробки, 

цілей і задач ІОД. Зокрема одну і ту ж комп’ютерну систему, з 

поповнюваною в автоматизованому режимі базою знань, можна 

використовувати для розв’язання різних задач: розпізнавання технологічних 

об'єктів, діагностики стану встаткування й виробів, пошуку зображень у 

сховищах даних і глобальних мережах. 

Також, на основі категоріально-онтологічного підходу до 

представлення знань про роботу ПрО й методології проектування й реалізації 

СДіЗ, буде розвинуто напрямок, пов'язаний з персоналізацієй результатів 

пошуку в глобальних мережах і архівах документів (рисунок 6.24). Розвиток 

даного напрямку дозволить забезпечити більшу релевантність результатів 

пошуку, ніж звичайний пошук серед анотованих документів за ключовими 

словами, які користувачі пошукових систем указують без визначення ролі й 

місця понять і термінів у загальній моделі знань і ПрО пошуку. 
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Рисунок 6.23 – Схема організації алгоритмічно-програмних засобів комп’ютерних систем, що дозволяють виконувати 

обробку зображень і розпізнавання образів на основі бази знань про алгоритми обробки і умови їх застосування 
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Рисунок 6.24 – Забезпечення персоналізації результатів пошуку в глобальних 

мережах і архівах документів на основі онтологічних моделей предметних 

областей пошуку 

 

 

6.6 Висновки по розділу 6 

 

 

1. Розроблена в даному розділі дисертаційної роботи модульна 

структурно-алгоритмічна організація комп'ютерних систем дозволяє гнучко 

комплектувати системи для інтелектуальної обробки даних залежно від 

організаційно-технічних особливостей підприємств і організаційно-технічних 

комплексів, у тому числі на основі вбудованих систем. На відміну від 

існуючих, дану структурно-алгоритмічну організацію засновано на базах 

знань про предметну область і про характеристики алгоритмів обробки, що 

дозволило забезпечити адаптивність процесу обробки до особливостей 

масивів даних і підвищити точність розпізнавання патернів в даних, 
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забезпечити необхідний обсяг і оперативність виявлення прихованих 

залежностей.  

2. Запропонована в даному розділі методика організації комп'ютерних 

систем, що включають до свого складу універсальні пакети й спеціалізовані 

програми на основі технологій динамічного обміну даними, забезпечила 

можливість використання реалізованої раніше функціональності для 

інтелектуальної обробки даних, підтримку прийняття рішень та вироблення 

керуючих впливів на елементи ОТС за результатами опрацювання 

формалізованих знань. 

3. Розроблено, реалізовано й впроваджено технічні рішення для 

алгоритмічно-програмних засобів КС для ІОД на платформах .NET і Java, а 

також варіант їх інтеграції й модульної комплектації, в залежності від 

розв'язуваних в ОТС задач з інженерії знань і організації сховищ даних і 

знань, та в залежності від обмежень з обчислювальній потужності й умов 

функціонування компонентів КС. При розробці варіантів структурно-

алгоритмічної організації КС використано розроблену в розділі 5 і наведену в 

додатку Ґ технологію вибору методів динамічного обміну даними в 

підсистемах КС. При інтеграції платформ і програмних модулів використано 

інтерфейси доступу до функціональності бібліотек функцій, пакетів, веб-

служб для розв’язання задач ІОД, враховано особливості використання цих 

інтерфейсів. Розроблено типове технічне рішення для виконання ІОД на базі 

вбудованих систем (на прикладі RaspberriPI).  

За рахунок використання запропонованих методик та структурно-

алгоритмічних рішень при організації та функціонуванні КС для ІОД 

швидкість виконання інтерпретованих на основі розроблених моделей і 

запропонованим методом запитів до онтологічних моделей зросла на 35-40%. 

4. Удосконалено технологію побудови алгоритмічно-програмних 

засобів КС на основі сховища знань у вигляді онтологічних моделей, 

обмежень і правил бізнес-логіки, представлених у вигляді, придатному для 

автоматизованої обробки й логічного виведення, за рахунок можливості 
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модифікації сховища знань на основі накопичених відомостей про 

функціонування ПрО й результати обробки попередніх наборів даних у 

конкретній КС, що дозволяє компонентам КС витягати нові знання й 

одержувати рекомендації з вибору режимів і схем проведення 

інтелектуальної обробки даних, і, таким чином, адаптуватися до змін об'єктів 

і процесів у ПрО. Ефективність застосування розробленої технології 

підтверджена експериментально. 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%. 

5. Розроблені в дисертаційному дослідженні моделі, методи й засоби 

дозволили реалізувати ряд проектів для виробничих підприємств. Оцінка 

системного ефекту від впровадження запропонованих методів, технологій і 

інформаційних систем показала наступне. Час проектування сховищ даних і 

знань з раціональною структурою і формулювання запитів до них 

відповідними мовами, скоротив на 30-35%. На підприємствах корпорації 

«Біосфера» (ТОВ КПД, м. Дніпро й м. Фастів) економічний ефект від 

впровадження запропонованих методів організації сховищ знань і обробки 

даних, розроблених на їх основі алгоритмічно-програмних засобів 

комп'ютерних систем, становить до 1,3% від вартості продукції. 

Впровадження КС для ІОД на терміналах ТОВ «Олімпекс Купе Інт.» і 

вагових пунктах ТОВ «ФІДЛАЙФ» забезпечило ефект до 1 % від 

товарообігу. 

6. Розглянуто перспективи використання результатів роботи і напрямки 

подальших досліджень, а саме: забезпечення інтелектуалізації інформаційних 

систем при обробці даних про предметну область і в процесі підтримки 

прийняття рішень; представлення знань для завдань навчання й адаптивного 

тестування на основі онтологічних моделей досліджуваних предметних 

областей; подальша адаптація компонентів комп'ютерних систем до змін 

об'єктів і процесів, про яких накопичуються й обробляються дані. 
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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 

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.  
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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 
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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 

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-
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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 високих тисків і перспективних технологій, а також використано в 

ІПМ ім. І.М. Францевича НАНУ для підвищення ефективності 

мікроструктурних досліджень. 
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ДОДАТОК А. Результати системного підходу до аналізу й 

концептуалізації об'єктів і процесів онтологічного моделювання 

 

Додаток А1. Системний підхід до розгляду об'єктів і моделюванню в 

різних предметних областях 

 

 

Для дослідження різних об'єктів і побудови моделей потрібна загальна 

методологія їх розгляду, у якості якої використовуємо системний підхід [1-3]. 

Розглянемо підходи до моделювання систем, розробимо відповідну 

онтологію, яка забезпечить структуризацію інформації про систему. 

Насамперед, будь-яку систему призначено для досягнення певної мети, яка й 

визначає її призначення, функції, компоненти й поведінку (рисунок А.1). 

Системи класифікуються за цілим рядом ознак [1,3], існує множина різних 

класифікацій. У рамках даного додатку обмежимося тільки двома підвидами 

систем: об'єкт – як система, яка відображає конструктивне виконання 

технічних об'єктів і процес – як система операцій, яка визначає їхню 

послідовність, динаміку роботи й зміни в об'єкті в процесі виконання 

поставлених завдань. У технічних системах реалізація технологічних 

операцій здійснюється за допомогою різних пристроїв (конструкцій). Тому 

розгляд процесів, наприклад, підвищення їх ефективності пов'язано з 

особливостями конструктивної реалізації цих процесів. 

Для спрощення розгляду системи будується її модель, яка відображає 

тільки її важливі в кожному конкретному випадку сторони. Таким чином, на 

вибір моделі впливає аспект розгляду системи, який потрібно виділяти для 

цілеспрямованого формування моделі системи. З іншої сторони модель 

повинна забезпечувати розв’язання ряду задач, які розглядаються на етапах 

життєвого циклу системи. Розв’язання цих задач забезпечує ефективність 

досягнення мети створення й функціонування системи.  

При виборі задач для дослідження також виділяють аспект розгляду 
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системи, чим забезпечується відповідність задач і моделей системи. 

Найбільш загальним є поділ задач на задачі аналізу й синтезу систем, які, як 

правило, розглядаються послідовно в часі й циклічно повторюються. Крім 

того, у кожній ПрО існують типові задачі, що вимагають рішення, наприклад, 

задачі геометричного моделювання при проектуванні різних конструкцій.  

Завданням відповідають типові методи їх виконання [2,4,5]. Як 

правило, при постановці задачі заздалегідь вивчаються можливості їх 

розв’язання й одержання потрібної інформації, визначаються вимоги до 

моделі. Для моделі важливим є рівень формалізації відомостей про систему й 

вид її представлення, які визначають можливість автоматизації її обробки: 

текст, графіка, формула й ін. Моделі класифікують також за ступенем 

осмислення внутрішніх процесів у системі: від розгляду моделей у вигляді 

«чорної скрині», коли аналізуються залежності «вхід – вихід» до аналізу 

фізичних процесів у системі (модель «біла скриня») [5]. 

У загальному випадку систему S представляють у вигляді сукупності 

множин, що включають [5]: 

 

S = {Z, C, R, F, G, H, A, L},    (А.1) 

 

де Z – сукупність або структура цілей; З – сукупність елементів системи 

(структур, що реалізують цілі); R – відношення між елементами; F – кінцева 

множина функцій; G – сукупність технологій, що реалізують систему; H – 

умови існування системи (фактори, що визначають створення й 

функціонування системи); A – перелік станів системи; Z – мова спостерігача 

(набір понять) для опису системи. 
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Рисунок А.1 – Онтологія розгляду системи в процесі дослідження й 

побудови моделі 
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Загальним системним методом при детальному вивченні системи є її 

декомпозиція для виділення частин (елементів, блоків) системи [6]. Поділ 

системи на частини дозволяє побудувати моделі складу й структури системи, 

визначити внутрішні зв'язки між її елементами. Виділення блоків 

здійснюється для певної точки розгляду системи – аспекту, що дозволяє 

спростити розгляд системи при її моделюванні. Елементи при цьому є 

спеціалізованими для виконання певних функцій, тому паралельно з 

об'єктною декомпозицією виконується й функціональна декомпозиція, і 

декомпозиція зв'язків. 

Ступінь декомпозиції системи визначається завданнями моделювання й 

відповідає рівню абстракції при її розгляді. Типовими рівнями абстракції при 

моделюванні технічних систем є: моделювання на метарівні, макрорівні й 

мікрорівні, що відрізняються застосовуваним математичним апаратом [5,7,8]. 

Елементи системи при декомпозиції утворюють ієрархію, візуальним 

представленням якої є дерево «І», а з урахуванням варіативності реалізації 

цих елементів – дерево «І – АБО» [2,3].  

Слід зазначити, що при використанні онтологічного підходу для 

формалізації інформації про систему велике значення має використання 

термінів, що відповідають розглянутій ПрО. При виділенні рівнів абстракції 

розгляду системи в процесі її декомпозиції відбувається й зміна термінології, 

за допомогою якої характеризуються частини системи, тому що відбувається 

спрощення її елементів. Наприклад, складні геометричні форми, що 

характеризуються спеціальними термінами, спрощуються до сукупності 

взаємозалежних простих геометричних примітивів. Аналогічно відбувається 

й з іншими термінами, наприклад, ручка перемикання, названа так за 

функціональною ознакою, при конструктивній декомпозиції являє собою 

зв'язані циліндр і сферу. У цілому, при розгляді технічних систем вид зв'язку 

«has part» є одним з базових. 
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Наприклад, у роботі [9], у якості характеристик компонента 

геометричного об'єкта при створенні онтології використано поняття 

функціонального концепту (feature) із властивостями: конструктивний 

ресурс, активність (виконувана дія), умови побудови (створення об'єкта), 

одержуваний ефект. Паралельно створювалася онтологія вартісних оцінок 

конструктивних рішень і їхніх зв'язків в об'єкті, що дозволяє цілеспрямовано 

вибирати ресурси (конструкції), які забезпечують зниження вартості виробу 

(включаючи операції складання конструкцій з елементів). 

Таким чином, для дослідження різних об'єктів і побудови моделей 

застосована загальний підхід до розгляду системи й побудові її моделі в 

процесі дослідження. Розглянуті підходи до моделювання систем, розроблена 

відповідна онтологія, яка забезпечує структуризацію інформації про системи. 

 

 

Додаток А2. Онтологічне моделювання в задачах інформаційної 

підтримки процесу інтелектуальної обробки даних і підтримки прийняття 

рішень  

 

 

ІОД передбачає, насамперед, використання інтелекту аналітика для 

проведення попередньої обробки даних, представлення й перегляду 

(осмислення, інтерпретації результатів), побудови неформалізованих, часто 

лише інтуїтивно обґрунтованих моделей у процесі аналітичної діяльності 

людини. Такий підхід реалізується в системах звітності на основі запитів до 

БД, зокрема, в OLAP-системах [13]. Крім того, у процесі ІОД можливе 

залучення всього алгоритмічного арсеналу методів математичної статистики 

й машинного навчання. Ці методи дозволяють аналітикові використовувати 

свої вміння й навички як інженера з знань і фахівця в області обробки даних і 
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застосувати для виявлення істотних залежностей різні підходи в певній 

послідовності до даних про передісторію розвитку ПрО. При цьому головна 

увага приділяється не загальній статистичній обробці набору даних з 

використанням концепції середнього значення, а обробці окремих 

підвиборок (кластерів) для знаходження шаблонів поведінки даних або 

об'єктів [92]. 

Для підтримки прийняття рішень важливу роль відіграють форма і 

якість побудови моделей ПрО, які дозволяють виконати прогноз результату 

прийняття рішення (виконання обраного керуючого впливу). Різноманіття 

математичних моделей як форм представлення знань про роботу ПрО, 

отриманих у результаті розв’язання задач ІОД, містить у собі, насамперед, 

регресійні залежності, класифікаційні й асоціативні правила. При цьому 

регресійну залежність можна розглядати як окремий випадок 

класифікаційного правила, для якого крім функціональної залежності можна 

вказати й інтервальні оцінки залежних змінних або їхню приналежність 

множині. Асоціативне правило можна розглядати як узагальнення 

класифікаційного правила на випадок розгляду в його умовної й 

стверджуючої частинах декількох об'єктів, які беруть участь у вибірці. 

Процес виконання (вироблення керуючих впливів) складається з різних 

етапів, на кожному з яких розв’язується множина підзадач, при цьому їх 

розв’язання зазвичай носить паралельний і ітераційний характер. Для деяких 

підзадач, таких, як обчислення закону оптимального керування для системи з 

відомими передатними функціями ланок, одержання критеріальних оцінок 

альтернатив, моделювання переваг особи, що приймає рішення, вибір 

оптимального рішення й ін., існують досить добре пророблені на 

сьогоднішній день підходи до їх моделювання – більшість таких підходів 

засновано на математичній теорії прийняття рішень. З іншого боку, такі 

підзадачі, як аналіз факторів, що характеризують ситуацію, яка підлягає 
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моделюванню, розробка прогнозу її розвитку, синтез і відбір альтернатив і 

керуючих стратегій, вирішуються в основному на наближеному, якісному 

рівні, за допомогою інтуїції й нестрогих міркувань. Основна складність, яка 

виникає при побудові моделей для таких задач, полягає в тому, що 

аналітичний опис або статистичне спостереження залежностей між вхідними 

й вихідними параметрами утруднене, а найчастіше неможливе, і доводиться 

застосовувати моделі, засновані на експертних оцінках [53,95]. На цьому 

етапі добрим рішенням є застосування онтологічного підходу для 

моделювання концептів і зв'язків ПрО. 

У даному додатку онтологічний підхід використано для інформаційної 

підтримки побудови моделей ПрО «Інтелектуальна обробка даних для 

підтримки прийняття рішень». Побудову онтографів виконано з урахуванням 

виду онтології (онтологія задач обробки даних, онтологія об'єктів, дані про 

яких обробляються, або онтологія процесів обробки даних), а також з 

дотриманням наступних вимог: відсутність змішування декларативного й 

процедурного аспектів ПрО; зв’язковість (логічні аксіоми початкового 

набору понять повинні бути несуперечливими); розширюваність (можливість 

зміни спільно використовуваних словників понять без порушення цілісності 

системи); мінімальні зобов'язання (відображення концептуальної структури, 

стабільної протягом життєвого циклу програмних компонентів КС) [96,77]. 

Разом з тим, результати аналізу концептів і вид їх взаємного впливу на 

рисунках 1.13-1.14 першого розділу роботи довели нагальну потребу 

підвищення інтелектуальності інформаційного забезпечення діяльності 

аналітиків, експертів, фахівців. Як показали дослідження, засоби штучного 

інтелекту мають ряд переваг при використанні їх в передпроектної (на етапах 

збору, пошуку й аналізу даних) і проектної (на етапі прийняття рішень) 

діяльності. Різновиди інструментів штучного інтелекту (ШІ), у тому числі 

результати гібридизації окремих підходів, докладно розглянуті в [45]. 
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Побудуємо за допомогою онтологічного підходу класифікацію 

процесів обробки даних і знань за допомогою методів ШІ. Результат такої 

класифікації наведено на рисунку А.2, де представлено деякі підпроцеси для 

ПрО «Інтелектуальна обробка даних для підтримки прийняття рішень». 

 

 

 
 

 

Рисунок А.2 – Фрагмент ієрархії підпроцесів для онтології процесів ПрО 

«Інтелектуальна обробка даних для підтримки прийняття рішень» 
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виконуються з використанням методів ШІ: нейронних мереж з різною 

архітектурою й методами навчання, нечітких множин і нечітких мір та 

підсистем нечіткого виведення на їх основі. 

Формалізація міркувань у вигляді БЗ із використанням лінгвістичних 

термів і функцій приналежності точкових оцінок до розглянутих критеріїв і 

понять дозволяє виконувати нечітке виведення, логічні й арифметичні дії над 

нечіткими множинами, у тому числі при розв’язанні задач в умовах 

невизначеності. У процесі навчання розпізнаванню образів (станів) і 

реалізації підпроцесу «Виявлення залежностей між даними й моментами їх 

появи» використання нейронних мереж як універсальних апроксиматорів 

математичних залежностей дозволяє одержувати потрібні результати.  

Процес прийняття рішень, що представляє в загальному випадку вибір 

з декількох альтернатив, важко формалізується за допомогою засобів 

багатокритеріальної оптимізації в умовах відсутності чітко визначеної 

функції мети. Ряд авторів [97,98] послідовно вводить у цей добре 

досліджений підхід різні види нечіткості й розробляє алгоритми реалізації 

нелінійної згортки часткових рішень і окремих ранжирувань аналізованих 

альтернатив. У випадках, коли є можливість навчання програмної системи на 

основі достатнього обсягу вибірок відомостей про поведінку ПрО, добре 

зарекомендували себе гібридні нейронно-нечіткі системи, що інтегрують 

здатність до навчання нейронних мереж з можливостями нечіткого 

виведення й наочністю бази нечітких правил. 

Процес оптимізації роботи ПрО в умовах невизначеності й при 

недостатньо формалізованих моделях успішно проводиться методами 

еволюційного моделювання й програмування, а також шляхом стохастичної 

оптимізації (наприклад, за допомогою генетичних і мурашиних алгоритмів). 

Для процесу вироблення керуючих впливів (рішень) характерним є ряд 

проблем: більшість його етапів важко формалізується, унікальність 
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виникаючих задач, необхідність обліку множин факторів і цілей, що мають 

складну структуру взаємозв'язків, а часто й суперечних один одному. У 

процесі онтологічного моделювання процес ухвалення рішення також був 

проаналізований з погляду задач, які можуть бути вирішені (прогноз, 

класифікація, кластеризація, вибір), а також з погляду предмета вибору й 

результату вибору. Результат онтологічного представлення об'єктів ПрО 

«Інтелектуальний аналіз даних для підтримки прийняття рішень» для 

фрагмента «Використання представлення знань для моделі процесу в ПрО» 

наведено на рисунку А.3. Виконано узагальнення поняття керуючого впливу, 

підкласами якого є: значення незалежної змінної (наприклад, результат 

вироблення уставки для виконавчого пристрою); об'єкт ПрО (наприклад, 

альтернатива, краща за яким-небудь параметром або на основі екстремуму 

функціонала); послідовність, закон зміни значень, об'єктів (алгоритм 

керування технологічним процесом, варіант упорядкування й т.п.).  

Науковим напрямком, що лежать в основі дослідження задач, які мають 

зазначені характеристики, є методологія когнітивного моделювання. 

Найбільш ефективним класом когнітивних моделей є нечіткі когнітивні 

моделі (карти), що добре зарекомендували себе в завданих дослідження 

структури системи, що моделюється, й одержання прогнозів її поведінки при 

різних керуючих впливах з метою синтезу ефективних стратегій керування 

[99,100]. Тому до складу систем інформаційної підтримки діяльності в ОТС 

доцільно включати підсистеми когнітивного моделювання для автоматизації 

розв’язання слабоструктурованих задач, що виникають на ряді етапів і в ряді 

ПрО [101,46]. 
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Рисунок А.3 – Онтологія об'єктів ПрО «Інтелектуальний аналіз даних для 

підтримки прийняття рішень» (фрагмент «Використання представлення 

знань для моделі процесу в ПрО»)   
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Для підтримки прийняття рішень важливу роль відіграють форма і 

якість побудови моделей ПрО, які дозволяють виконати прогноз результату 

прийняття рішення (виконання обраного керуючого впливу). Побудова й 

аналіз онтології об'єктів ПрО «Інтелектуальний аналіз даних для підтримки 

прийняття рішень» дозволили визначити напрямок теоретичних досліджень 

представлення знань і моделювання процесів обробки даних. Аналіз 

концептів і вид їхнього взаємного впливу показують можливість підвищення 

інтелектуальності інформаційного забезпечення діяльності аналітиків, 

експертів, фахівців, за рахунок використання методів ШІ, у тому числі 

побудованих у результаті гібридизації окремих підходів. 
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ДОДАТОК Б. Реалізація етапів методології проектування сховищ 

даних і знань комп'ютерних систем, на прикладі предметної області 

«Керування проектами» 

 

 

Для ПрО «Керування проектами», яка також є різновидом ОТС [1], 

розглянемо послідовно процес проектування сховищ даних і знань 

відповідно до запропонованого в даній дисертаційній роботі категоріально-

онтологічного (КО) підходу і розробленої в підрозділі 3.2 методології. У 

підрозділі 3.3 було розглянуто основні концепти часткової онтології 

«Професійна діяльність працівників», тому наведемо в даному додатку, на 

рисунку Б.1, результуючу КО модель ПрО «Керування проектами», 

побудовану на основі цієї часткової онтології й верифіковану на основі теорії 

категорій (ТК). 

У даній КО моделі об'єкт HREFR  («Виконувані функціональні 

обов'язки») являє собою pushout теорії категорій, який обчислюється на 

основі реалізованого проекту й займаної посади (у рамках запланованих 

функціональних обов'язків) з урахуванням актів професійної діяльності 

працівника, і представлений наступною формулою: 

 

HR

PA

HRHR PrPEFR HR .    (Б.1) 

 

Аналогічно обчислюється об'єкт 
HRS  («Заробітна платня»), що є 

pushout ТК на основі активності працівника в займаній їм посади з 

урахуванням реалізованої професійної діяльності, представлений наступною 

формулою: 

 

HR

PA

HRHR EPS HR .    (Б.2) 
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Рисунок Б.1 – Категоріально-онтологічна модель предметної області 

«Керування проектами» 

 

Обсяг працезатрат 
HRoWA  визначається на основі участі працівника в 

проекті в процесі реалізації працівником професійної діяльності, і 

представляється формулою: 

HR

PA

HRHR rPEAoW HR .    (Б.3) 

 

Ефект діяльності працівника HREA  є об'єктом coproduct ТК: 

 

HRHRHRHR AoWSEFRAE  ,   (Б.4) 
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і обчислюється на основі отриманої працівником заробітної платні HRS , 

обсягу затрат його праці HRoWA  і реально виконуваних функціональних 

обов'язків HREFR  (які можуть відрізнятися від запланованих HRPFR , 

визначених на етапі організації посади). З використанням універсальної 

властивості coproduct ТК визначено обов'язково існуючий і унікальний 

морфізм 
HR

EAAE, , який визначає відображення об'єктивного ефекту від 

діяльності працівника на її суб'єктивну оцінку HRAE . Обчислення такої 

оцінки може виконуватися за співвідношенням, призначеним менеджментом, 

наприклад, таким: 

 

)(/)()( HRHRHR SgAoWfkAEh  ,   (Б.5) 

 

де )(h , )(f , )(g  – функціональні перетворення, k  – коефіцієнт 

пропорційності. 

У КО моделі на рисунку Б.1 присутні також комутативні композиції 

морфізмів, які дозволяють визначити альтернативні шляхи перетворень 

об'єктів і накласти обмеження на результати відображень об'єктів. За рахунок 

цього в розглянутій КО моделі представлені додаткові знання про роботу 

ПрО. Так, композиція морфізмів 
HR

PFRDQ

HR

PPFR

HR

PDQ ,,,    представляє той факт, 

що необхідна кваліфікація HRDQ  буде відповідати посаді HRP  в тому 

випадку, якщо вона буде задовольняти запланованим для даної посади 

функціональним обов'язкам HRFRP . 

Відповідно до етапів розробленої методології проектування, на основі 

часткової онтології ПрО й загальних відомостей про її функціонування, у 

тому числі відомих правил і обмежень, була побудована діаграма класів ПрО 

«Керування проектами» у форматі UML [2], яку наведено на рисунку Б.2. 
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Фрагмент представлення відношень моделі UML у вигляді формальної 

семантики DL і у вигляді аксіом у нотації OWL для пакета Protégé [3] 

наведено у таблиці Б.1. 

 

Таблиця Б.1  

Представлення  відношень моделі UML у форматі DL і нотації 

OWL для пакета Protégé (фрагмент) 

Відношення 

(ролі) UML 

Формальна семантика DL Аксіоми OWL у нотації Protégé 

Perform Work     Perform.  Work SubClassOf Thing 

assess   assess.   Work 

  assess.ActivityEffect 

Work  1 assess.ActivityEffect  1 

assess.ActivityEffect 

ObjectProperty: assess 

Domain assess some Work 

Range assess exactly 1 ActivityEffect 

carry_out   carry_out.   Work 

  carry_out.ProfessionalActivity 

Work  2 

carry_out.ProfessionAlactivity   2 

carry_out.ProfessionalActivity 

ObjectProperty: carry_out 

Domain carry_out some Work 

Range carry_out exactly 1 

ProfessionalActivity 

fulfilling   fulfilling.   Work 

  fulfilling. Executedfunctional-

responsibilities 

ObjectProperty: fulfilling 

Domain fulfilling some Work 

Range fulfilling some 

ExecutedFunctionalResponsibilities 

Engage Professionalactivity     Engage.  ProfessionalActivity SubClassOf 

Thing 

busy   busy.   Professionalactivity 

 

  busy.Position 

ObjectProperty: busy 

Domain busy some 

Professionalactivity 

Range busy some Position 

hold   hold.   Professionalactivity 

 

  hold.Employee 

ObjectProperty: hold 

Domain hold some 

Professionalactivity 

Range hold some Employee 

 

 

Фрагмент представлення класів моделі UML у вигляді формальної 

семантики DL і у вигляді аксіом у нотації OWL для пакета Protégé наведено у 

таблиці Б.2. 
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Таблиця Б.2 

Представлення  класів моделі UML у форматі DL і нотації OWL 

для пакета Protégé (фрагмент) 

Класи (елементи) UML Формальна семантика DL Аксіоми OWL у нотації 

Protégé 

Qualification Qualification   Qualification SubClassOf Thing 

ActualQualification ActualQualification  

Qualification 

ActualQualification SubClassOf 

Qualification 

DemandedQualification DemandedQualification  

Qualification 

DemandedQualification 

SubClassOf Qualification 

FunctionalResponsibilities FunctionalResponsibilities  

 

FunctionalResponsibilities 

SubClassOf Thing 

PlannedFunctional-

Responsibilities 

PlannedFunctional-

Responsibilities  

FunctionalResponsibilities 

PlannedFunctional-

Responsibilities SubClassOf 

FunctionalResponsibilities 

ExecutedFunctional-

Responsibilities 

ExecutedFunctional-

Responsibilities  

FunctionalResponsibilities 

ExecutedFunctional-

Responsibilities SubClassOf 

FunctionalResponsibilities 

QualificationDegree QualificationDegree   QualificationDegree 

SubClassOf Thing 

AcademicTitle AcademicTitle  

QualificationDegree 

AcademicTitle {Docent}

{Professor} 

AcademicTitle SubClassOf 

QualificationDegree 

AcademicTitle.Docent AcademicTitle(Docent) Docent Type AcademicTitle 

AcademicTitle.Professor AcademicTitle(Professor) Professor Type AcademicTitle 

 

Фрагмент представлення атрибутів моделі UML у вигляді формальної 

семантики DL і у вигляді аксіом у нотації OWL для пакета Protégé наведений 

у таблиці Б.3. 

Таблиця Б.3 

Представлення  атрибутів моделі UML у форматі DL і нотації OWL 

для пакета Protégé (фрагмент) 

Класи й атрибути в UML Формальна семантика DL Аксіоми OWL у нотації 

Protégé 

Work.amountOfWork: 

Numeric 

  amountOfWork.   

Work 

 amountOfWork.Work  

ConcreteDomain(decimal) 

DataProperty: amountOfWork 

Domain Work 

Range xsd:decimal 
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Продовження табл. Б.3 

Класи й атрибути в UML Формальна семантика DL Аксіоми OWL у нотації 

Protégé 

Work.period[2]: Date   period_begin.   Work 

  period_begin.Work  

ConcreteDomain(datetime) 

  period_end.   Work 

  period_end.Work  

ConcreteDomain(datetime) 

DataProperty: period_begin 

Domain Work 

Range xsd:datetime 

DataProperty: period_end 

Domain Work 

Range xsd:datetime 

ProfessionalActivity.salary: 

Numeric 

  salary.   

ProfessionalActivity 

  salary. 

ProfessionalActivity  

ConcreteDomain(decimal) 

DataProperty: salary 

Domain ProfessionalActivity 

Range xsd:decimal 

ProfessionalActivity. 

occupyingDate: Date 

  occupyingDate.   

ProfessionalActivity 

  occupyingDate. 

ProfessionalActivity  

ConcreteDomain(datetime) 

DataProperty: occupyingDate 

Domain ProfessionalActivity 

Range xsd:datetime 

 

ExecutedFunctional-

Responsibilities.description: 

String 

  EFRdescription.   

ExecutedFunctional-

Responsibilities 

  EFRdescription. 

ExecutedFunctional-

Responsibilities  

ConcreteDomain(datetime) 

DataProperty: EFRdescription 

Domain ProfessionalActivity 

Range xsd:string 

 

 

Фрагмент результату реалізації розробленої онтологічної моделі ПрО 

«Керування проектами» у форматі OWL DL за допомогою програмного 

пакета (онтологічного редактора) Protégé представлено на рисунку Б.3. На 

ньому наведені класи, екземпляри класів (individuals), Object Properties і 

Datatype Properties розробленої онтології. 

Узагальнений алгоритм відображення UML моделі в БЗ у вигляді 

онтологічної моделі OWL DL, з урахуванням КО моделі для досліджуваної 

ПрО, наведено на рисунку Б.4.  
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Рисунок Б.3 – Фрагмент результату розробки онтологічної моделі предметної 

області «Керування проектами» у форматі OWL DL за допомогою пакета 

Protégé  
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Вхід: //Верифікована онтологічна модель у вигляді діаграми класів UML 

VerifiedOntology  Attributesints,aPartConstrLinksClasses ,, UML; 

Вихід: // Результат формалізації фрагмента БЗ KnowledgeBase у вигляді класів, 

властивостей і аксіом OWL_DL  

KnowledgeBase  OWL_DL, SWRL ; OWL_DL ABoxTBox, ; 

;|),(

|),,(

|::of collection

sertionDataTypeAsDataTypeRangeDomaintionpertyAsserProData

sticsCharacteriRangeDomaintionpertyAsserProObject

tionClassAsserxiomATBox TBox





 

),,(::of collection FactsTypesNominalAssertionIndividualxiomAABox ABox  ; 

Begin 

{}TBox ; {}ABox ; 

//Відображення класів, відношень і обмежень діаграми UML на оголошення класів і 

властивостей у вигляді аксіом TBox  в OWL_DL для формалізації знань про роботу ПрО 

for all ClassesC   in UML do begin 

if not exists( TBoxAC   in OWL_DL) then begin 

A  = createTBoxAxiom(C ) as ClassAssertion; 

ATBoxTBox  ; end; 

if isSuperClassOf(
iC ,

jC ) then  

}{ ij CCTBoxTBox   else if 
ji CC   then }{ ij CCTBoxTBox  ; 

for all AttributesAt   do  

if isattributeof( At ,C  ) then begin 

A  = createTBoxAxiom( At , Datatype) as DataPropertyAssertion; 

ATBoxTBox  ; end; 

end for; 

end for; 

for all LinksR   in UML do begin 

if not exists( TBoxAR   in OWL_DL) then begin 

A  = createTBoxAxiom( R , Domain, Range) as ObjectPropertyAssertion; 

ATBoxTBox  ; end; 

end for; 

for all onstraintsPartCPC   in UML do  

for each Domain and Range in every links ),( ji CCR  in UML do begin 

if isOnlyOnePartConstraint( R ) then }.1,.1{ jiji CRCCRCTBoxTBox  ;  

if isZeroOnePartConstraint( R ) then }.1{ ji CRCTBoxTBox  ;  

if isOneStarPartConstraint( R ) then }.1{ ji CRCTBoxTBox  ; end; 

end for; 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Узагальнений алгоритм відображення UML-моделі в 

сховищах знань у вигляді онтологічної моделі OWL DL (Лист 1)  
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//Відображення екземплярів класів і екземплярів відношень діаграми UML на 

оголошення індивідуалів і фактів у вигляді аксіом ABox  в OWL_DL для формалізації 

знань про роботу ПрО 

for all instances c  of ClassesC   in UML do  

for all facts ),( ji ccp  of LinksR   in UML do  

if not exists( ABoxAc   in OWL_DL) then }:{ CcABoxABox  ; end; 

if not exists( ABoxAp   in OWL_DL) then }:,{ RccABoxABox ji  ; end; 

end for; 

for all values ),( vca  of AttributesAt   in UML do 

if not exists( ABoxAa   in OWL_DL) when ),( vca  is DataPropertyAssertion then

}:,{ RvcABoxABox   ; end; 

end for; 

end for; 

return OWL_DL; 

end; 

 

Рисунок Б.4 – Узагальнений алгоритм відображення UML моделі в 

сховищах знань у вигляді онтологічної моделі OWL DL (Лист 2) 

 

Концептуальна модель СДіЗ, побудована на основі моделі у форматі 

UML, може містити проблеми, пов'язані із забезпеченням цілісності даних, 

неповнотою формалізованих за її допомогою інформаційних компонентів 

ПрО, наявністю недосяжних станів [4,5]. Популярним рішенням даної 

проблеми є використання мови OCL [6], яка вважається підмножиною UML і 

використовується для формалізації, на основі елементів моделі UML, правил 

і обмежень ПрО (бізнес-логіки) у вигляді висловлень логіки першого порядку 

(first-order logic predicate), представлених, однак, з використанням 

специфічного синтаксису, незвичного для розроблювачів і аналітиків, що й 

створює бар'єри при проектуванні програмних компонентів КС і спілкуванні 

між членами проектної команди.  

Крім того, засоби автоматизації для безпосереднього відображення 

правил на мові OCL до складу СЗ, реалізованого у форматі OWL DL і 

доповненого правилами мовою SWRL, у даний час відсутні. Одним з 

науково-практичних результатів даної роботи є розробка методики й засобів 

такого відображення. Для якісного розв’язання цієї задачі також застосовано 
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категоріально-онтологічний підхід, що дозволив виявити необхідні виразні 

можливості мов представлення бізнес-логіки, етапи й шаблони перетворення 

для одержання правил, ефективно інтегрованих до складу сховища знань КС 

для ІОД, що й забезпечує необхідну продуктивність алгоритмічно-

програмного забезпечення КС для ІОД. 

Як це презентовано в КО моделі для розробленої методології 

проектування СДіЗ у складі КС для ІОД (рисунок 3.7 основної частини 

роботи), результати формалізації правил і обмежень ПрО відображаються у 

вигляді предикатів FOL, з урахуванням результатів КО моделювання. На 

рисунку Б.5 наведено КО модель процесу формування наборів правил, що 

представляються в СЗ, на основі властивості (відношення) ПрО. Дана 

властивість відображається у вимірювальному каналі ІВС або у 

представленні експерта (експертної групи) і забезпечує вибір (оцінку) 

результату його вимірювання із простору можливих станів каналу. У КО 

моделі дане відображення представлено відповідним об'єктом pushout. 

Також, з використанням розглянутого механізму, властивість ПрО через свій 

образ у вимірювальному каналі й відповідне йому правило ПрО 

відображається в СЗ у вигляді класу, типу даних або агрегату. Такий 

результат відображення, при побудові СЗ із використанням OWL, може бути 

виведений (представлений) у вигляді правила (обмеження) DL. Приклади 

такого виведення наведено в таблиці Б.4. Конкретний екземпляр значень 

(екземпляр типу, класу або результат агрегації множини значень) 

визначається представленням властивості в СЗ, оцінкою значення 

властивості ПрО при створенні відповідного йому індивідуала в СЗ із 

доступної універсальної множини значень (Range). 
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Рисунок Б.5 – Категоріально-онтологічна модель процесу формування 

наборів правил, що представляються в сховищах знань 

 

Далі розглянемо, з використанням КО моделювання, більш докладно 

процеси відображення й представлення правил ПрО в СЗ. Теоретичні 

дослідження показали, що ці процеси зводяться, незалежно від 

застосовуваних інструментальних засобів для безпосереднього кодування в 

СЗ, до побудови обмежень. Потім, на основі формалізованих обмежень, 

зазвичай забезпечується виведення, з використанням засобів логічного 

виведення (резонерів), нових класів і властивостей СЗ, а також 

приналежність до їхніх областей значень екземплярів (індивідуалів). Крім 

того, за допомогою обмежень визначається діапазон екземплярів, що 

підлягають вибірці під час виконання запитів до СЗ. 
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На рисунку Б.6 представлено КО модель процесу побудови обмеження 

для екземплярів класу в СЗ (Object Constraint), на основі об'єктної властивості 

(Object Property) у СЗ. 

Властивість у 

БЗ (Object 

Property)

Клас у БЗ

(Class)

Правило 

ПрО

Екземпляр

 класу

(Individual)

PО

PО

Обмеження для 

екземплярів 

(Object 

Constraіnt)

Предикат

Множина 

екземплярів

Простір 

предикатів

PО

+

 

 

Рисунок Б.6 – Категоріально-онтологічна модель процесу побудови 

обмеження для екземплярів класу в сховищах знань (Object Constraint) 

 

На рисунку Б.7 представлено КО модель процесу побудови обмеження 

для екземплярів значень (Data Constraint) з області значень, припустимих для 

заданого Datatype Property типу даних, відповідно до правила ПрО, що 

формалізується у СЗ. 

 



 406 

Властивість у БЗ 

(Data Property)

Тип даних у БЗ

(Data Type)

Правило 

ПрО

Екземпляр 

типу 

(Literal)

PО

PО

Обмеження для 

значень (Data 

Constraіnt)

Предикат

Область 

значень

Простір 

предикатів

PО

+

 

 

Рисунок Б.7 – Категоріально-онтологічна модель процесу побудови 

обмеження для екземпляра значення заданого типу даних у сховищах знань 

(Data Constraint) 

 

Для формалізації у вмісті СЗ складних відношень між класами і їхніми 

екземплярами, і, відповідно, для реалізації складних алгоритмів ІОД і для 

отримання залежностей між параметрами ПрО, необхідно сформулювати 

обмеження на значення, що агрегуються (агрегати). Найпростішими 

прикладами є обмеження кардинальності на участь екземплярів класів в 

об'єктних властивостях. Більш складними прикладами є обчислення 

результатів агрегації (суми, середнього арифметичного, і т.д.) значень Data 

Property для екземплярів класів або підкласів. На рисунку Б.8 представлено 

КО модель побудови обмеження такого типу. 

Узагальнення результатів КО моделювання для формалізації процесів 

побудови обмежень різних типів у СЗ наведено на рисунку Б.9. 
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Рисунок Б.8 – Категоріально-онтологічна модель процесу побудови 

обмеження для значень у сховищах знань, що агрегуються (Aggregate 

Constraint) 
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Рисунок Б.9 – Категоріально-онтологічна модель, що узагальнює результати 

моделювання для формалізації процесів побудови обмежень різних типів у 

сховищах знань  
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Подальші дослідження показали, що запит до СЗ, виконуваний 

відповідною мовою запитів, базується на результатах використовуваного при 

вибірці обмеження. На рисунку Б.10 наведено КО модель, що демонструє 

процес виведення для запитів, які вимагають вибірки набору екземплярів 

класів. 
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Рисунок Б.10 – Категоріально-онтологічна модель процесу побудови запиту з 

отримання набору екземплярів класів на основі попередньо сформульованого 

обмеження 

 

За результатами узагальнення результатів моделювання, представлених 

на рисунках Б.6-Б.10, було розроблено фрагмент категорій і функторів, що 

відображають їх друг у друга, для КО моделі методології проектування СДіЗ 

на основі правил ПрО (бізнес-логіки ОТС). Даний фрагмент представлено на 

рисунку Б.11. 
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Рисунок Б.11 – Фрагмент категорій і функторів для категоріально-

онтологічної моделі, що формалізує методологію проектування СДіЗ на 

основі правил ПрО (бізнес-логіки ОТС) 

 

Відповідно до розробленої методології, модель правил ПрО у вигляді 

висловлень FOL проектує на аксіоми OWL DL (у тій їхній частині, для якої 

досить виразності DL), і на вираження SWRL/SQWRL, або представляються 

засобами мов запитів (SQL) і мов збережених процедур (SPL) застосовуваних 

для організації СДіЗ СУБД [7]. 

Для перевірки виразності правил і обмежень виразів мовою OCL і 

відповідних їм виразів мовами SWRL/SQWRL, розглянемо для ПрО 

«Керування проектами» наступні приклади. Результати формалізації правил і 

обмежень природньою мовою й формальних мовах зведені в таблицю Б.4. 

Загальним у двох методик формалізації правил і обмежень ПрО, 

представлених у таблиці Б.4, є необхідність інтенсивної навігації по діаграмі 

класів і властивостей ПрО, розглянутої на рисунку Б.2, і зайва складність 

формальних конструкцій при необхідності групування й агрегації даних. 

Проблемою практичного застосування OCL є те, що вирази цією мовою не є 

такими, що інтерпретуються (виконуються) у СУБД, доступних для 

використання [5]. 
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Таблиця Б.4  

Результати формалізації правил і обмежень природньою мовою й формальними мовами OCL і 

SWRL/SQWRL 

Природня мова OCL SWRL/SQWRL Примітки 

Обмеження 

Обмеження 1. 

Початок 

періоду 

виконання 

робіт повинен 

бути не 

пізніше, ніж 

момент його 

завершення. 

context Work 

inv: self.period[1]<= self.period[2] 

 

hrp:Work(?x) ^ 

temporal:duration(?d_begin, "1999-01-01", 

?date_begin, "days") ^ 

hrp:period_begin_(?x, ?date_begin) ^ 

hrp:period_end_(?x, ?date_end) ^ 

temporal:duration(?d_end, "1999-01-01", 

?date_end, "days") ^ 

swrlb:greaterThan(?d_begin, ?d_end) -> 

sqwrl:select(?x, ?date_begin, ?date_end) 

 

Обмеження 2. 

Працівник не 

може займати 

більш двох 

посад 

одночасно. 

context Position inv:  

let cp: Colletion(Position) = 

busy.ProfessionalActivity[busy] -> 

select(retiringDate -> isEmpty()) in 

cp -> size() <= 2 

hrp:Professional_Activity(?pa) ^ 

hrp:Employee(?e) ^ hrp:hold(?pa, ?e) -> 

hrp:hold_in(?e, ?pa) 

Employee(?e) ^ Professional_Activity(?pa) 

^ hold_in(?e, ?pa) ^ retiringDate(?pa, 

?d) ^ swrlb:equal(?d, “”)^ (hold_in >= 2 

Professional_Activity)(?e) -> 

sqwrl:select(?e) 

Використана мова 

SQWRL (Semantic 

Query-Enhanced Web 

Rule Language). 

Даний запит на 

SQWRL дозволяє 

тільки визначити 

працівників, що не 

задовольняють 

даному обмеженню, 

але не запобігти 

внесенню в Abox 

нових аксіом 

 

 

 

4
1
0
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Продовження табл. Б.4 

Природня мова OCL SWRL/SQWRL Примітки 

Обмеження 3. 

Посаду може 

займати тільки 

працівник, 

який на 

момент вступу 

на посаду має 

повну 

відповідність 

необхідному 

рівню 

кваліфікації. 

context Employee 

inv: Employee.allInstance -> 

forAll(e |  

let oDate : Date = 

e.ProfessionalActivity[hold].occupyi

ngDate 

let aDate : Date = 

e.busy.PlannedFunctionalResponsibili

ties[appointing].appointingDate 

let iDate : Date = 

e.ImprovingQualification[posses].app

ointingDate 

in iDate>=oDate and oDate>=aDate  

implies 

e.busy.PlannedFunctionalResponsibili

ties[appointing].providing. 

sienceDegree = e.belong.sienceDegree 

and  

e.busy.PlannedFunctionalResponsibili

ties[appointing].providing. 

academicTitle = 

e.belong.academicTitle and 

e.busy.PlannedFunctionalResponsibili

ties[appointing].providing. 

basicEducation = 

e.belong.basicEducation 

) 

Employee(?e) ^ Professional_Activity(?pa) 

^ hold(?pa, ?e) ^ 

occupyingDate(?pa,?od) ^ Position(?p) ^ 

busy(?pa, ?p) ^ 

Planned_Functional_Responsibilities(?pfr) 

^ appointing(?pfr,?p) ^ 

appointingDate(?pfr,?ad) ^ 

Requirement_Compliance(?rc) ^ 

demand(?pfr, ?rc) ^ providing(?rc,?dq) ^ 

sienceDegree(?dq, ?sdp) ^ 

academicTitle(?dq, ?atp) ^ 

basicEducation(?dq, ?bep) ^  

Qualification_Improving(?qi) ^ 

possess(?qi, ?e) ^ belong(?qi,?aq) ^  

improvingDate(?qi, ?id) ^ 

sienceDegree(?iq, ?sdf) ^ 

academicTitle(?iq, ?atf) ^ 

basicEducation(?iq, ?bef) ^ 

temporal:before(?ad,?od) ^ 

temporal:overlap(?id,?ad,?od) ^ 

differentFrom (?sdp, ?sdf) ^ 

differentFrom (?atp, ?atf) ^ 

differentFrom (?bep, ?bef) -> 

sqwrl:select(?e) 

 

4
1
1
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Продовження табл. Б.4 

Природня мова OCL SWRL/SQWRL Примітки 

Запити 

Запит 1. 

Визначити 

ступінь 

укомплектован

ості проектів 

працівниками. 

context Project:: 

getCompletenessDegree(pr: Project): 

Real 

Body: let res: Real let coll: 

Collection = pr.appointing in  

res = coll -> select(p: Position | 

p.ProfessionalActivity[busy].retirin

gDate -> notEmpty()) -> size() / 

coll -> size() 

 

Position(?p) ^ Project(?pr) ^  

Planned_Functional_Responsibilities(?pfr) 

^ appointing(?pfr,?p) ^ 

including(?pfr,?pr) ^ 

eliminatingDate(?pfr,?ed) ^ 

swrlb:equal(?ed, “”)  

-> sqwrl:select(?pr) ^ sqwrl:count(?p) 

Employee(?e) ^ Position(?p) ^ 

Project(?pr) ^ Professional_Activity(?pa) 

^ hold(?pa, ?e) ^ busy(?pa, ?p) ^ 

retiringDate(?pa, ?rd) ^ swrlb:equal(?rd, 

“”) ^  

Planned_Functional_Responsibilities(?pfr) 

^ appointing(?pfr,?p) ^ 

including(?pfr,?pr) ^ 

eliminatingDate(?pfr,?ed) ^ 

swrlb:equal(?ed, “”) 

-> sqwrl:select(?pr) ^ sqwrl:count(?p) 

Результати двох дані 

запитів на SQWRL 

дозволяють 

визначити кількість 

посад, організованих 

у рамках кожного 

проекту, і кількість 

укомплектованих 

посад; їхнє 

співвідношення 

повинне бути 

визначене або в 

зовнішній програмі, 

або за допомогою 

виведеного 

властивості 

Dataproperty.  

Запит 2. 

Визначити 

працівника, 

який частіше 

всіх 

переходить із 

проекту в 

проект. 

context Employee:: getFlyers(): 

Collection(Employee) 

Body: sortedBy(collect(Employee)- > 

select(e | e.appointing.including -> 

size(e.appointing.including.isUnique

())) -> last() 

Employee(?e) ^ Position(?p) ^ 

Professional_Activity(?pa) ^ hold(?pa, 

?e) ^ busy(?pa,?p) ^ 

Planned_Functional_Responsibilities(?pfr) 

^ appointing(?pfr,?p) ^ 

including(?pfr,?pr) -> sqwrl:select(?p) ^ 

sqwrl:count(?pr) 

Даний запит на 

SQWRL дає перелік 

працівників і 

кількість їх 

переходів. Робота з 

колекціями в 

SQWRL для багатьох 

версій 

інтерпретатора 

SWRLAPI дає 

неоднозначні 

результати. 
 

 

4
1
2
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Продовження табл. Б.4 

Природня мова OCL SWRL/SQWRL Примітки 

Похідний атрибут (такий, що обчислюється) 
Атрибут 1. Оцінка 

професійної 

діяльності в 

процесі виконання 

робіт для всіх 

працівників. 

context ActualQualification 

inv: if self.carry_out.retiringDate 

- > isEmpty() then 

self.effectAssesment = 

self.carry_out.Salary / 

self.Work[assess].amountOfWork else 

self.effectAssesment endif 

Professional_Activity(?pa) ^ Work(?w) ^ 

carry_out(?w,?pa) ^ amountOfWork(?w,?aow) 

^ salary(?pa,?s) ^ 

swrlb:divide(?res,?s,?aow) -> 

effectAssessment(?w,?res) 

У правилі SWRL 

оцінка 

професійної 

діяльності 

представлена за 

допомогою 

виведеного 

властивості 

effectassessment. 

Похідна асоціація 
Асоціація 1. 

Створити 

асоціацію, що 

визначає посади, 

для яких  

працівники, що їх 

займають, 

конфліктують із 

наявними 

вимогами за рівнем 

ученого ступеня. 

 

context Position:: conflict: 

Set(Position) 

derive: collect(p |  

let oDate : Date = 

p.ProfessionalActivity[busy].hold.occupyi

ngDate 

let aDate : Date = 

p.PlannedFunctionalResponsibilities[appoi

nting].appointingDate 

let iDate : Date = 

p.ProfessionalActivity[busy].hold. 

ImprovingQualification[posses].appointing

Date 

in iDate>=oDate and oDate>=aDate)- > 

select 

(p.PlannedFunctionalResponsibilities[appo

inting]. providing.sienceDegree <> 

p.hold.belong.sienceDegree) 

Employee(?e) ^ Professional_Activity(?pa) ^ 

hold(?pa, ?e) ^ 

occupyingDate(?pa,?od) ^ Position(?p) ^ 

busy(?pa, ?p) ^ 

Planned_Functional_Responsibilities(?pfr) ^ 

appointing(?pfr,?p) ^ appointingDate(?pfr,?ad) 

^ Requirement_Compliance(?rc) ^ demand(?pfr, 

?rc) ^ providing(?rc,?dq) ^ sienceDegree(?dq, 

?sdp) ^  

Qualification_Improving(?qi) ^ possess(?qi, ?e) 

^ belong(?qi,?aq) ^  

improvingDate(?qi, ?id) ^ sienceDegree(?iq, 

?sdf) ^ temporal:before(?ad,?od) ^ 

temporal:overlap(?id,?ad,?od) ^ differentFrom 

(?sdp, ?sdf)  

-> Conflict_Position(?p) 

У правилі SWRL 

оцінка 

професійної 

діяльності 

представлена за 

допомогою 

виведеного класу 

Conflict_Position, 

якому належать 

екземпляри класу 

Position 

 

 

 

 

4
1
3
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Як випливає з наведених у таблиці Б.4 прикладів, виразність мови OCL 

для опису правил і обмежень є потужною й порівнянною із природньою 

мовою, однак має велику складність навігації між класами навіть при 

середньому розмірі діаграми UML, а також високу складність для розуміння 

неспеціалістами. 

У результаті проведеного дослідження виявлено наступні недоліки 

використання SWRL. 

1. У випадку відсутності встановленого значення Data Property запит 

(правило) повертає False. Таким чином, результатом усього виразу буде 

порожня множина (резонер не виконає дій). Для емуляції порожнього 

значення при необхідності виконати запит адміністратор БЗ змушений 

створювати екземпляр Data Property для індивідуала з stub-значенням, 

відповідно до обмежень на тип даних. 

2. При додаванні в онтологічну модель OWL DL аксіоми, що описує 

участь індивідуала в Object Property або Data Property, порушення обмежень 

DL для класів виявляється після запуску резонера, і користувачеві (або 

програмі) надається можливість вилучити (редагувати) внесену аксіому. Тим 

часом, набагато більш ефективним підходом, що спрощують процес 

редагування онтології, є виявлення порушення цілісності СЗ до моменту 

запису аксіоми в онтологічну модель. 

3. Процес додавання нових Object Property або Data Property за 

результатами виведення за допомогою правил SWRL вимагає особливого 

режиму роботи резонера (навіть у випадку, якщо він такий режим підтримує) 

або втручання сторонніх програм. Більш ефективним рішенням є 

модифікація онтології безпосередньо після внесення правила в СЗ. 

Розглянемо приклад переходу для розглянутої ПрО від моделі 

UML+OCL до гібридної информаційно-даталогічної моделі у вигляді 

погоджених з шаблонами проектування, розглянутими у підрозділі 3.2, ER-

діаграм і діаграми функціональних залежностей (FDsD) для універсального 

відношення. Відображення КО моделі ПрО в діаграми ER +FDs виконано на 
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основі алгоритму, розробленого в підрозділі 3.2 основної частини 

дисертаційної роботи. 

Результат побудови ER-діаграми (у нотації Чена) для ПрО «Керування 

проектами», отриманої на основі КО моделі й діаграми класів, наведено на 

рисунку Б.12. 

На основі набору правил, розроблених для даної гібридної технології, 

що поєднує два підходи до проектування реляційних баз даних, і алгоритму 

їх застосування, розроблено діаграму функціональних залежностей для 

універсального відношення, у яку входять усі атрибути ПрО. З її допомогою 

виконано перевірку класів приналежності сутностей, ступенів зв'язків і 

присутності всіх, необхідних для навігації й збереження введених обмежень, 

атрибутів. Результат побудови FDsD наведено на рисунку Б.13.  

З використанням алгоритму нормалізації, розробленого в підрозділі 3.2,  

на основі FDsD виконано декомпозицію універсального відношення для ПрО 

«Керування проектами». Отримано набір відношень реляційної БД, для яких 

забезпечено знаходження в нормальній формі Бойса-Кода (НФБК). Дана 

нормальна форма, якщо немає багатозначних залежностей між атрибутами, 

гарантує відсутність проблем вставки, модифікації й видалення записів у БД, 

як зазначено в підрозділі 3.3. Знаходження відношення в НФБК забезпечує 

збереження цілісності даних у процесі створення таблиці БД на його основі й 

редагування [8]. На основі набору відношень спроектовано реляційну БД, 

схему таблиць якої наведено на рисунку Б.14. Таким чином, реалізовано 

групу перетворень моделей, яка заснована на категоріально-онтологічному 

підході, що дозволило на основі запропонованої в підрозділі 3.2 методології 

проектування побудувати сховище даних для створюваної КС для ІОД у ПрО 

«Керування проектами».  
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Рисунок Б.12 – ER-діаграма для ПрО «Керування проектами», отримана на основі категоріально-онтологічної 

моделі й діаграми класів 
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Рисунок Б.13 – Діаграма функціональних залежностей (FDsD) між 

атрибутами для універсального відношення ПрО «Керування проектами» 

 

 

Рисунок Б.14 – Схема реляційної БД для обліку й обробки даних у ПрО 

функціонування ОТС «Керування проектами» 
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З урахуванням того, що СДіЗ є результатом відображення, на основі 

об'єкта coproduct ТК (відповідно до КО моделі для методології проектування 

СДіЗ), схеми СД, представленої на рисунку Б.14, моделі OWL DL, фрагмент 

формального опису якої представлений у таблицях Б.1-Б.3, і формалізації 

правил і обмежень ПрО функціонування КС для ІОД мовами 

SWRL/SQWRL/SPL/SQL, для завершення проектування СДіЗ виконаємо 

розробку запитів мовою SQL і мовою процедур і тригерів SPL, для 

порівняльної формалізації правил і запитів з таблиці Б.4. Така порівняльна 

формалізація, результати якої представлено в таблиці Б.5, дозволяє визначити 

виразні можливості мов SQL/SPL і намітити перспективи їх використання для 

формалізації результатів інженерії знань у КС для ІОД. 

На підставі СДіЗ, спроектованого на докладно розглянутих етапах 

розробленої методології, в аналітиків з'являється можливість виконати ІОД і 

витягти з накопичених даних, наприклад, наступні моделі. 

Модель 1. 

Багатовимірне представлення агрегованих даних про обсяги робіт і 

виплачувану винагороду залежно від різних параметрів ПрО. 

Модель 2. 

Регресійна модель залежності оцінки виконаних робіт від рівня 

кваліфікації й ступеня відповідності працівників кваліфікаційним вимогам. 

Модель 3. 

Побудова дерева рішень для підтримки прийняття рішень при 

призначенні працівників на посаді. 

Модель 4. 

Кластеризація працівників за різними ознаками. 

Модель 5. 

Модель часового ряду продуктивності праці працівників. 
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Таблиця Б.5  

Результати формалізації правил і обмежень природньою мовою й предметно-орієнтованими мовами 

SQL/SPL 

Природня мова SWRL/SQWRL SQL/SPL 

Обмеження 1. 

Початок 

періоду 

виконання 

робіт повинен 

бути не 

пізніше, ніж 

момент його 

завершення. 

hrp:Work(?x) ^ 

temporal:duration(?d_begin, 

"1999-01-01", ?date_begin, 

"days") ^ hrp:period_begin_(?x, 

?date_begin) ^ 

hrp:period_end_(?x, ?date_end) ^ 

temporal:duration(?d_end, "1999-

01-01", ?date_end, "days") ^ 

swrlb:greaterThan(?d_begin, 

?d_end) -> sqwrl:select(?x, 

?date_begin, ?date_end) 

ALTER TRIGGER [dbo].[T_Works_UTrig] ON [dbo].[Works] FOR UPDATE AS 

SET NOCOUNT ON 

/* * запрет обновления при нарушении правила ! */ 

IF UPDATE(Period_begin) BEGIN 

 IF (SELECT Period_begin FROM inserted) < (SELECT Works.Period_end 

FROM Works, inserted WHERE (Works.IDWork = inserted.IDWork)) AND 

(SELECT Works.Period_end FROM Works, inserted WHERE (Works.IDWork = 

inserted.IDWork)) Is Not Null 

   BEGIN 

RAISERROR('Начало периода выполнения работ должно быть не позже, чем 

момент его завершения.', 16, 1) 

    ROLLBACK TRANSACTION 

   END 

IF UPDATE(Period_end) BEGIN 

  IF (SELECT Period_end FROM inserted) > (SELECT Works.Period_begin 

FROM Works, inserted WHERE (Works.IDWork = inserted.IDWork)) AND 

(SELECT Works.Period_begin FROM Works, inserted WHERE (Works.IDWork 

= inserted.IDWork)) Is Not Null 

  BEGIN 

RAISERROR('Начало периода выполнения работ должно быть не позже, чем 

момент его завершения.', 16, 1); 

   ROLLBACK TRANSACTION 

  END 

END 

Обмеження 2. 

Працівник не 

може займати 

більш двох 

посад 

одночасно. 

hrp:Professional_Activity(?pa) ^ 

hrp:Employee(?e) ^ hrp:hold(?pa, 

?e) -> hrp:hold_in(?e, ?pa) 

Employee(?e) ^ 

Professional_Activity(?pa) ^ 

hold_in(?e, ?pa) ^ 

retiringDate(?pa, ?d) ^ 

swrlb:equal(?d, “”)^ (hold_in >= 

2 Professional_Activity)(?e) -> 

sqwrl:select(?e) 

ALTER TRIGGER [dbo]. [T_ Engage _ITrig] ON [dbo].[Engage] FOR UPDATE 

OR INSERT AS 

IF @@ROWCOUNT=1 

 BEGIN IF (SELECT count(*)  

FROM ProfessionalActivities INNER JOIN (Positions INNER JOIN 

(Employees INNER JOIN Engage ON Employees.IDEmployee = 

Engage.IDEmployee) ON Positions.IDPosition = Engage.IDPosition) ON 

ProfessionalActivities.IDProfActivity = Engage.IDProfActivity 

WHERE (Engage.RetiringDate Is Null) AND 

(Engage.IDEmployee=inserted.IDEmployee) > 2 

   BEGIN 

    RAISERROR('Начало периода выполнения работ должно быть не позже, 

чем момент его завершения.', 16, 1); 

    ROLLBACK TRANSACTION   END  END 

4
1

9
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Продовження табл. Б.5 

Природня мова SWRL/SQWRL SQL/SPL 

Обмеження 3. 

Посаду може 

займати тільки 

працівник, 

який на 

момент вступу 

на посаду має 

повну 

відповідність 

необхідному 

рівню 

кваліфікації. 

Employee(?e) ^ 

Professional_Activity(?pa) ^ 

hold(?pa, ?e) ^ 

occupyingDate(?pa,?od) ^ 

Position(?p) ^ busy(?pa, ?p) ^ 

Planned_Functional_Responsibiliti

es(?pfr) ^ appointing(?pfr,?p) ^ 

appointingDate(?pfr,?ad) ^ 

Requirement_Compliance(?rc) ^ 

demand(?pfr, ?rc) ^ 

providing(?rc,?dq) ^ 

sienceDegree(?dq, ?sdp) ^ 

academicTitle(?dq, ?atp) ^ 

basicEducation(?dq, ?bep) ^  

Qualification_Improving(?qi) ^ 

possess(?qi, ?e) ^ 

belong(?qi,?aq) ^  

improvingDate(?qi, ?id) ^ 

sienceDegree(?iq, ?sdf) ^ 

academicTitle(?iq, ?atf) ^ 

basicEducation(?iq, ?bef) ^ 

temporal:before(?ad,?od) ^ 

temporal:overlap(?id,?ad,?od) ^ 

differentFrom (?sdp, ?sdf) ^ 

differentFrom (?atp, ?atf) ^ 

differentFrom (?bep, ?bef) -> 

sqwrl:select(?e) 

CREATE PROCEDURE [CurrQualification]  

@IDEmployee int,  

@TypeQualification nvarchar(30) OUT, 

@NameQualification nvarchar(30) OUT 

AS BEGIN  

SELECT TOP (1) QualificationDegrees.IDQualificationDegree, @TypeQualification  

= QualificationDegrees.TypeQualification, @NameQualification = 

QualificationDegrees.NameQualification 

FROM Employees INNER JOIN Has_Improving ON Employees.IDEmployee = 

Has_Improving.IDEmployee INNER JOIN QualificationDegrees ON 

Has_Improving.IDQualificationDegree = 

QualificationDegrees.IDQualificationDegree 

WHERE Employees.IDEmployee = @IDEmployee 

ORDER BY Has_Improving.ImprovingDate END 

 

CREATE PROCEDURE [DemandQualification]  

@IDPosition int, 

@TypeQualification nvarchar(30) OUT, 

@NameQualification nvarchar(30) OUT 

AS BEGIN 

SELECT TOP (1) QualificationDegrees.IDQualificationDegree, @TypeQualification  

= QualificationDegrees.TypeQualification, @NameQualification = 

QualificationDegrees.NameQualification 

FROM Appoint INNER JOIN FunctionalResponsibilities ON Appoint.IDFuncResponse 

= FunctionalResponsibilities.IDFuncResponse INNER JOIN Positions ON 

Appoint.IDPosition = Positions.IDPosition INNER JOIN Satisfy ON 

FunctionalResponsibilities.IDFuncResponse = Satisfy.IDFuncResponse INNER JOIN 

QualificationDegrees ON Satisfy.IDQualificationDegree = 

QualificationDegrees.IDQualificationDegreeing.ImprovingDate 

WHERE Positions.IDPosition = @IDPosition 

ORDER BY dbo.Appoint.AppointingDate END 

 

ALTER TRIGGER [dbo]. [T_ Engage _UTrig] ON [dbo].[Engage] FOR UPDATE AS 

IF @@ROWCOUNT=1 

    BEGIN 

DECLARE @TypeQualificationCurr nvarchar(30), 

@NameQualificationCurr nvarchar(30), @TypeQualificationDem 

nvarchar(30),@NameQualificationDem nvarchar(30) 

EXEC CurrQualification @IDEmployee = inserted.IDEmployee, 

@TypeQualificationCurr OUT, @NameQualificationCurr OUT 

EXEC DemandQualification @IDPosition = inserted.IDPosition, 

@TypeQualificationCurr OUT, @NameQualificationCurr OUT 

 IF @TypeQualificationCurr = @TypeQualificationDem AND @NameQualificationCurr 

<> @NameQualificationDem 

  BEGIN RAISERROR('Работник не соотвествует должности по уроню 

квалификации.', 16, 1);  ROLLBACK TRANSACTION END 

 END 

4
2
0
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Продовження табл. Б.5 

Природня мова SWRL/SQWRL SQL/SPL 

Запит 1. 

Визначити 

ступінь 

укомплектован

ості проектів 

працівниками. 

Position(?p) ^ Project(?pr) ^  

Planned_Functional_Responsibilities(?

pfr) ^ appointing(?pfr,?p) ^ 

including(?pfr,?pr) ^ 

eliminatingDate(?pfr,?ed) ^ 

swrlb:equal(?ed, “”)  

-> sqwrl:select(?pr) ^ 

sqwrl:count(?p) 

Employee(?e) ^ Position(?p) ^ 

Project(?pr) ^ 

Professional_Activity(?pa) ^ 

hold(?pa, ?e) ^ busy(?pa, ?p) ^ 

retiringDate(?pa, ?rd) ^ 

swrlb:equal(?rd, “”) ^  

Planned_Functional_Responsibilities(?

pfr) ^ appointing(?pfr,?p) ^ 

including(?pfr,?pr) ^ 

eliminatingDate(?pfr,?ed) ^ 

swrlb:equal(?ed, “”) 

-> sqwrl:select(?pr) ^ 

sqwrl:count(?p) 

SELECT a.IDProject, CountOfPosition/CountOfCoverPosition as 

IndexOfCovering 

FROM (SELECT Projects.IDProject, COUNT(*) AS CountOfCoverPosition 

FROM Appoint INNER JOIN Positions ON Appoint.IDPosition = 

Positions.IDPosition INNER JOIN  Engage ON Positions.IDPosition = 

Engage.IDPosition INNER JOIN Projects ON Appoint.IDProject = 

Projects.IDProject 

WHERE Engage.RetiringDate Is Null 

GROUP BY Projects.IDProject) as a, 

(SELECT Projects.IDProject, COUNT(*) AS CountOfPosition FROM Appoint 

INNER JOIN Positions ON Appoint.IDPosition = Positions.IDPosition 

INNER JOIN Projects ON Appoint.IDProject = Projects.IDProject 

WHERE Appoint.eliminatingDate Is Null 

GROUP BY Projects.IDProject) as b 

WHERE a.IDProject=b.IDProject 

Запит 2. 
Визначити 
працівника, який 
частіше всіх 
переходить із 
проекту в проект. 

Employee(?e) ^ Position(?p) ^ 

Professional_Activity(?pa) ^ 

hold(?pa, ?e) ^ busy(?pa,?p) ^ 

Planned_Functional_Responsibilities(?

pfr) ^ appointing(?pfr,?p) ^ 

including(?pfr,?pr) -> 

sqwrl:select(?p) ^ sqwrl:count(?pr) 

SELECT Employees.IDEmployee, COUNT(distinct Projects.IDProject) as 

CountOfTransition 

FROM Engage INNER JOIN Employees ON Engage.IDEmployee = 

Employees.IDEmployee INNER JOIN Positions ON Engage.IDPosition = 

Positions.IDPosition INNER JOIN Appoint ON Positions.IDPosition = 

Appoint.IDPosition INNER JOIN Projects ON Appoint.IDProject = 

Projects.IDProject GROUP BY Employees.IDEmployee 

Атрибут 1. 
Оцінка 
професійної 
діяльності в 
процесі 
виконання робіт 
для всіх 
працівників. 

Professional_Activity(?pa) ^ 

Work(?w) ^ carry_out(?w,?pa) ^ 

amountOfWork(?w,?aow) ^ 

salary(?pa,?s) ^ 

swrlb:divide(?res,?s,?aow) -> 

effectAssessment(?w,?res) 

SELECT  Employees.IDEmployee, Employees.NameEmployee, 

Engage.Salary/Works.AmountOfWork AS effectAssessment   

FROM Employees INNER JOIN Engage ON Employees.IDEmployee = 

Engage.IDEmployee INNER JOIN ProfessionalActivities ON 

Engage.IDProfActivity = ProfessionalActivities.IDProfActivity INNER 

JOIN Perform ON ProfessionalActivities.IDProfActivity = 

Perform.IDProfActivity INNER JOIN Works ON Perform.IDWork = 

Works.IDWork WHERE Engage.RetiringDate Is Null 

4
2
1
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Витягнуті з даних моделі (знання) про роботу ПрО використовуються для 

підтримки прийняття рішень про режими й порядок функціонування даної 

ОТС, що дозволяє добитися системного ефекту у вигляді зниження витрат і 

підвищення продуктивності праці, якості й оперативності виконання проектів. 

Таким чином, у даному додатку наведено методику реалізації й 

алгоритмічне забезпечення етапів методології проектування сховищ даних і 

знань комп'ютерних систем, на прикладі предметної області «Керування 

проектами». Докладно розроблено етапи відображення й перетворення моделей 

ПрО, представлених за допомогою діаграмних методик UML+OCL, ERD+FDsD 

і у вигляді реляційної схеми сховища даних. Побудова діаграм і їх 

відображення виконано на основі КО моделі ПрО. Розроблено узагальнені 

алгоритми перетворень компонентів моделей у процесі даних відображень. 

Реалізовано обмеження ПрО мовами OCL, SWRL, SPL, виконано порівняльний 

аналіз виразних можливостей даних мов і інформаційно- даталогічних моделей, 

на яких базується синтаксис і семантика мов. Розроблено запити до СДіЗ  

мовами OCL, SQWRL, SQL, показано можливості використання реляційної 

схеми для зберігання онтологічних моделей і використання мови SQL для 

запитів до таких моделей, що дозволяє реалізувати бази знань без використання 

спеціалізованих засобів для редагування онтологій і запитів до них, у тому 

числі в комп'ютерних системах з обмеженими обчислювальними 

можливостями (зокрема, вбудованих системах). 
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ДОДАТОК В. Реалізація методики згортки часткових оцінок на основі 

нечіткої міри й результати експериментальних досліджень її ефективності 

 

 

Дослідження, проведені на машинобудівнім підприємстві, показали, що в 

процесі експлуатації металообробних верстатів, зокрема, горизонтально-

розточувальних верстатів 2Б660Ф2, токарно-карусельних КУ64Ф1, токарно-

гвинторізних верстатів 1А665, є можливість технічного переоснащення того 

або іншого верстата на основі капіталовкладень у проведення ремонтів і 

модернізації. У процесі прийняття рішення про об'єкт технічного 

переоснащення були задіяні в якості експертів фахівці служби перспективного 

планування й служб головного механіка й технолога. Оцінки, дані по одному 

критерію в рамках групи, усереднювалися. У якості часткових критеріїв 

оцінювання верстатів при їхньому технічному переоснащенні 

використовувалися наступні параметри: 

– інформаційна підтримка функціонування; 

– технологічні можливості й оптимальність режимів різання; 

– точність і якість оброблюваних поверхонь; 

– навантажувальна здатність верстата й довговічність інструменту. 

Розглянемо набір альтернатив для проведення інвестицій як множину

},,{ 321 wwwW , де 1w  – верстат 2Б660Ф2, 2w  – верстат КУ64Ф1, 3w  – верстат 

1А665. Нехай для альтернатив jw , 1...3j , значення оцінок у п’ятибальній 

шкалі за чотирма частковими критеріями },,,{ 4321 FFFFF , де 1F  – 

«Інформаційна підтримка функціонування», 2F  – «Технологічні можливості й 

оптимальність режимів різання», 3F  – «Точність і якість оброблюваних 

поверхонь», 4F  – «Навантажувальна здатність верстата й довговічність 

інструменту», визначені експертами наступним чином:  

}58.1 ,6.0 ,46.1 ,14.3{)( 1 wF ; 

}27.1 ,3.0 ,42.1 ,32.3{)( 2 wF ; 
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}42.1 ,4.0 ,44.1 ,13.3{)( 3 wF . 

Відповідно, ваги (показники важливості) кожного з використовуваних 

при оцінки критеріїв визначені наступним чином:

}17.0,29.0,46.0,23.0{},,,{)( 4321  ggggFg , при цьому їх сума, відповідно до 

визначення нечіткої міри, може бути більше одиниці.  

Ці відомості, як вихідні дані для розрахунків, представлені в таблиці В.1.  

 

Таблиця В.1  

Вихідні дані для розрахунку інтегрального показника інвестиційної 

привабливості альтернативи 

Найменування 

критерію 

Вага ig  

критерію / 

Нормована 

вага 

Оцінка експертів 
w

if /  

Нормована оцінка  w

i
Mi

w

ii ffwFh


  max),(  

верстат 

2Б660Ф2 

верстат 

КУ64Ф1 

верстат 

1А665 

1. Інформаційна 

підтримка 

функціонування  

0.23 / 0.2 3.14 / 0,628 3.32 / 0.664 3.13 / 0.626 

2. Технологічні 

можливості й 

оптимальність 

режимів різання 

0.46 / 0.4 1.46 / 0.282 1.42 / 0.284 1.44 / 0.288 

3. Точність і якість 

оброблюваних 

поверхонь 

0.29 / 0.25 0.6 / 0.12 0.3 / 0.06 0.4 / 0.08 

4. 

Навантажувальна 

здатність верстата 

й довговічність 

інструмента 

0.17 / 0.15 1.58 / 0.316 1.27 / 0.254 1.42 / 0.284 

 

Виконаємо згортку часткових оцінок по формулах (4.14,4.18,4.19) для 

кожної альтернативи. Використовуємо при цьому нормовані ваги, так, щоб їх 

сума рівнялася одиниці. Результати зведені в таблицю В.2. 

 



 426 

Таблиця В.2  

Результати розрахунку згорток часткових оцінок альтернатив 

Формула для 

розрахунку 

згортки 

Альтернативи 

верстат 2Б660Ф2 верстат КУ64Ф1 верстат 1А665 

(4.12) 
 

0.399 0.375 0.379 

(4.16) 
 

0.339 0.271 0.296 

(4.17) 

 

0.283 0.183 0.222 

 

Для перевірки коректності розрахунків визначимо виконання нерівності 

середніх: 

 

Середнє арифметичне   Середнє геометричне   Середнє гармонійне. 

 

На підставі аналізу таблиці В.2 можна зробити вивід, що нерівність 

виконується для всіх альтернатив, і результати розрахунків є коректними. За 

всіма результатами згортки верстат 2Б660Ф2  є найбільш привабливим для 

інвестицій у процесі технічного переоснащення. 

Тепер виконаємо згортку часткових експертних оцінок )(wf w

i F  для 

альтернатив Ww  з урахуванням ступеня важливості критеріїв на основі 

математичного апарату нечіткої міри й нечіткого інтегралу. На рисунку В.1 

представлено щільність розподілу важливості (вагомості) критеріїв )(Fg .  
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Рисунок В.1 – Графік щільності розподілу важливості (вагомості) )(Fg  

критеріїв для порівняння альтернатив 

 

Далі визначається множина },,,{))(( 4321 jwFα  зрізів (порогів) на 

графіку щільності розподілу оцінок )( jwF  – по точкам з унікальним значенням 

ординати. На рисунку В.2 представлений графік щільності розподілу оцінок 

)( 1wF  для альтернативи 1w . Відповідно, на цьому графіку визначені значення 

}14.3 ,58.1 ,46.1 ,6.0{},,,{))(( 43211  wFα . Потім для кожного зрізу 

визначаються набори (підмножини) критеріїв    ),()( jiij wFhFwF , для 

розглянутої альтернативи вони представлені наступним набором підмножин:  

 

)}(),,(),,,(),,,,{(},,,{ 14142143214321
FFFFFFFFFFFFFF  F . 

 

1,0 

0,5 

   

 

  

}17.0,29.0,46.0,23.0{},,,{)( 4321  ggggFg
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Рисунок В.2 – Графік щільності розподілу оцінок )( jwF  для альтернативи 1w  

 

Для використовуваних в оцінці альтернативи значень )( iFg  виконується 

знаходження коефіцієнта нормування  -нечіткої міри Сугено з наступного 

рівняння: 

 

0.3369.;5.0178i - -7.7577;5.0178i  -7.7577

00.150.47250.08270.0052

1
1)17.01)(29.01)(46.01)(23.01(
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234
















 

Так як параметр нормування повинен знаходитися в області  1 , 

то приймаємо 34.0 . 

Далі виконується побудова нечіткої міри )(
k

FG   для кожного з наборів 

критеріїв, що входять в F , за наступною формулою: 
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Для альтернативи 1w  нечітка міра представлена наступними точками: 

1)(
1

 FG ; 

805.0
34.0

1)17.034.01)(46.034.01)(23.034.01(
)(

2





 FG ; 

398.0
34.0

1)17.034.01)(23.034.01(
)(

3





 FG ; 

23.0)(
4

 FG ; 

0)(
5

 FG , при 628.05   
5G . 

Розрахункові значення дозволили побудувати графік для розподілу міри 

як функціональної залежності від значення зрізу (рисунок В.3). 

Потім виконується знаходження власне згортки – нечіткого інтеграла, для 

нормованих значень )( 1wF  і, відповідно, ))(( 1wFα : 

 

 
  )(,min max)(

1,0
jj wFGwe 





 . 

 

Для альтернативи 1w  згортка (інтегральний показник) дорівнює: 

)( 1we max {min (0.12, 1), min (0.292, 0.805), min (0.316, 0.398),  

min (0.628, 0.23), min (>0.628, 0)}= 0.316. 

Для альтернативи 2w  нечітку міру представлено наступними точками: 

1)(
1

 FG ; 

805.0
34.0

1)17.034.01)(46.034.01)(23.034.01(
)(

2





 FG ; 

67.0
34.0

1)46.034.01)(23.034.01(
)(

3





 FG ; 

23.0)(
4

 FG ; 

0)(
5

 FG , при 664.05   
5G . 
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Рисунок В.3 – Графік розподілу міри як функціональної залежності від 

значення зрізу 

 

Для альтернативи 2w  згортка (інтегральний показник) дорівнює: 

)( 2we max {min (0.06, 1), min (0.254, 0.805), min (0.284, 0.67),  

min (0.664, 0.23), min (>0.664, 0)}= 0.284. 

 

Для альтернативи 3w  нечітка міра представлена наступними точками: 

1)(
1

 FG ; 

805.0
34.0

1)17.034.01)(46.034.01)(23.034.01(
)(

2





 FG ; 

67.0
34.0

1)46.034.01)(23.034.01(
)(

3





 FG ; 

23.0)(
4

 FG ; 

0)(
5

 FG , при 628.05   
5G . 

Для альтернативи 3w  згортка (інтегральний показник) дорівнює: 

)( 3we max {min (0.08, 1), min (0.284, 0.805), min (0.288, 0.398),  

min (0.626, 0.23), min (>0.626, 0)}= 0.288. 

Визначимо найкращий варіант для інвестицій за наступною формулою: 

 

arg max { )(),(),( 321 wewewe }= 1w , 

 

 

1,0 

  

 

 

0,5 
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а порядок переваг на підставі проведених розрахунків наступний: 

 

231 www  , 

 

що відповідає результатам, отриманим за допомогою інших видів згорток 

(таблиця В.2). 

Розглянемо ситуацію, коли в процесі аналізу інвестиційних проектів 

знадобилося також урахувати додатковий критерій порівняння 5F  – 

«Додатковий критерій». Виконати знову опитування за іншими критеріями є 

завданням витратним, а іноді й нездійсненним, незважаючи на те, що введення 

в анкету додаткового критерію для порівняння альтернатив безсумнівно 

вплинуло би на результати експертного оцінювання за іншими критеріями. 

Тому використовуємо для подальших розрахунків тільки оцінку ступеня 

важливості додаткового критерію, отриману від експертів. Виконаємо лінійну 

згортку й згортку з нечіткою мірою часткових оцінок для кожної альтернативи. 

Вихідні дані для розрахунків наведені в таблиці В.3.  

Відзначимо, що для лінійної згортки довелося знову нормувати вагові 

коефіцієнти критеріїв порівняння, що додатково спотворило результат згортки, 

а для згортки з нечіткою мірою цього робити не довелося внаслідок 

властивостей нечіткої міри. 

Для згортки з нечіткою мірою було виконано знаходження коефіцієнта 

нормування  - нечіткої міри Сугено з наступного рівняння: 

 

-0.6598.5.0488i; - -4.4735;5.0488i  -4.4735;-9.5789

00.450.81750.22440.030.0016

1
1)3.01)(17.01)(29.01)(46.01)(23.01(

4321

2345
















 

Так як параметр нормування повинен бути в області  1 , то 

приймаємо 66.0 . 
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Далі розрахунки виконувалися аналогічно вищенаведеним. Результати 

розрахунків наведені в таблиці В.4.  

 

Таблиця В.3 

Вхідні дані для розрахунку інтегрального показника інвестиційної 

привабливості при використанні додаткового критерію порівняння 

Найменування 

критерію 

Вага ig  

критерію / 

Нормована 

вага 

Оцінка експертів 
w

if
 
/  

Нормована оцінка 

 w

i
Mi

w

ii ffwFh


  max),(  

верстат 

2Б660Ф2 

верстат 

КУ64Ф1 

верстат 

1А665 

1. Інформаційна 

підтримка 

функціонування  

0.23 / 0.16 0,628 0.664 0.626 

2. Технологічні 

можливості й 

оптимальність 

режимів різання 

0.46 / 0.32 0.282 0.284 0.288 

3. Точність і якість 

оброблюваних 

поверхонь 

0.29 / 0.2 0.12 0.06 0.08 

4. Навантажувальна 

здатність верстата й 

довговічність 

інструмента 

0.17 / 0.12 0.316 0.254 0.284 

5. Інформаційна 

підтримка 

функціонування  

0.3 / 0.3 0.5 0.35 0.3 

 

Таблиця В.4  

Результати розрахунку згорток часткових оцінок альтернатив при 

додаванні експертних оцінок за додатковим критерієм порівняння 

Формула для 

розрахунку 

згортки 

Альтернативи 

верстат 2Б660Ф2 верстат КУ64Ф1 верстат 1А665 

(4.12) 
 

0.399 0.26 0.26 

}{FEV)( Shwe j 
 

 

0.485 0.35 0.3 
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За результатами аналізу таблиці В.4 одержуємо, що друга й третя 

альтернативи в результаті застосування адитивної лінійної згортки стають 

нерозрізнені, а згортка з нечіткою мірою виявляє істотне домінування другої 

альтернативи над третьою, і, таким чином, демонструє свою перевагу з погляду 

якості обробки невизначеності та нечіткості, які закладаються під час 

експертного оцінювання.  
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ДОДАТОК Г. Застосування методу розробки предметно-орієнтованих 

мов з використанням онтологічного підходу, на прикладі вирішення завдання 

багатовимірного шкалювання 

 

Додаток Г1. Аналіз і онтологічне моделювання предметної області 

використання мови DSL для багатовимірного шкалювання експериментальних 

даних 

 

 

В основі багатовимірного шкалювання (далі БШ) [1-6] лежить гіпотеза 

про те, що відмінності між окремими об'єктами пояснюються розбіжністю за 

невеликим числом ознак і аналітик, виносячи свої судження щодо цих об'єктів, 

неявно враховує ці ознаки. Необхідно проаналізувати винесені судження, щоб 

виявити ці приховані ознаки. Тоді можна буде визначити, наскільки сильно 

одна або інша ознака впливає на кожний з об'єктів окремо. Для розв’язання цієї 

задачі застосовують геометричне представлення об'єктів у просторі малої 

розмірності. 

Якщо розмірність обрано правильно, то геометричне представлення, 

засноване на апроксимації відмінностей, породжує простір, кожна i-та вісь 

якого є одномірною шкалою й відповідає якій-небудь ознаці. Положення 

об'єкта оцінювання в просторі пов'язане із значеннями в нього цих ознак. 

Величина проекції на вісь пропорційна ступеню виразності ознаки (або 

фактора), що відповідає даній вісі [1]. Таким чином, кожному об'єкту 

приписуються числові значення на шкалах, що й пояснює походження терміна 

«багатовимірне шкалювання». 

Можна виділити три основні типи задач, для розв’язання яких 

залучаються методи БШ. 

1 Пошук і інтерпретація латентних змінних, що пояснюють задану 

структуру попарних відстаней (зв'язків, близькостей). Цей тип задач 

багатовимірного шкалювання передбачає не тільки побудову допоміжних шкал 
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(координатних осей), у системі яких потім розглядаються аналізовані об'єкти, 

але й змістовну інтерпретацію цих шкал як певних характеристик об'єктів, 

важливих для їхнього розрізнення в розглянутому сенсі.  

2 Статистична перевірка (верифікація) і уточнення гіпотез про 

розмірність простору латентних змінних і про тип геометричної конфігурації 

системи точок, що представляють аналізовані об'єкти в цьому просторі. 

3 Стискання вхідного масиву даних з мінімальними втратами з погляду 

їхної інформативності. Виконується перехід від форми вхідних даних типу 

«об'єкт – об'єкт» до більш розповсюдженої й зручної для статистичної обробки 

форми вихідних даних типу «об'єкт – властивість», з одночасним скороченням 

масиву вхідних даних з nn   до kn , де n – кількість об'єктів, k – невелике 

число латентних змінних, що пояснюють диференціацію об'єктів. 

Важливою властивістю БШ, незалежно від того, якого типу завдання 

вирішується, є можливість використовувати його як інструмент наочного 

представлення (візуалізації) вхідних даних (наприклад, на гістограмі, 

дендрограмі або кореляційному полі). 

При цьому, перша й третя розглянуті завдання, описані вище, як правило, 

взаємозалежні. Процес багатовимірного шкалювання подібний до факторного 

аналізу, однак між ними існують наступні відмінності. Факторний аналіз (ФА) 

вимагає, щоб досліджувані дані підкорялися багатовимірному нормальному 

розподілу, а залежності між параметрами ПрО були лінійними [7-13]. Методи 

БШ не накладають таких обмежень і можуть бути застосовні, поки зберігає 

сенс порядок рангів у процесі визначення ступеня подібності об'єктів. Методи 

БШ можна застосовувати до будь-яких типів і метрик відстаней між об'єктами. 

При проведенні ФА для визначення факторів, за якими групуються вхідні 

змінні, необхідно попередньо обчислити матрицю кореляцій цих змінних, що 

накладає обмеження на шкали, у яких вимірювалися їхні значення. Методи БШ 

можуть бути засновані для прямого оцінювання подібності (відстані) між 
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об'єктами, тоді як ФА вимагає, щоб об'єкти були оцінені за деяким переліком 

атрибутів. 

В процесі БШ є можливість аналізувати довільний тип матриці відстаней 

або подібностей. Ці подібності можуть являти собою оцінки експертів щодо 

подібності досліджуваних об'єктів, результати вимірювання відстаней у деякій 

метриці, відсоток згоди в комітетах експертів та ін. Наприклад, методи БШ 

використовуються в маркетингових дослідженнях, під час оцінювання парку 

технологічного встаткування і т.д. Таким чином, методи БШ потенційно 

застосовні до широкого класу задач ІОД. 

У цілому, процес багатовимірного шкалювання можна розділити на три 

етапи. На першому етапі збираються вхідні дані для аналізу. Метою етапу є 

одержання матриці попарних відмінностей між об'єктами. Вона обчислюється 

на основі матриці оцінок, отриманих у процесі прямих вимірів властивостей 

або виставлених експертами кожному з об'єктів по кожному з його параметрів.  

На другому етапі відбувається побудова координатного простору заданої 

дослідником розмірності. У цьому просторі розміщаються точки, відповідні до 

досліджуваних об'єктів. Завдання шкалювання полягає в розміщенні точок 

таким чином, щоб відстані між ними якнайкраще відповідали матриці 

відмінностей, отриманої на першому етапі. Відстані обчислюються за 

метрикою, яку вибирає дослідник відповідно до особливостей задачі. Якість 

розміщення точок у побудованому просторі визначається за допомогою 

спеціального критерію якості відображення, називаного стресом, який 

відображає ступінь розбіжності між вхідними відмінностями й отриманими 

відстанями. Мінімальне значення стресу відповідає найкращому розв’язанню 

задачі. Значення координат точок, при якому досягається мінімальне значення 

стресу, і будуть цим рішенням. При цьому необхідно знайти компроміс між 

якістю відображення (розмірністю побудованого координатного простору) і 

кількістю виявлених прихованих факторів. 

На третьому етапі відбувається аналіз результатів і їх інтерпретація. 

Побудована конфігурація теж містить корисну інформацію, оскільки отримані 
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точки можна зобразити геометрично й, таким чином, одержати наочне 

представлення, зручне для візуального аналізу результатів БШ. 

Відповідно до КО моделі на рисунку 4.11, було розроблено онтологію 

об'єктів (сутностей) розв’язання задачі багатовимірного шкалювання, яку 

представлено на рисунку Г.1. 

Сутності 

багатовимірного 

шкалювання

ЕндогенніЕкзогенні

Метрика

Спосіб 

оптимізації

Критерій якості 

відображення 

(міра стресу)

Конфігурація в 

просторі 

заданої 

розмірності (Х)

Нова 

матриця 

розходжень 

(d)

Вхідна 

матриця 

розходжень 

(D)

Вхідна 

конфігурація (Хс)

 

Рисунок Г.1 – Онтологія об'єктів (сутностей) розв’язання задачі 

багатовимірного шкалювання 

 

Сутності згруповані за способом їх визначення в завданні. Метрика, міра 

стресу й спосіб оптимізації задаються аналітиком, тобто є екзогенними. Також 

зовнішньою стосовно задачі БШ є матриця відмінностей D, яку потрібно 

відобразити в простір заданої розмірності – це ті вхідні дані, які й потрібно 

піддати аналізу. Матриця відображає відмінності (відстані) між M об'єктами й 

має розмірність MM  . Квадратність матриці М – необхідна умова, оскільки 

вона містить дані про відстань від кожної точки до кожної. Крім того, що 

матриця відстаней є квадратною, вона має деякі інші властивості, що жорстко 

визначають її формат. Зокрема, серед цих властивостей є вимога, щоб на 

головній діагоналі даної матриці всі елементи обов'язково дорівнювалися 0. 

Дане обмеження відображає той факт, що точка не може відстояти на яку-

небудь відстань від самої себе. Іншим обмеженням, яке властиве матриці 
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відмінностей, є її симетричність щодо головної діагоналі, тобто ),(),( ijMjiM  . 

Це обмеження відображає властивість ізотропності простору, у якому 

розташовуються досліджувані об'єкти, тобто довжина відрізка, що з'єднує дві 

точки, залишається незмінної незалежно від напрямку, в якому відбувається 

рух вздовж цього відрізка. 

Крім того, можливий варіант, коли на вхід задачі надходить не матриця 

відстаней (відмінностей), а деяка вхідна конфігурація точок Х
c
, що представляє 

собою матрицю розмірності NM  , яка відображає розміщення М точок в N-

мірному просторі. У цьому випадку матриця D повинна бути отримана з 

матриці Х
c
 перед початком процедури шкалювання. Таким чином, матриця D 

може розглядатися і як екзогенна, і як ендогенна (якщо обчислена програмним 

компонентом для БШ з конфігурації Х
c
).  

Ендогенними сутностями є матриці Х и d для процедур, що 

обчислюються в процесі шкалювання. Матриця Х – це деяка нова конфігурація 

вхідних М точок, побудована в просторі заданої аналітиком розмірності R (R < 

N). Початковий стан цієї  конфігурації (Х0) може задаватися по-різному, 

наприклад, випадковим чином. Матриця d – матриця відстаней між точками, 

обчислена за конфігурацією Х. Розмірності матриць Х и d відповідно RM   й 

MM  . 

Відповідно до КО моделі на рисунку 4.12, було розроблено онтологію 

процесів, що протікають під час розв’язання задачі багатовимірного 

шкалювання, представлена на рисунку Г.2. 

Розглянемо ситуацію, коли на вхід була подана конфігурація точок, а не 

матриця відмінностей. У процесі розв’язання задачі шкалювання виконуються 

наступні процеси. На основі вхідної конфігурації Х
с
 і обраної аналітиком 

метрики розраховується вхідна матриця відмінностей D. Далі генерується 

початкова конфігурація Х0 заданої розмірності й з її використанням 

аналогічним образом обчислюється нова матриця відмінностей d. За допомогою 

заданого критерію якості відображення обчислюється захід стресу між 

матрицями D і d. Якщо значення стресу велике, то задіється процедура 

оптимізації: точки нової конфігурації переміщаються таким чином, щоб 
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відстані між ними більш відповідали вхідній матриці D. Процес повторюється 

доти, поки стрес не досягне деякої досить малої величини. У результаті 

отрмують вихідну конфігурацію Х, яка щонайкраще апроксимує вхідну 

матрицю відмінностей. Ця конфігурація бере участь у процесі аналізу й 

інтерпретації виділених факторів.  

Використовуване на даний момент різноманіття методів багатовимірного 

шкалювання [14-23] можна представити у вигляді онтології, наведеної на 

рисунку Г.3. Розробка програмно-методичного комплексу для автоматизації 

багатовимірного шкалювання на основі результатів аналізу предметної області 

й розробки відповідної мови DSL, наведені в додатках Г2-Г3. 

 

Додаток Г2. Розробка мови DSL для розв’язання задачі аналізу 

експериментальних даних методами багатовимірного шкалювання  

 

На підставі всього вищевикладеного розробимо онтологію предметної 

області багатовимірного шкалювання, за допомогою якої представимо наявні 

знання про те, які об'єкти беруть участь у багатовимірному шкалювання як 

технології обробки даних, яким чином і в рамках яких процесів предметної 

області вони взаємодіють один з одним, які мають загальні властивості і якими 

відношеннями зв'язані. Дану онтологію, відповідно до розробленої методики 

розробки DSL, буде використано при створенні мови DSL для розв’язання 

задач БШ. Результат розробки онтології задач, процесів і об'єктів наведено на 

рисунку Г.4. 

Цей рисунок ілюструє два головні завдання розглянутої інформаційної 

технології – шкалювання й кластеризацію об'єктів обробки даних. Обидві 

завдання містять у собі процеси виконання (обробки даних) і відображення. 

Процес відображення створює нові об'єкти класів «Матриця» і «Діаграма», які 

діляться на підкласи залежно від виконуваного завдання. 
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Рисунок Г.2 – Онтологія процесів, що протікають під час розв’язання задачі багатовимірного шкалювання 
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Рисунок Г.3 – Онтологія методів багатовимірного шкалювання 
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Рисунок Г.4 – Задачі, процеси й об'єкти онтології для предметної області «Багатовимірне шкалювання» 
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Матриці пов'язані з діаграмами відношенням агрегації, завдяки чому 

можна простежити, на основі яких саме даних будується кожна діаграма. 

На підставі розробленої онтології в розроблювачів програмно-

методичного комплексу для автоматизації багатовимірного шкалювання 

з'явилася можливість розробити й реалізувати мову програмування DSL, яка 

дозволить користувачеві такого ПМК взаємодіяти із програмним комплексом за 

допомогою термінів предметно-орієнтованого мови, з якою він добре знаком. 

Розроблювачі, використовуючи терміни онтології й враховуючи їхні 

взаємозв'язки, можуть забезпечити необхідну виразність мови, яка є мовою з 

контекстно-вільною граматикою. З використанням розробленої онтології в 

розроблювачів з'являється також можливість ураховувати семантику термінів і 

правила їх застосування у виразах розроблювальною мовою. 

Визначимо завдання, які повинна вирішувати мова, що розробляється.  

1 Виконувати роботу відповідно до двох реалізованих в програмі завдань 

– шкалювання і кластеризації. 

2 Забезпечувати можливість запуску на виконання зазначених завдань. 

3 Забезпечувати можливість розрахунку й виведення на екран додаткової 

текстової й графічної інформації про результати роботи. 

4 Забезпечувати можливість переміщення по дереву команд із 

запам'ятовуванням поточного контексту – це дозволить скоротити довжину 

команд, що вводяться, і підвищить зручність роботи. 

Таким чином, необхідно одержати набір терміналів, відповідних 

командам мови, і правила побудови ланцюжків із цих терміналів. 

У якості початкового символу граматики введемо нетермінал 

«КОМАНДА» (Z), що позначає множину усіх можливих коректних 

послідовностей слів мови. Також можна відразу виділити допоміжний термінал 

«е» – порожній ланцюжок, який необхідний для коректної побудови правил 

граматики. 

Слід урахувати той факт, що команди можуть бути такими, що 

виконуються, – що запускають на виконання деякі процедури в програмі, і 
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командами переходу, – що змінюють положення в синтаксичному дереві, але не 

запускають безпосередньо виконання яких-небудь процесів. Щоб розділити в 

рядку ці два типи команд, потрібно ввести допоміжний термінал – умовно його 

можна назвати «роздільник аргументів» (х). 

Множина команд, що виконуються, об'єднаємо нетерміналом 

«КОМАНДА, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ» (W). З командами переходу зробимо 

інакше: такі команди повинні будуть починатися зі спеціального ключового 

слова, що вказує на те, що команда є командою переходу. Це слово можна 

позначити окремим терміналом «команда переходу» (z). Після цього термінала 

буде виникати деякий шлях по синтаксичному дереву. Множину таких шляхів 

об'єднаємо нетерміналом «ШЛЯХ ПЕРЕХОДУ» (V). Команда, що починається 

з термінала «команда переходу», не повинна містити ніяких команд, що 

виконуються. 

Оскільки команда переходу повинна забезпечувати можливість 

переміщення на будь-який рівень дерева, то довжина команди (кількість слів) 

може варіюватися. Тобто правила граматики повинні враховувати можливість 

завершення команди після кожного введеного слова. 

Для зручного переміщення по синтаксичнім дереву можна ввести 

допоміжні команди: «перехід нагору» (v) – забезпечує вихід на попередній 

рівень щодо поточного, і «поточна директорія» (w) – позначає поточне 

положення в дереві, дозволяючи переміщатися глибше щодо нього, не 

вказуючи весь попередній шлях. 

Як було відзначено, робота буде проводитися із двома механізмами, які 

можна позначити окремими терміналами – «шкалювання» (а) і «кластеризація» 

(b). Умовно їх можна об'єднати в нетермінал «КЛАС» (Т).  

Обидва класи мають загальні команди, що виконуються: «виконати» (r) і 

«конфігурувати» (с), які поєднуються в нетермінал «ЗАГАЛЬНІ КОМАНДИ» 

(U), а також командою переходу «відобразити» (s), що відкриває доступ до 

множини об'єктів (нетермінал «ВІКОБРАЖУВАНІ ОБ'ЄКТИ»), пов'язаних з 

одним із класів.  



 445 

Відображуваними об'єктами можуть бути матриці (m) і графіки (g). 

Обидва цих термінала також є командами переходу, що відкривають доступ 

безпосередньо до команд, що виконуються, специфічним для кожного класу. 

Існує два види графіків, доступних для обох класів: діаграма розсіювання 

(d) і багатовимірний графік (f). 

Для класу «шкалювання» (а) доступні наступні специфічні команди, що 

виконуються: 

– матриці (нетермінал «МАТРИЦЯ ШКАЛЮВАННЯ», А): підсумкова 

конфігурація (h), вихідні відстані (j), оцінені відстані (k), зведена таблиця (q). 

– графіки (нетермінал «ГРАФІК ШКАЛЮВАННЯ», В): діаграма 

Шепарда (n), діаграма образів (о). 

Для класу «кластеризація» (b) доступні наступні специфічні команди, що 

виконуються: 

– матриці (нетермінал «МАТРИЦЯ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ», З): уміст 

кластера. Ця команда дозволяє відобразити вміст кожного з побудованих 

кластерів, тому повинна забезпечувати можливість уведення номера кластера, і 

дозволяти задавати множину кластерів однієї командою. Тому для неї 

необхідно ввести окремий нетермінал «УМІСТ КЛАСТЕРА» (Е), про який 

докладніше буде розказано далі. 

Нетермінал Е повинен складатися з наступних частин: 

– ключове слово, що позначає звертання до кластера (термінал «кластер», 

p); 

– номер кластера (нетермінал «ЧИСЛО», Х); 

– допоміжний символ, що відокремлює ім'я команди від числа (термінал 

«нумератор», t). 

Усі виділені термінали зведені в таблицю (табл. Г.1). 

Вище були описані деякі особливості побудови команд розробленою 

мовою DSL. З урахуванням цих особливостей, є можливість увести ряд 

допоміжних нетерміналів, описувати які окремо не має сенсу через їхню 

незначимість для конкретного синтаксису мови, і з їхньою допомогою 

визначити множину правил мовної граматики.  
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Таблиця Г.1 

Термінали розробленого мови DSL для предметної області 

«Багатовимірне шкалювання» 

 Термінали 

 
Умовна 

позначка 

Термін 

абстрактного 

синтаксису 

Термін конкретного 

синтаксису 

Загальні 

a шкалювання scl 

b кластеризація cls 

r виконати run 

c конфігурувати cnf 

s відобразити sh 

m матриця mtr 

g графік gr 

d 
діаграма 

розсіювання 
sct 

f 
багатовимірний 

графік 
mld 

Тільки 

шкалювання 

g 
підсумки 

шкалювання 
sum 

h 
підсумкова 

конфігурація 
rcnf 

j вихідні відстані sdist 

k оцінені відстані rdist 

q зведена таблиця sumtbl 

n діаграма Шепарда shep 

o діаграма образів img 

Тільки 

кластеризація 
p кластер cl 

Допоміжні 

e порожній ланцюжок (порожньо) 

x 
роздільник 

аргументів 
"-" (дефіс) 

v перехід нагору .. (дві точки) 

w поточна директорія . (одна точка) 

z команда переходу cd 

t нумератор # 
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Правила складені у двох формах запису: у термінах абстрактного 

синтаксису – для зрозумілості, і в умовних позначках – для стислості. 

З обліком усіх уведених нетерміналів і допоміжних правил, можна 

записати множину правил у короткій формі умовних позначок (табл. Г.2). 

Таблиця Г.2 

Правила граматики для мови DSL в умовних позначках 

Правила 

Z -> zv | W 

V -> v | TP | wqr 

P -> e | so 

T -> a | b 

Q -> e | T 

S -> e | s 

R -> SO 

O -> e | m | g 

W -> Txu | asmxa | asgxb | bsmxc | 

bsgxd 

U -> e | r | c 

A -> e | ha | ja | ka | qa 

B -> e | db | nb | ob | fb 

C -> e | EC 

D -> e | dd | fd 

E -> pyx 

X -> e | YX 

Y -> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 

 

Фрагмент набору правил граматики, що породжує мову, у розгорнутому 

вигляді представлено в таблиці Г.3. 

Дану множину правил для більшої наочності можна представити у 

вигляді синтаксичного дерева (рис. Г.5). 

Синтаксичне дерево відображає послідовність розташування слів мови, 

так, щоб слова утворювали коректні з погляду цієї мови команди. Але дерево не 

дає інформації про те, які об'єкти беруть участь у цьому процесі, як і в рамках 

яких процесів вони взаємодіють один з одним, які мають загальні риси і якими 

відношеннями зв'язані. Ці взаємозв'язки відображені в онтології предметної 

області багатовимірного шкалювання на рисунку Г.4. 
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Таблиця Г.3 

Фрагмент набору правил граматики, що породжує мову 

№ 

правила 
Вид правила 

1 

у термінах 

абстрактного 

синтаксису 
КОМАНДА → 

КОМАНДА, ЩО 

ВИКОНУЄТЬСЯ 
 

в умовних позначках Z → W  

2 

у термінах 

абстрактного 

синтаксису 
КОМАНДА → команда переходу ШЛЯХ ПЕРЕХОДУ 

в умовних позначках Z → z V 

3 

у термінах 

абстрактного 

синтаксису 
КЛАС → шкалювання  

в умовних позначках T → a  

4 

у термінах 

абстрактного 

синтаксису 
КЛАС → кластеризація  

в умовних позначках T → b  

5 

у термінах 

абстрактного 

синтаксису 

ПОРОЖНІЙ 

КЛАС 
→ 

порожній 

ланцюжок 
 

в умовних позначках Q → e  

6 

у термінах 

абстрактного 

синтаксису 

ПОРОЖНІЙ 

КЛАС 
→ КЛАС  

в умовних позначках Q → T  

4
4
8
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Рисунок Г.5 – Синтаксичне дерево DSL для предметної області «Багатовимірне шкалювання» 4
4

9
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Додаток Г3. Розробка програмно-методичного комплексу для 

автоматизації багатовимірного шкалювання на основі результатів аналізу 

предметної області й розробки мови DSL 

 

Розробка діаграми послідовностей для «ПМК для аналізу даних методом 

багатовимірного шкалювання» 

Діаграма послідовності (рис. Г.6) відображає часові особливості 

функціонування системи. Розробка діаграми послідовностей дозволяє 

представити в текстовій і графічній формі поведінку об'єктів ПК у процесі їх 

взаємодії при реалізації прецедентів використання. 

Розглянемо докладніше послідовність виконуваних дій: 

1 Користувач запускає програму. Створюється об'єкт Multiscaler класу 

Tmultiscaling – ключовий об'єкт системи, що реалізує весь необхідний 

користувачеві інтерфейс для задачі настроювань шкалювання, його виконання 

й одержання результатів. 

2, 3 Multiscaler створює вбудовані в нього об'єкти Optimizator класу 

TMultioptimization і Vizualizator класу TScalingVisualize. Об'єкт Optimizator 

реалізує обчислювальні механізми багатовимірного шкалювання і є ключової 

складової системи. Об'єкт Vizualizator реалізує механізми взаємодії даних з 

користувацьким інтерфейсом системи й побудови всіх необхідних для 

наступного аналізу звітів. 

4 Користувач завантажує в програму вихідні дані (матрицю 

ранжирування). Дані зберігаються в пам'яті об'єкта Multiscaler. 

5 Користувач задає число виділюваних факторів. 

6 Користувач визначає необхідність нормалізації даних. Нормалізація 

необхідна в тих випадках, коли в якості вихідних даних задана матриця 

спостережень, у якій значення по різних осях мають різний масштаб. 

7 Якщо є необхідність нормалізації, користувач визначає спосіб 

нормалізації даних. Спосіб нормалізації повинен визначатися, виходячи з 

особливостей вхідних даних. 
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8 Користувач запускає процес багатовимірного шкалювання.  

9 Якщо є необхідність нормалізації, Multiscaler виконує процедуру 

нормалізації. 

10 Multiscaler передає посилання на матриці даних в об'єкт Optimizator. 

Передача по посиланню забезпечує економію пам'яті, займаною програмою, і 

суттєво прискорює швидкодія за рахунок відсутності необхідності копіювання 

вмісту матриці. 

11 Optimizator будує початкову конфігурацію точок. Спосіб побудови 

початкової конфігурації задається заздалегідь, визначаючись вибором 

користувача. 

12 Optimizator започатковує настроювання для підготовки до оптимізації. 

13 Optimizator запускає ітераційний процес багатовимірної оптимізації, у 

процесі якого відбувається багаторазове перерахування точок початкової 

конфігурації для мінімізації міри стресу. 

14, 15 Optimizator повертає оптимізовані матриці й кінцеве значення 

стресу в Multiscaler. 

16 Multiscaler передає посилання на оптимізовані матриці в об'єкт 

Vizualizator. 

17 Користувач вибирає осі для побудови діаграми розсіювання. 

18 Vizualizator будує діаграму розсіювання для обраних осей. 

19 Якщо ще не був обраний Tchart для відображення на ньому діаграми 

розсіювання, користувач задає його. 

20 Vizualizator виводить на екран побудовану діаграму розсіювання. 

21 Користувач запитує вивід конфігураційної матриці. 

22 Vizualizator виводить конфігураційну матрицю в задану таблицю. 

23 Користувач запитує вивід матриці ранжирування. 

24 Vizualizator виводить матрицю ранжирування в задану таблицю. 

25 Користувач займається інтерпретацією отриманих результатів. 
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Рисунок Г.6 – Діаграма послідовності для  «ПМК для аналізу даних 

методом багатовимірного шкалювання» 

 sd Sequence

Multiscaler

:TMultiScaling

Optimizator

:TMultiOptimization

Vizalizator

:TScalingVisualize

User

create()

create()

create()

loadRangeMatrixFromFile(String)

factor_count= set Factor Count()

need_nornalization= set

Need_normalization()

[if need_normalization]:

normalization_mode= set

normalization mode()

executeScaling()

[if need_normalization]:

normalize()

loadMatrixes(configuration,

rangeMatrix_source, rangeMatrix_final)

buildStartConfiguration()

restart()

optimize()
optimized matrixes()

stress=  :

stress_curr

loadMatrixes(configuration, rangeMatrix_final)

choose Axis to build Scatterplot() buildScatterPlot()

:TPointSeries

[if parent Chart is not chosen]:

assignToChart(some_TChart)

:scatter plot

showRangeMatrix(some_TStringGrid)

:rangeMatrix_final

showConfiguration(some_TStringGrid)

:configuration

interpret scaling results()

set Axis names()

destroy()

destroy()

destroy()
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26 За результатами інтерпретації користувач визначає назви для 

виділених факторів і вводить їх у програму. Імена відображаються на діаграмі. 

27 Користувач завершує роботу із програмою. Multiscaler знищується. 

28 Деструктор об'єкта Multiscaler викликає деструктори об'єктів 

Optimizator і Vizualizator для звільнення пам'яті. 

Розробка діаграми класів ПП «ПМК для аналізу даних методом 

багатовимірного шкалювання» 

На рисунку Г.7 представлено діаграму класів програмного продукту. У 

таблицях Г.4 – Г.7 наведено опис класів. 

Таблиця Г.4 

Призначення розроблених класів системи 

 

 

Найменування 

класу 

Батьківський 

клас 
Призначення класу 

TMultiScaling  Зберігання вихідних і оброблених 

даних, завдання параметрів обробки  

TMultiOptimization  Виконання багатовимірної оптимізації з 

метою пошуку оптимальної 

конфігурації точок у просторі заданої 

розмірності 

TScalingVisualize  Забезпечення зв'язку масивів даних з 

візуальними компонентами системи, 

вивід результатів шкалювання на екран  

TVector TStringList Допоміжний клас для зручної роботи з 

одномірними масивами даних 

TMatrix TObjectList Допоміжний клас для зручної роботи із 

двовимірними масивами даних 
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Таблиця Г.5 

Опис класу TMultiscaling 

Ім'я атрибута класу Характеристика, призначення 

Клас TMultiscaling 

Властивості 

Configuration: TMatrix  
Матриця з підсумковою конфігурацією точок у 

просторі заданої розмірності 

RangeMatrix_Source: 

TMatrix 

Вихідна матриця ранжирування (парних 

порівнянь), задана користувачем 

RangeMatrix_Final: TMatrix 
Кінцева матриця  ранжирування, відповідна до 

побудованої конфігурації точок 

Need_Normalization: 

Boolean 

Прапор, що визначає необхідність попередньої 

нормалізації даних 

Normalization_Mode: 

TNormalizationMode 

Спосіб нормалізації даних. Користувацький тип  

Tnormalizationmode визначає режими природньої 

нормалізації й нормалізації Севиджа. 

Factor_count: Integer 

Кількість схованих факторів, які будуть 

виділятися за допомогою багатовимірного 

шкалювання 

Optimizator:  

TMultiOptimization 

Зв'язаний клас для пошуку оптимальної 

конфігурації 

Vizualizator:  

TScalingVisualize 

Зв'язаний клас для відображення результатів 

шкалювання користувачеві 

Методи 

loadRangeMatrix 
Завантажує матрицю  ранжирування на згадку 

об'єкта з об'єкта класу Tmatrix 

loadRangeMatrixFromFile 
Зчитує матрицю  ранжирування із зовнішнього 

файлу 

normalize 

Виконує нормалізацію даних. Керується 

значеннями властивостей  Need_normalization і   

Normalization_mode 

executeScaling Запускає процес багатовимірного шкалювання 
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Таблиця Г.6 

Опис класу Tmultioptimization 

Ім'я атрибута класу Характеристика, призначення 

Клас TMultiOptimization 

Властивості 

Configuration: 

TMatrix* 

Матриця з підсумковою конфігурацією точок у 

просторі заданої розмірності. Передається  за 

посиланням із  відповідного об'єкта класу  

TMultiscaling 

RangeMatrix_Start: 

TMatrix* 

Вихідна матриця ранжирування (парних 

порівнянь), задана користувачем. Необхідна для 

обчислення міри стресу. Передається  за 

посиланням із  відповідного  об'єкта класу  

TMultiscaling 

RangeMatrix_Current: 

Tmatrix* 

Кінцева матриця ранжирування, відповідна до 

побудованої конфігурації точок.  Передається за 

посиланням із  відповідного  об'єкта класу  

TMultiscaling 

Step: Double Величина кроку оптимізації 

Stress_curr: Double 
Захід стресу,  обчислена на поточному кроці 

оптимізації   

Stress_prev: Double 
Захід стресу,  обчислена на попередньому кроці 

оптимізації   

Iterations: Integer Лічильник ітерацій процесу оптимізації 

Max_Iter: Integer Гранично припустиме число ітерацій 

Property Coord_Count: 

Integer 

Властивість для спрощення роботи з матрицею. 

Повертає число стовпців у матриці RangeMatrix 

Property Point_Count: 

Integer 

Властивість для спрощення роботи з матрицею. 

Повертає число рядків у матриці RangeMatrix 

Методи 

Buildstartconfiguration 

Будує початкову конфігурацію точок, яка буде 

оптимізуватися. Використовує випадкову 

генерацію конфігурації. 

Loadmatrixes(Tmatrix, 

Tmatrix, Tmatrix) 

Передає в об'єкт посилання на матриці даних з  

об'єкта класу  TMultiscaling. Порядок аргументів: 

матриця конфігурації, вихідна матриця 

ранжирування, кінцева матриця ранжирування 

Restart 

Перезапускає алгоритм градієнтного спуска 

(обнуляє лічильник ітерацій і параметр Beta). 

Необхідно для забезпечення збіжності градієнтного 

спуска. 

Optimize Запускає процес багатовимірної оптимізації 
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Таблиця Г.7  

Опис класу TScalingVisualize 

Примітка: *  – передача об'єкта за посиланням.  

Ім'я атрибута класу Характеристика, призначення 

Клас TScalingVisualize 

Властивості 

Configuration: 

TMatrix*  

Матриця з підсумковою конфігурацією точок у 

просторі заданої розмірності. Передається  за 

посиланням із  відповідного об'єкта класу  

TMultiscaling 

Rangematrix: TMatrix* 

Кінцева матриця  ранжирування, відповідна до 

побудованої конфігурації точок. Передається  за 

посиланням із  відповідного об'єкта класу  

TMultiscaling 

fscatterplot: 

TPointSeries 

Точковий графік, відповідний до діаграми  

розсіювання. 

AxisNames: TStringList 

Список найменувань побудованих координатних 

осей. Задається користувачем на основі 

інтерпретації результатів шкалювання. 

AxisToBuild: TVector 

Список осей, які будуть відображатися на діаграмі 

розсіювання. Може містити не менш двох і не 

більш трьох значень. 

Методи 

Loadmatrixes(Tmatrix, 

Tmatrix) 

Передає в об'єкт посилання на матриці даних з  

об'єкта класу  TMultiscaling. Порядок аргументів: 

матриця конфігурації, кінцева матриця 

ранжирування 

Buildscatterplot: 

TPointSeries 

Будує діаграму розсіювання й повертає посилання 

на поле fscatterplot 

Assigntochart(Tchart) 
Прив'язує поле fscatterplot до об'єкта класу TChart 

для відображення графіка на цьому об'єкті 

Showconfiguration 

(TStringGrid) 

Виводить конфігураційну матрицю в об'єкт класу 

TStringGrid, переданий по посиланню 

Showrangematrix 

(TStringGrid) 

Виводить матрицю ранжирування в об'єкт класу 

TStringGrid, переданий  за посиланням 
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Рисунок Г.7 – Діаграма класів ПП «ПМК для аналізу даних методом багатовимірного шкалювання» 

 class Class Model

TMultiOptimization

- configuration:  TMatrix* = nil

- iterations:  Integer = 0

+ max_iter:  Integer = 100

- rangeMatrix_current:  TMatrix = nil

- rangeMatrix_start:  TMatrix* = nil

+ step:  Double = 1

+ stress_curr:  Double = 0

- stress_prev:  Double = 0

«Property»

+ coord_count:  Integer

+ point_count:  Integer

- buildStartConfiguration()

+ create()

+ destroy()

+ loadMatrixes(TMatrix, TMatrix, TMatrix)

+ optimize()

- restart()

TMultiScaling

+ configuration:  TMatrix = nil

+ factor_count:  Integer = 2

+ need_normalization:  Boolean = false

+ normalization_mode:  TNormalizationMode = nmMinimax

- optimizator:  TMultiOptimization

+ rangeMatrix_final:  TMatrix = nil

+ rangeMatrix_source:  TMatrix = nil

- vizualizator:  TScalingVizualize = nil

«Property»

+ point_count:  Integer = 0

+ stress:  Double = 0

+ create()

+ destroy()

+ executeScaling()

+ loadRangeMatrix(TMatrix)

+ loadRangeMatrixFromFile(String)

- normalize()

TScalingVisualize

+ axisNames:  TStringList = nil

+ AxisToBuild:  TVector = nil

- configuration:  TMatrix* = nil

- fScatterplot:  TPointSeries = nil

- rangeMatrix:  TMatrix* = nil

+ assignToChart(TChart)

+ buildScatterPlot() : TPointSeries

+ create()

+ destroy()

+ loadMatrixes(TMatrix, TMatrix)

+ showConfiguration(TStringGrid)

+ showRangeMatrix(TStringGrid)

TVector

«Property»

+ count:  Integer

+ itemsDouble [index : Integer]:  Double

+ itemsStr [index : Integer]:  String

+ add(Double)

+ addition(TVector)

+ asArray() : double[]

+ asIntArray() : Integer[]

+ assign(TVector)

+ asString() : String

+ clear()

+ delete(Integer)

+ insert(Integer, Double)

+ multiple(Double)

TMatrix

«Property»

+ colCount:  Integer

+ cols[index:integer]:  TVector

+ items [row, col: Integer]:  Double

+ rowCount:  Integer

+ rows[index:integer]:  TVector

+ assign(TMatrix)

+ create(Integer, Integer)

+ destroy()

+ fi l lByValue(Double)

+ fromStringGrid(TStringGrid, Boolean, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)

+ normalize(Boolean, Byte, Byte)

+ toStringGrid(TStringGrid, Boolean, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer, Integer)

4
5

7
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Розробка структури інформаційного забезпечення ПП «ПМК для аналізу 

даних методом багатовимірного шкалювання» на основі онтологічного підходу 

Розробка ER-діаграми для предметної області «Багатовимірне 

шкалювання» 

З використанням розробленої онтології предметної області 

багатовимірного шкалювання виконаємо побудова ER-діаграми (діаграми 

«сутність-зв'язок»), яка дозволить простежити особливості взаємодії між 

сутностями (рис. Г.8). 

Більшість сутностей даної діаграми відповідають сутностям 

багатовимірного шкалювання. Зокрема, це метрика, спосіб оптимізації, захід 

стресу (критерій якості відображення), матриця відмінностей, підсумкова 

конфігурація. Крім цього, додається ряд нових сутностей, які повніше 

розкривають картину процесів, що відбуваються в рамках шкалювання. 

Сутність «програма БШ» представляє програмний комплекс БШ, з яким 

взаємодіє сутність «Аналітик». Аналітик задає настроювання шкалювання 

шляхом взаємодії із сутностями «Спосіб оптимізації», «Спосіб побудови 

початкової конфігурації», «Захід стресу» і «Метрика», які використовуються 

програмою БШ.  

Сутність «Сховище» позначає зовнішній файл, що містить вихідні дані, 

які зазнають шкалювання після завантаження їх у програму. Сховище може 

містити або матрицю відмінностей, або матрицю спостережень. Взаємодія зі 

сховищем не є обов'язковим, тому що програма дозволяє ввести дані 

безпосередньо у свою пам'ять, через користувацький інтерфейс. 

Завданням програми БШ є оптимізація підсумкової конфігурації за 

допомогою заданого способу оптимізації й на основі величини міри стресу. Для 

цього програма, використовуючи обрану метрику, обчислює матриці 

відмінностей, відстаней і відхилень. Матриця відмінностей може 

обчислюватися на основі матриці спостережень, або не обчислюватися взагалі. 

якщо вона задана споконвічно. Матриці відстаней і відхилень обчислюються на 

основі вихідної конфігурації. 
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Рисунок Г.8 – Діаграма «Сутність-Зв'язок» для предметної області «Багатовимірне шкалювання» 

4
5
9

 



 460 

Структура інтерфейсу користувача «ПМК для аналізу даних методом 

багатовимірного шкалювання» 

У користувацькому інтерфейсі три ключові елементи – головне меню, 

сторінка з настроюваннями вхідних даних, і сторінка з результатами аналізу.  

Состав і опис пунктів головного меню презентовано в таблиці Г.8. 

Таблиця Г.8 

Головне меню програми 

Розділ меню Пункти меню Функціональне призначення 

«Файл» 

«Новий» 
Очищає введені дані й видаляє результати 

попереднього аналізу 

«Відкрити» 
Відкриває діалогове вікно вибору файлу з 

вихідними даними 

«Відкрити 

приклад» 

Швидко завантажує дані із прикладеного 

файлу з тестовою умовою 

«Вихід» Завершує роботу програми 

«Керування» 
«Виконати 

шкалювання» 

Запускає процес багатовимірного шкалювання 

з наступним виводом на екран усіх результатів 

процесу 

«Допомога» 

«Довідка» Викликає довідку 

«Про програму» 
Викликає вікно з інформацією про програму 

та розроблювача 

 

Вкладка «Вхідні дані» головної форми містить множину перемикачів і 

полів уведення, що дозволяють задати необхідні параметри аналізу відповідно 

до конкретного завдання. Опис елементів цієї вкладки наведене в таблиці Г.9. 

Таблиця Г.9 

Вкладка «Вхідні дані» 

Елемент керування Тип елемента Функціональне призначення 

«Тип вихідної 
матриці» 

Перемикач 

Дозволяє задати тип уведених вхідних даних – 
матриця спостережень або матриця 
ранжирування. У другому випадку на 
матрицю накладаються обмеження 
симетричності й нульової головної діагоналі 

«Спосіб 
розв’язання» 

Перемикач 
Дозволяє вибрати алгоритм багатовимірного 
шкалювання, застосовуваний для аналізу в 
цьому випадку 

«Початкова 
конфігурація» 

Перемикач 
Дозволяє задати спосіб формування стартової 
конфігурації, з якої почнеться процес 
шкалювання 

«Кількість 
факторів» 

Числове поле 
Задає розмірність факторного простору, який 
буде будуватися 
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Продовження таблиці Г.9  

Елемент керування Тип елемента Функціональне призначення 

«Мінімальний стрес»/ 
«максимальна 
адекватність» 

Числове поле 

Задає цільове значення 
показника ефективності 
шкалювання. Одночасно 
активно тільки одне з полів, 
залежно від обраного способу 
розв’язання задачі 

«Максимально 
ітерацій» 

Числове поле 
Обмеження кількості ітерацій у 
процесі шкалювання для 
запобігання зациклення 

«Мінімальна зміна 
стресу» 

Числове поле 

Обмеження на збільшення 
значення стресу, для запобігання 
зациклення в тих випадках, коли 
стрес продовжує убувати, але на 
занадто малу величину, що вже 
ніяк не впливає на кінцевий 
результат 

«Число спроб» Числове поле 

Дозволяє автоматично запускати 
процес шкалювання кілька раз 
підряд і наприкінці вибрати 
найкраще зі знайдених рішень 

«Число рядків 
матриці» / «число 
стовпців матриці» 

Числове поле 

Задає розмірність матриці 
вихідних даних. У випадку типу 
матриці «матриця відмінностей» 
обидва поля мають рівні 
значення й змінюються 
синхронно 

«Мінімум»/ 
«максимум» 

Числове поле 
Задає діапазон генерації 
випадкових чисел 

«Дробові» Перемикач 
Визначає можливість генерації 
дробових випадкових величин 

«Згенерувати» Кнопка 

Заповнює вихідну матрицю 
випадковими значеннями. У 
випадку матриці відмінностей 
вимоги симетричності й 
нульової діагоналі 
дотримуються. 

«Вихідна матриця» Таблиця 

Властиво таблиця, у яку 
користувач може вводити 
вихідні дані, як завантажуючи їх 
з файлу, так і вручну 

 

Вкладка «Результати шкалювання» головної форми містить множину 

вкладених вкладок, на яких розташовано інформацію про різні складові 

результатів шкалювання. Опис елементів цієї вкладки наведено в таблиці Г.10. 
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Таблиця Г.10 

Вкладка «Результати шкалювання» 

Вкладена 

вкладка 
Функціональне призначення 

«Підсумки» 

Містить загальну інформацію про результати: число 

ітерацій, діапазон зміни стресу в процесі процесу й 

автоматично формований вивід за результатами 

процесу шкалювання 

«Вихідні 

відстані» 

Матриця відстаней між точками вихідної 

конфігурації. Якщо тип вихідної матриці – «матриця 

спостережень», то ця вкладка недоступна 

«Підсумкова 

конфігурація» 

Матриця координат точок у побудованому 

факторному просторі. Це та інформація, заради якої 

виконується шкалювання 

«Оцінені 

відстані» 

Матриця відстаней між точками підсумкової 

конфігурації 

«Зведена 

таблиця» 

Містить відомості про монотонне перетворення 

вихідних даних у процесі процесу шкалювання 

«Діаграма 

Шепарда» 

Містить графік залежності оцінених відстаней і 

відхилень від вихідних відстаней 

«Діаграма 

образів» 

Містить графік залежності відхилень від оцінених 

відстаней 

«Діаграма 

розсіювання» 

Містить графік розташування точок у побудованому 

факторному просторі. У випадку розмірності простору 

більш 2 дана вкладка недоступна. 

Загальну схему функціонування користувацького інтерфейсу можна 

представити у вигляді діаграми діяльності (рис. Г.9). 

 

 

Перелік використаних джерел до додатка Г 
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Рисунок Г.9 – Схема роботи користувацького інтерфейсу ПП «ПМК для аналізу даних методом багатовимірного 

шкалювання» 
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ДОДАТОК Ґ. Вибір і обґрунтування технологій динамічного обміну 

даними для компонентів комп'ютерних систем у багатозадачних операційних 

системах 

 

 

Для виконання конкретного науково-технічного завдання 

розроблювачам КС у вигляді предметно-орієнтованих САПР із елементами 

ІОД необхідно зосередитися на розробці алгоритмів розрахунків, 

проектування й виготовлення обмеженого класу виробів зі складною 

геометрією. При цьому до складу САПР необхідно інтегрувати необхідні для 

підтримки виконання проектного завдання модулі й компоненти, які вже є в 

розпорядженні розроблювачів, або у вигляді успадкованого ПО, або у вигляді 

спеціалізованого ПО сторонніх розроблювачів [1]. 

Рішення питання комплексування ПО на основі статичного обміну 

даними, шляхом запису й читання з файлів даних, що перебувають у 

відповідних форматах зберігання, за допомогою системних викликів 

операційних систем, є найгіршим, тому що знижує продуктивність 

програмного комплексу й апаратно-програмної платформи в цілому. Такий 

механізм обміну може приводити до тупиків і нескінченним очікуванням 

потоків, що змагаються за ресурси, до виникнення виняткових ситуацій або 

помилок при конвертації типів даних [2]. Часто виникає необхідність у 

розробці додаткових модулів – драйверів доступу й конверторів типів. 

Ефективним рішенням є динамічний обмін даними між паралельно 

функціонуючими процесами (об'єктами операційних систем), що 

забезпечують роботу САПР, у рамках яких виконуються різні обчислювальні 

завдання. 

Метою даного підрозділу дисертаційної роботи є аналіз і 

обґрунтування вибору існуючих технологій динамічного обміну даними в 

багатозадачних операційних системах для компонентів інтегрованої САПР, 

на прикладі реалізації таких технологій в ОС лінійки Windows. 
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Розглянемо состав інтегрованої САПР, наведений у вигляді фрагмента 

класифікаційної схеми її компонентів на рисунку Ґ.1. 
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Рисунок Ґ.1 – Состав інтегрованої САПР у вигляді фрагмента 

класифікаційної схеми її компонентів 

Кожне запущене застосування, що представляє собою екземпляр 

файлу, який виконується, наприклад, CAD-системи типу SolidWorks, системи 

інженерних розрахунків типу ANSYS, пакета символьної математики й 

моделювання типу MatLAB або СУБД типу MySQL, є з погляду операційної 

системи (ОС) процесом (іноді – декількома), у рамках якого паралельно 

виконуються кілька потоків.  

Відомо [3], що в багатозадачних ОС, у тому числі в Windows, процеси 

мають ізольовані адресні простори виділеної їм пам'яті, тому передача 

покажчиків на структури даних від процесу до процесу не має сенсу. Обмін 

даними між процесами вимагає застосування спеціалізованих технологій і 

об'єктів ОС.  

Розглянемо онтологію технологій ОС, що забезпечують динамічний 

обмін даними між процесами (потоками різних процесів), що й забезпечують 

цей обмін об'єктів. На рисунку Ґ.2 наведені її елементи. 
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Рисунок Ґ.2 – Онтологія об'єктів операційної системи й технологій 

динамічного обміну даними між паралельно виконуваними процесами 

 

Розглянуті в складі представлених на рисунку Ґ.2 технологій включені 

технології трьох великих груп [4]: на основі використання механізму 

віртуальної пам'яті ОС (блоки розподілюваної між процесами пам'яті, 

відображення файлів в адресний простір пам'яті процесів (memory-mapped 

files); на основі обміну повідомленнями (обмін даними за допомогою каналів 

(pipes), сокетів, черг повідомлень); з використанням віддаленого виклику 

процедур (Remote Procedures Call – RPC), на якому засновані, зокрема, 

технології Component Object Model (COM) і CORBA. Ці різновиди технологій 

динамічного обміну даними доповнені також характерними для Windows 

механізмами: Dynamic Data Exchange – DDE, заснованим на технології 

обміну повідомленнями; посилкою й обробкою повідомлення 

WM_COPYDATA, у процесі якого ОС організує для потоків, що 

обмінюються, блок розподілюваної пам'яті; використанням буфера обміну 

(clipboard). Крім того, важливою функціональною можливістю, надаваної 

сучасними ОС, є запуск із поточного процесу (наприклад, інтеграційного 
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модуля предметно-орієнтованої САПР) дочірнього процесу й обміну даними 

з ним за допомогою стандартних засобів консолі вводу-виведення.  

Також для обміну даними між батьківським і дочірнім процесом  

можливе використання безіменних каналів. Канали такого типу не мають 

засобів найменування, тому доступ до них можливий тільки за допомогою 

успадкованих процесами дескрипторів [5]. Однак для використання такої 

технології динамічного обміну дочірній процес повинен мати засоби 

читання-записування в цей канал, що може бути передбачене тільки 

розроблювачами інтегрованої САПР. Таким чином, такі способи обміну 

можливі лише для модулів, що розроблюються наново. 

Часто важливою складовою частиною інтегрованої САПР може бути 

застосування, яке з технічних причин, обумовлених політикою 

розроблювачів або операційним оточенням програмного комплексу, не має 

API у вигляді бібліотек динамічного компонування або COM-інтерфейсу. 

Для такого застосування прийнятною формою взаємодії з ним є посилка 

повідомлень діалоговому вікну (вікнам) застосування з інтеграційного 

модуля. Повідомлення можуть бути послані шляхом системних викликів, 

наприклад, за допомогою функцій WinAPI SendMessage чи PostMessage, або 

за допомогою високорівневих бібліотечних функцій засобу розробки (або 

методів класів з відповідної ієрархії) [6]. 

Реалізація технологій розподілюваної пам'яті для завдань інтеграції 

модулів і динамічного обміну даними між застосуваннями може бути 

виконана й з використанням буфера обміну. Перевагою такого підходу є 

відсутність необхідності в спеціальних заходах з боку процесу-сервера, що 

виконується асинхронно із процесом-клієнтом. Для реалізації такої вставки 

можна застосувати технологію обміну повідомленнями, розглянуту раніше. 

У кожної з технологій є особливості організації, переваги й недоліки 

застосування, фізичні обмеження на обсяг даних або пропускну здатність 

каналу обміну, необхідність в об'єктах синхронізації загального призначення 

або наявність вбудованих механізмів синхронізації. Вибір тієї або іншої 

технології динамічного обміну даними між паралельно виконуваними 

процесами визначається не тільки особливостями функціонування апаратно-

програмної платформи, використовуваної для організації інтегрованої 
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комплексної САПР. Вибір технології повинен бути зроблений на основі 

особливостей формату переданих даних, їхнього обсягу й частоти 

виробленого обміну. На рисунку Ґ.3 наведена онтологія можливих форматів і 

семантики даних для динамічного обміну між компонентами САПР. 

 Необхідно відзначити, що технології обміну за допомогою сокетів, 

каналів, DDE, RPC дозволяє виконувати обмін даними або функціональністю 

в локальній мережі [4]. Це є важливою особливістю при розподіленій 

архітектурі САПР. 

Формат данных для обмена
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Рисунок Ґ.3 – Онтологія можливих форматів і семантики даних для 

динамічного обміну між компонентами САПР 

 

Така онтологія представляє різноманітність структур і типів даних, 

якими можуть обмінюватися компоненти інтегрованої САПР. Так, для 

інформаційної підтримки конструкторів і технологів у процесі аналізу 

прототипів або аналогів, вибору з ряду альтернатив, буде потрібно 

інтенсивний обмін неструктурованими текстовими описами й растровими 

або векторними зображеннями. Результатом аналізу може стати 
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формалізований опис (специфікація) об'єкта або процесу у вигляді тексту або 

у вигляді діаграми (векторної графіки), який повинен бути переданий у 

вигляді ескізів або IDEF-діаграм у різні модулі САПР для подальшого 

пророблення й деталізації.  

Для проведення розрахунків або подальшого моделювання можуть 

бути передані вихідні дані або результати розрахунків у табульованому 

вигляді, як структурований текст. Від CAD-системи іншим модулям САПР 

будуть потрібні згенеровані геометричні моделі об'єкта проектування у 

вигляді тривимірної моделі (каркасної, оболонкової чи твердотільної) або у 

вигляді двовимірної моделі, тобто креслення. Модель функціонування 

об'єкта або процесу у вигляді структурованого тексту може бути використана 

для проведення розрахунків і імітаційного моделювання. Прикладом таких 

моделей є описи SIMULINK- або ANFIS-моделей в MatLAB. Об'єктом 

обміну також можуть бути двійкові файли спеціалізованих форматів (файли 

моделей, розроблених в AutoCAD, SolidWorks, PowerShape), звертання до 

API програмних комплексів як за допомогою технології COM, так і шляхом 

виклику бібліотечних функцій або функцій драйверів. Можлива також 

передача скриптів (керуючих програм) у виконавчі модулі CAM-систем або 

подача окремих команд програмам з використанням DDE або окремих 

повідомлень. 

Таким чином, прийняття рішення про застосування тієї або іншої 

технології обміну повинне базуватися на глибокім знанні можливостей і 

технологічних особливостей реалізації таких технологій, на функціональних 

можливостях і інформаційних потребах кожного компонента інтегрованої 

САПР і на результатах проектування потоків даних у рамках такий САПР. 

Правильна організація потоків даних між компонентами САПР 

передбачає, що не повинні виникати наступні явища: нестача ресурсів 

(пам'яті, дискового простору, блокування необхідних об'єктів), відсутність 

необхідних вихідних даних, небажаний вплив різних операцій уведення-

виведення й транзакцій один на одного. Це вимагає синхронізації роботи 

потоків різних процесів, що в сучасних ОС виконується з використанням 

спеціальних об'єктів очікування (в Windows – це критичні секції (critical 
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section), взаємні виключення (mutex), події (event), семафори (semaphore) і 

файлові блокування (files lock)) [4]. Також об'єктами очікування можуть бути 

дочірні потоки й процеси (потік може очікувати їх завершення). 

Безпосереднє очікування на об'єктах синхронізації в потоці виконується з 

використанням системних викликів (для Windows – це виклик функцій 

WaitForSingleObject і WaitForMultipleObjects) [7]. Очікування потоку 

закінчується, якщо об'єкт синхронізації переходить у сигнальний стан. 

Особливості синхронізації за допомогою деяких з розглянутих об'єктів 

для потоків різних процесів розглянуті у вигляді схем, наведених на 

рисунках Ґ.4- Ґ.5. 

 

…
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Рисунок Ґ.4 – Схема створення й взаємодії потоків і взаємного виключення 
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Рисунок Ґ.5 – Схема створення й взаємодії потоків, події й семафора 
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Далі на схемі, наведеної на рисунку Ґ.6, показані практичні приклади 

синхронізації між потоками різних процесів (компонентів САПР) у процесі 

обміну даними з використанням файлу, відображуваного на згадку.  

Process 1

…

WaitForSingleObject(hSemaphore,...);

//запись в буфер
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Рисунок Ґ.6 – Схема створення й взаємодії потоків, процесів і об'єкта 

файлового відображення 

На схемі, наведеної на рисунку Ґ.7, показані практичні приклади 

синхронізації між потоками різних процесів (компонентів САПР) у процесі 

обміну даними з використанням об'єкта «Іменований канал».  
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Рисунок Ґ.7 – Схема створення й взаємодії потоків, процесів і обміну даними 

за допомогою об'єкта «Іменований канал» 

 

Аналіз цих схем із фрагментами листинга показує наступне: взаємне 

виключення може бути використане для блокування якого-небудь ресурсу на 

час його використання одним потоком; подія дозволяє подати сигнал на 

продовження роботи відразу групи потоків, що очікують на ньому; семафор 

дозволяє обмежити кількість одночасно працюючих потоків, за умови обігу 

цих потоків до такого семафора [7]. 

 

 

Перелік використаних джерел до додатка Ґ 
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ДОДАТОК Д. Реалізація компонентів підтримки інженерної діяльності 

під час проектування техпроцесів механообробки виробів машинобудування 

 

Додаток Д1. Проектування сховища даних для підтримки інженерної 

діяльності в процесі проектування техпроцесів механообробки з 

використанням онтологічного підходу 

 

 

Цілями, які досягаються за рахунок автоматизації розробки 

технологічного процесу, є наступні: 

– скорочення працезатрат на складання технологічного процесу; 

– скорочення строків технологічної підготовки виробництва; 

– підвищення якості продукції, що випускається, і скорочення ризиків.  

Досягнення поставлених цілей здійснюється за рахунок виконання ряду 

завдань САПР технологічних процесів: 

– організація збору й зберігання інформації про деталь, парк обробного 

встаткування вимірювальних інструментах, що обробляють і, заготовочнім 

виробництві; 

– організація інформаційно-довідкової підтримки; 

– організація пошуку й виведення інформації. 

Розглянемо докладно етапи складання технологічного процесу з 

використанням засобів підвищення інтелектуалізації у вигляді наступного 

алгоритму. 

1. Для початку роботи можна або ввести дані (пункт 2), або почати 

роботу із БД (пункт 5).  

2. Уведення й перевірка даних необхідних для створення 

технологічного процесу.  

а) Уведення інформації про операції, що входять у технологічний 

процес. 

б) Уведення інформації про переходи операції 
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в) Введення даних про встаткування, інструменти, допоміжний 

матеріал, заготовку, готову деталь. 

г) Зв'язок уведених даних між собою. 

Після введення відбувається перевірка введених даних на коректність, 

повноту й відповідність вимогам і нормам. Якщо перевірка пройшла 

успішно, переходимо до пункту 3, якщо виникли помилки, вертаємося до 

пункту 2 для введення нових даних. 

3.  До перевірених даних можна застосувати експертне оцінювання 

(ЕО), тоді переходимо до пункту 6, якщо це не потрібно, переходимо в 

пункт 4. 

4. Якщо робота починається із цього пункту, то технолог або аналітик 

можуть увести нові дані в БД, відкоригувати записи або вилучити їх. 

Результатом роботи буде пункт 5. Якщо в даний пункт перейшли після 

пункту 4, тоді введені технологом дані для техпроцеса можна зберегти в БД, 

для подальшого використання в процесі аналізу. Аналітик при роботі із БД 

може вибрати дані для проведення інтелектуального аналізу, у такому 

випадку слід переходити в пункт 7 або експертного оцінювання – пункт 6.  

5. Закінчення роботи із БД і одержання результату після проведених 

операцій.      

6. Експертне оцінювання проводиться на підставі введених даних або ж 

даних, витягнутих із БД. Результат ЕО, у випадку якщо він задовільний, 

можна представити в зручному для розуміння вигляді (пункт 8). Якщо 

результат експертного оцінювання незадовільний, тоді вертаємося до пунктів 

2 або 4.       

7. Після того, як Аналітик вибрав дані для інтелектуального аналізу, він 

може скористатися процесом інтелектуальної обробки даних (ІОД). Якщо 

результат аналізу незадовільний, вертаємося до пунктів 2 або 4. Якщо 

результат аналізу задовільний (в залежності від використовуваного методу, 

критерієм задоволеності може бути, наприклад, точність прогнозування) – до 

пункту 8. 
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8. Після проведення ІОД або ЕО дані представляються в зручному для 

розуміння й подальшого аналізу вигляді. Представлені дані є основою для 

формування технологічного процесу (ТП). 

9. Формування ТП відбувається на підставі даних, які були отримані в 

результаті ІОД або ЕО й були представлені в зручному для розуміння 

вигляді.  

Для початку роботи необхідно ввести й перевірити вхідні дані для 

формування технологічного процесу механообробки, які містять у собі дані 

про сам технологічний процес, а також про операції, які входять у нього. 

Крім цього, необхідно ввести дані про переходи в рамках операції, а також 

відомості про деталь, заготовку, інструмент, і встаткуванні, за допомогою 

яких відбувається обробка деталі, допоміжних матеріалах і режимах обробки. 

Технолог може почати роботу із системою з уведення й перевірки 

вхідних даних для ТП, при участі комп'ютера. Даний процес регламентується 

алгоритмом керування й нормативними документами, результатом його 

проведення є перевірені дані, що становлять основу ТП. У випадку, якщо 

дані не пройшли успішну перевірку, необхідно повернутися на етап уведення 

відомостей. Якщо дані для ТП коректні, вони можуть бути відправлені на 

збереження в базу даних, або ж на експертне оцінювання. ЕО проводить 

Аналітик за допомогою компонента КС, його дії регламентуються методами 

ЕО. Якщо експертне оцінювання пройшло невдало, необхідно повернутися 

на етап введення даних або роботи з базою даних. Якщо процес ЕО пройшов 

успішно, результат представляється за допомогою компонента КС у вигляді, 

зручному для розуміння й подальшого ухвалення рішення. Цю операцію 

регламентує алгоритм представлення. У результаті представлення даних і 

результатів їх обробки одержують проаналізовані дані для технологічного 

процесу. На їх підставі може бути сформовано технологічний процес 

механообробки. Ця операція регламентується алгоритмом формування.  

Технолог, як і Аналітик, можуть почати роботу із системою 

безпосередньо з роботи з БД, зробивши відповідний запит на роботу з нею. 
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При роботі з БД можна вводити нові дані, редагувати й видаляти старі 

записи, обрати дані для формування технологічного процесу, а також 

безпосередньо для проведення ІОД і ЕО. Процес роботи з базою даних 

регламентується правилами роботи із БД і алгоритмом керування. Після 

виконання даної операції можна також приступитися до аналізу, обравши 

дані для аналізу, а можна завершити роботу, одержавши в підсумку результат 

роботи із БД або технологічний процес. Дані, отримані із БД, можна оцінити 

експертним шляхом, або ж провести ІОД, залежно від того, які дані були 

обрані й для якої мети. Процес ІОД регламентується застосовуваними 

методами. Якщо аналіз пройшов успішно, результат ІОД можна представити 

в зручному для розуміння вигляді, якщо ж аналіз пройшов незадовільно, 

необхідно повернутися на етап уведення нових даних або ж на етап роботи із 

БД. Також, у випадку, якщо аналіз пройшов успішно, можна представити 

дані в зручному для розуміння вигляді й потім спроектувати технологічний 

процес. 

На рисунку Д.1 представлено деталізуючи SADT-діаграму першого 

рівня для бізнес-процесу «Інформаційна підтримка роботи САПР 

технологічних процесів механообробки». 

Дана діаграма ілюструє процес уведення й перевірки даних, роботи з 

базою даних, експертного оцінювання, інтелектуальної обробки даних, 

представлення результату й формування технологічного процесу. Присутні 

зворотні зв'язки, що дозволяє робити повторно операції у випадку 

незадовільного результату. 

За результатами дослідження й категоріально-онтологічного 

моделювання ПрО технологічної підготовки виробництва розроблено 

діаграму класів інформаційної підтримки роботи САПР технологічних 

процесів механообробки, яку представлено на рисунку Д.2. 

Розглянемо процес створення й використання сховища даних для 

інформаційного забезпечення інженерної діяльності в процесі використання 

САПР техпроцесів механообробки. 
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Інформаційне забезпечення компонентів КС для ІОД реалізовувалося 

шляхом організації й ведення бази даних від керуванням СУБД MS SQL 

Server. Діаграма таблиць сховища даних і їхніх зв'язків для компонента 

комп'ютерної системи, що забезпечує інтелектуальну обробку даних у 

процесі аналізу й проектування техпроцесів механообробки, наведено на 

рисунку Д.3. База даних наповнюється на основі результатів активних і 

пасивних експериментів, а також відомостей, заснованих на досвіді й знанні 

технологів. Усі дані зберігаються у відповідних таблицях, створених з 

використанням розробленої в розділі 3 методології проектування СДіЗ у 

складі КС для ІОД. 

Спроектована й реалізована БД забезпечує розв’язання задач 

оперативного обліку даних про роботу ПрО для компонента КС і забезпечує 

можливість формування на його основі спеціалізованих СД для розв’язання 

конкретних задач аналізу й ІОД [7]. Для організації гіперкуба в процесі 

розв’язання задачі інформаційної підтримки інженерної діяльності 

формується спеціалізоване СД на основі вмісту загальної БД оперативного 

обліку даних. Дане СД використовується для побудови OLAP-куба, який у 

свою чергу створюється за допомогою спеціалізованого середовища 

Microsoft SQL Server – SQL Server Business Intelligence Development [230]. 

OLAP передбачає використання однієї із двох можливих архітектур СД. У 

даній роботі була реалізована архітектура «зірка», схему СД наведено на 

рисунку Д.4.   
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Рисунок Д.3 – Діаграма таблиць сховища даних і їхніх зв'язків для компонента комп'ютерної системи  
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Рисунок Д.4 – Архітектура таблиць сховища даних для організації їх 

інтелектуальної обробки, у тому числі шляхом OLAP 

 

 

Додаток Д.2. Реалізація сховища даних засобами СУБД Microsoft SQL 

Server, обробка гіперкуба й виконання запитів до нього 

 

 

Сховище даних для компонента КС САПР технологічних процесів 

механообробки було реалізовано за допомогою СУБД Microsoft SQL Server, з 

використанням середовища SQL Server Management Studio. 

На рисунку Д.5 представлено процес створення таблиці «Заготовка». 
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Рисунок Д.5 – Процес створення таблиці «Заготовка» 

 

З рисунка Д.5 випливає, що при створенні таблиці необхідно вказати ім'я 

стовпця, тип даних, які будуть записуватися в даний стовпець, а остання 

колонка дає можливість розроблювачеві дозволити для даного поля порожнє 

значення (Null) при заповненні таблиці.  

Аналогічним образом створені всі таблиці БД компонента КС, 

представлені на діаграмі таблиць і їхніх зв'язків на рисунку Д.3.  

Файл БД для компонента КС САПР технологічних процесів 

механообробки названо MSI, і збережено з розширенням mdf. Реляційні 

таблиці, розроблені в даному додатку, є основою для організації OLAP -куба, 

але для того, щоб можна було аналізувати багатовимірні агреговані дані, 

розраховані на основі вмісту таблиць СД, гіперкуб необхідно обробити, тобто 

виконати обчислення агрегованих даних по всіх використаних при розгляду 

вимірах і для всіх уведених мір (методів згорток даних). Діалогове вікно для 

процесу обчислення гіперкуба з використанням засобів Analysis Services 

наведено на рисунку Д.6. 

 

 

Рисунок Д.6 – Діалогове вікно обробки гіперкуба 
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Для ефективного використання результатів багатовимірного 

представлення агрегованих даних аналітиком в ПрО, було розроблено 

відповідний програмний компонент, який дозволяє зовнішньому застосуванню 

отримувати доступ до вмісту бази даних та сформованого гіперкуба. 

Застосування було розроблено у середовищі Visual Studio. Для 

підключення створеної бази даних необхідно скористатися майстром 

настроювання джерела даних, яке перебуває в пункті меню Дані->Додати нове 

джерело даних… У якості джерела даних вибирається база даних MSI.mdf. 

Після цього, у файлі app.config створюється рядок підключення до бази даних, 

представлена на рис. Д.7. 

 

             <add name="WindowsFormsApplication5.Properties.Settings. 

MSIConnectionString"connectionString="Data Source=HP-

PAVILION;Initial Catalog=MSI;Integrated Security=True" 

providerName="System.Data.SqlClient"/> 

 

Рисунок Д.7 – Рядок підключення до бази даних у файлі app.config 

 

Таким чином, база даних MSI.mdf підключена до проекту, і з нею можна 

працювати. У компоненті КС САПР технологічних процесів механообробки 

реалізовано функцію аналізу інформації за допомогою OLAP-куба, який 

створюється на підставі даних і структури бази даних MSI.mdf. 

Після обробки (рисунок Д.6) гіперкуб готовий до роботи й дозволяє 

аналізувати агреговані дані, обчислені з використанням СД. Код підключення 

до гіперкуба із зовнішнього по відношенню до СУБД компонента, з 

використанням технології COM, наведено далі у фрагментах листингів.  

Запит до OLAP-кубу здійснюється за допомогою спеціальної мови 

запитів до OLAP-кубів – MDX. Приклад запиту мовою MDX наведено на 

рисунку Д.8. 
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            string query = "SELECT {[Tool].[Vid].CHILDREN} ON COLUMNS, 

{[Worker].[FIO].CHILDREN} ON ROWS  

                   FROM [MSI] WHERE {[Measures].[Число Shift operation]}"; 

Рисунок Д.8 – Приклад запиту мовою MDX 

 

У наведеному прикладі запиту, у розділі SELECT вказуються виміри 

попередньо обробленого OLAP-куба (для даного застосування гіперкуб 

обробляється адміністратором), які будуть відображатися в рядках і колонках 

таблиці. У розділі FROM MDX-запиту вказується ім'я OLAP-куба, а в розділі 

WHERE – міра (міри), які буде відображено у комірці на перетинанні 

відповідного рядка й стовпця. 

 

 

Додаток Д.3 Методика інтеграції комп'ютерної системи для 

інтелектуальної обробки даних з компонентами комплексної САПР і СУБД 

 

 

Розглянемо організацію динамічного обміну даними за результатами 

інтелектуального аналізу даних для інтеграції з компонентами комплексної 

САПР, на прикладі служби Analysis Services СУБД MS SQL Server. 

Середовище розробки Visual Studio надає спеціальні інструменти, які 

дозволяють розроблювачеві створювати елементи користувальницького 

інтерфейсу для доступу до даних. Для зв'язування інтерфейсу із джерелом 

даних використовується клас DataGridView. Незважаючи на те, що даний 

елемент керування не є зручним для роботи з багатовимірним представленням 

даних, він корисний для відображення відомостей у табулярному форматі [170]. 

Для доступу до даних необхідно розмістити на формі компоненти 

DataGridView, а також додати в список посилань збірку 

Microsoft.Analysisservices.Adomdclient.dll. Ця збірка дозволяє виконати виклики 

з керованого коду застосування для використання функціональності, надаваної 



 488 

службою Analysis Services. Для підключення до сервера необхідно включити в 

текст програми  наступний код (рисунок Д.9). 

 

AdomdConnection conn = new AdomdConnection(); 

            conn.ConnectionString = "DataSource=localhost; Initial Catalog=Проект 

служб SSAS9"; 

            conn.Open(); 

            string query = "SELECT {[Tool].[Vid].CHILDREN} ON COLUMNS, 

{[Worker].[Tab nom].CHILDREN} ON ROWS FROM [MSI] WHERE 

{[Measures].[Число Shift operation]}"; 

 

Рисунок Д.9 – Лістинг процедури підключення до сервера 

 

Потім слід створити об'єкт DataAdapter і вказати текст запиту мовою  

MDX і об'єкт з'єднання (рисунок Д.10). 

 

AdomdDataAdapter da = new AdomdDataAdapter(query, conn); 

Рисунок Д.10 – Лістинг для створення об'єкта Dataadapter з параметрами 

 

Після цього необхідно створити об'єкт-джерело даних і заповнити його 

результатами виконання запиту (рисунок Д.11). 

 

DataTable dataTable = new DataTable(); 

                                         da.Fill(dataTable); 

Рисунок Д.11 – Лістинг для створення об'єкту-таблиці і її заповнення 

результатами запиту 

 

Потім закрити з'єднання й заповнити таблицю, розміщену на формі, 

отриманими даними (рисунок Д.12). 
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conn.Close(); 

dataGridView1.DataSource = dataTable; 

Рисунок Д.12 – Лістинг для закриття з'єднання й заповнення таблиці 

 

У результаті використання вищенаведеного коду, розроблювач одержує з 

застосування .NET (мова програмування – C#) доступ до даних, сформованих 

службою Analysis Services. 

 

 

Д.4 Опис інтерфейсу програмного компонента КС для САПР 

технологічних процесів механообробки 

 

 

Даний компонент КС дозволяє користувачеві безпосередньо працювати з 

базою даних, а також аналізувати інформацію за допомогою OLAP. Після 

запуску програми для користувача відкривається вікно, що представлено на 

рисунку Д.13. 

 

Рисунок Д.13 – Головне вікно застосування 
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У головному вікні застосування розміщено наступні елементи: 

1 – назва програми; 

2 – строка меню; 

3 – область відображення;  

4 – область відображення дерева; 

5 – кнопка для відображення записів.   

Рядок меню містить чотири пункти: Файл, База даних, OLAP-аналіз і 

Допомога. При виборі пункту меню OLAP-аналіз для користувача 

відкривається нове вікно (рисунок Д.14). Дане вікно призначено для 

формування запиту до OLAP-кубу, створеного за допомогою служби Microsoft 

Analysis Services, на підставі таблиць бази даних MSI.mdf. 

У данім вікні є чотири списки, з яких користувач може самостійно 

вибрати таблиці (виміри, у термінах MDX) і міри, а потім, натиснувши на 

кнопку «Одержати результат», побачити результат виконання запиту у вигляді 

таблиці, яка з'являється в області під кнопкою «Показати зріз».  

 

 

 

 

Рисунок Д.14 – Діалогове вікно для роботи з OLAP-кубом 
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Пункт меню «База даних» (рисунок Д.15) дозволяє користувачеві 

працювати безпосередньо з таблицями бази даних: редагувати, видаляти й 

додавати нові записи.   

 

 

 

Рисунок Д.15 – Зовнішній вигляд діалогового вікна, що розкривається при 

виборі пункту меню «База даних» 

 

Використання цього вікна та можливостей, що надаються розробленим 

застосуванням як компонентом КС для ІОД, дозволяє аналітикам, з 

використанням результатів візуалізації даних, що повертаються у результаті 

виконання запитів до сформованого OLAP-кубу, формулювати та перевіряти 

гіпотези про моделі функціонування ПрО, тенденції та приховані залежності, 

що містяться у багатовимірному представленні агрегованих даних. 
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ДОДАТОК Е. Реалізація методики інтеграції підсистем нечіткого 

виведення до складу САПР як компонентів комп’ютерної системи 

машинобудівного підприємства 

 

 

Для фізичної реалізації спроектованого об'єктно-орієнтованого 

програмного компонента КС для ІОД, що базується на алгоритмічному 

забезпеченні нечіткого виведення на базі правил, на машинобудівному 

підприємстві було використано засіб розробки Lazarus Free Pascal. При цьому 

програмний компонент (ПК) було організовано у вигляді сервера технології 

Component Object Model (COM), що дозволило інтегрувати його до складу 

комплексної САПР. Інтегруючий модуль САПР відіграє при цьому роль COM-

клієнта, який використовує функціональні можливості ПК під умовною назвою 

«Fuzzy». Зовнішній вигляд головної форми застосування, у режимі 

завантаженого з файлу або розробленого користувачем опису ЕС на основі 

нечіткого виведення [1-2], наведено на рисунку Е.1. На рисунку Е.2 наведено 

діалогові вікна з результатами додавання користувачем лінгвістичної змінної її 

множини термів і результатами нечіткого виведення для відповідної бази 

правил. 

 

Рисунок Е.1 – Зовнішній вигляд головної форми ПК 
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Рисунок Е.2 – Діалогові вікна з результатами додавання користувачем 

лінгвістичної змінної, її множини термів, і результатами нечіткого виведення 

для відповідної бази правил 

 

При створенні й редагуванні бази знань у вигляді набору правил усі 

зміни, внесені користувачем, перевіряються на відповідність обмеженням бази 

знань. При спробі виконати неприпустиму операцію, виникне повідомлення 

про помилку. Після того, як змінну додано в базу знань, до неї необхідно 

додати хоча б один терм для того, щоб мати можливість використовувати 

змінну в правилі. 

Після того, як базу знань сформовано (у ній є хоча б одне правило), 

можна виконати нечітке виведення. Користувач уводить чіткі значення вхідних 

змінних, ПК виконує нечітке виведення, відображає узагальнену функцію 

приналежності вихідної змінної її й чітке (дефазифіковане) значення. Також є 

можливість переглянути ступені активностей правил. 

Таким чином, за допомогою ПК «Fuzzy» можливі побудова нечіткої бази 

знань, що включає нечіткі правила, лінгвістичні змінні і їхні терми, збереження 

й завантаження з використанням текстових файлів з описами ЕС, а також 

логічне виведення і побудову функції приналежності вихідної змінної, ступенів 

активності правил, і здійснення дефазифікації для одержання чіткого виходу. 
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Для розв’язання задачі простого й наочного опису бази знань було розроблено 

власний синтаксис предметно-орієнтованого мови, з використанням результатів 

підрозділу 4.3 основної частини роботи. При розробці DSL використовувалася 

онтологія ПрО, наведена на рисунку 5.23 основної частини роботи, а також 

методики формування абстрактного синтаксису й побудови синтаксичного 

дерева. Окремий рядок текстового файлу скрипта, що описує базу знань у 

вигляді нечітких правил на такій мові, являє собою опис змінної (починається зі 

слова «змінна»), терма (починається зі слова «терм», опис термів змінної 

продовжується за описом самої змінної), правила (починається зі слова 

«правило», опис правил починається після опису останнього терма останньої 

змінної). 

Приклад програми предметно-орієнтованою мовою для опису нечіткої 

бази знань представлено на рисунку Е.3. 

 

змінна Зарплатня 0 1000 вхід 

терм Маленька Mfsig -0,1 200 

терм Нормальна Mftri 200 400 600 

терм Висока Mfsig 0,1 600 

. . .  

змінна Рейтинг 0 100 вихід 

терм Низький Mfsig -1 40 

терм Середній Mftri 30 50 70 

терм Високий Mfsig 1 60 

правило min min 1 ЯКЩО Зарплатня Маленька І Трудодень Довгий И 

Психологічний_клімат Поганий ТЕ Рейтинг Низький 

правило min min 2 ЯКЩО Зарплатня Нормальна І Трудодень Довгий И 

Психологічний_клімат Поганий ТЕ Рейтинг Низький 

правило min min 3 ЯКЩО Зарплатня Нормальна І Трудодень Нормальний И 

Психологічний_клімат Поганий ТО Рейтинг Середній 

. . .  

Рисунок Е.3 – Фрагмент програми, що описує базу знань на основі нечітких 

правил за допомогою запропонованої предметно-орієнтованої мови 

 

Для підвищення гнучкості розроблювальних компонентів КС для 

інформаційної підтримки інженерної діяльності розроблено програмний 

компонент для підтримки прийняття рішень із використанням нейронно-

нечіткої мережі [3-4]. Таке технічне рішення дозволяє виконати навчання бази 

нечітких правил на наявних прецедентах, даних про події, об'єкти вибору і їхні 



495 

властивості. 

Діаграма прецедентів використання [5] у форматі UML для даного ПК 

представлена на рисунку Е.4. Акторами є Експерт і Користувач (при цьому їхні 

ролі об'єднано відношенням узагальнення, що означає, що Експерт може 

виконувати й роль Користувача). Експерт за допомогою ПК будує модель 

ННМ. Для цього йому необхідно скористуватися прецедентами використання 

«Одержати структуру ННМ» і «Одержати словник ННМ». Після завантаження 

коректних файлів структури й словника ННМ готова до використання, тому що 

параметри настроюються автоматично значеннями за замовчуванням. Створену 

за результатами навчання ННМ може бути збережено у вигляді двох файлів 

(структури й словника) – прецеденти «Зберегти структуру ННМ» і «Зберегти 

словник ННМ» відповідно. Прецеденти «Завантажити структуру ННМ» і 

«Завантажити словник ННМ» використовуються у випадку, коли Експерт сам 

формує відповідні файли на підставі власного досвіду й прагне 

використовувати їх, можливо, з уточненням параметрів на етапі навчання. 

Незважаючи на те, що ННМ готова до використання, часто буває 

необхідно виконати прецеденти «Навчити ННМ» і «Тестувати ННМ», які, у 

свою чергу, вимагають виконання прецеденту «Завантажити вибірки». Для 

Користувача система становить інтерес у плані одержання підтримки при 

ухваленні рішення. Для цього він використовує отриману Експертом ННМ. Для 

того, щоб одержати рішення, необхідно «Виконати нечіткий вивід», а для цього 

у свою чергу необхідно «Завантажити структуру ННМ», «Завантажити словник 

ННМ», «Одержати вхідні дані» – значення вхідних змінних для ННМ, на 

підставі яких одержують значення вихідних змінних. 

Діаграму класів [5] програмного компоненту представлено на рисунку 

Е.5. Короткий опис класів наведено у таблиці Е.1. 
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Рисунок Е.4 – Діаграма прецедентів використання ПК для підтримки прийняття 

рішень на основі нейронно-нечіткої системи 

 

 

Рисунок Е.5 – Діаграма класів ПК для підтримки прийняття рішення на основі 

ННМ 
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Таблиця Е.1 
Опис класів програмно-методичного комплексу 

Назва Опис 

1 2 

NFP ННМ. Виконує нечітке виведення Містить у вигляді 

властивостей вхідні змінні, правила, вихідні змінні й зв'язки 

між ними. 

NFP_Links Зв'язки. Клас, який агрегує окремі зв'язки, а також методи 

для роботи з ними: створення й додавання зв'язків, 

одержання окремих зв'язків, сортування, зміни параметрів 

зв'язків. 

NFP_Link Зв'язок-терм. Базовий клас для різних видів зв'язків. Містить 

основні методи установки й одержання параметрів 

окремому зв'язку. Містить  покажчик на змінну й масив 

покажчиків на правила, методи додавання вхідний змінної й 

правил, а також абстрактний метод - функцію виведення. 

Відповідає шаблону «Mediator» [5]. 

NFP_Antece-

dent 

Антецедент. Спадкоємець NFP_Link. Відповідає 

одиничному зв'язку між вузлом шару вхідних змінних і 

декількома вузлами шару правил. Сигнал із вхідний змінної 

даний клас обробляє згідно зі своєю функцією 

приналежності й передає оброблений сигнал на всі відомі 

йому правила.  

NFP_Conse-

quent 

Консеквент. Спадкоємець NFP_Link. Відповідає 

одиничному зв'язку між вузлом шару вихідних змінних і 

декількома вузлами шару правил. Сигнал від кожного 

правила обробляє й передає на відповідну вихідну змінну. 

NFP_Variable Лінгвістична змінна. Абстрактний клас. Містить 

абстрактний метод логічного виведення, а також, у якості 

властивостей, ім'я змінної й сигнал на виході. 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 

NFP Вузол шару вхідних змінних. Спадкоємець NFP_Variable. 

Відповідає одиничному вхідному сигналу, який зв'язками-

антецедентами передається правилам. 

NFP_Links Вузол шару вихідних змінних. Спадкоємець NFP_Variable. 

Робить дефазификацію вхідних сигналів (центроїдний метод 

приведення до чіткості). Містить метод, що очищає буфер 

вхідних сигналів. 

NFP_Input Лінгвістичні змінні. Клас містить масив лінгвістичних 

змінних і методи для роботи з ними. Реалізує шаблон «Factory 

Method» для створення вхідних і вихідних лінгвістичних 

змінних. 

NFP_Output Правило. Виконує об'єднання посилок правила. Містить 

методи додавання вхідних сигналів і очищення буфера 

входів.  

NFP_Variables Правила. Клас, що агрегує декілька правил. Містить методи 

для роботи з ними.  

NFP_Rule Завантажувач даних. Абстрактний клас, який визначає 

інтерфейс для завантаження вибірок даних з різних джерел. 

NFP_Rules Спадкоємець NFP_DataLoader. Виконує завантаження даних 

згідно з інтерфейсом ADO/ODBC, яка дає можливість 

одержати доступ до різних форматів зберігання даних.  

NFP_DataLoa-

der 

Дані. Клас, який являє собою дані, відповідальний за них 

передобробку й постобробку (нормалізація, денормалізація).  

NFP_ODBC-

DataLoader 

Завантажувач ННМ. Абстрактний клас. Визначає інтерфейс 

для завантаження й збереження ННМ шляхом використання 

файлу структури й файлу словника змінних. 
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Продовження таблиці Е.1 

1 2 

NFP_Data Спадкоємець NFP_Loader. Підтримує роботу з файлами 

(структури й словника змінних) у форматі XML. 

NFP_Loader Учитель. Містить абстрактний метод навчання ННМ.   

NFP_XmlLoa-

der 

Спадкоємець NFP_Teacher. Реалізує навчання з 

використанням градієнтого методу з постійним кроком. 

NFP_Teacher Спадкоємець NFP_Teacher. Реалізує навчання з 

використанням еволюційного алгоритму. 

NFP_Gradient-

Teacher 

Згідно із шаблоном «Facade» визначає одну точку взаємодії 

із системою. На нього покладено обов'язок з взаємодії з 

компонентами системи. 

NFP_Evolver-

Teacher 

Функція приналежності. Реалізує функцію приналежності; 

повертає параметри за замовчуванням і обмеження. 

 

На рисунку Е.6 представлено діаграму послідовності [5], що описує 

порядок викликів методів класів комплексу при створенні моделі (buildNFP, 

buildVars), видаленні (destroy), завантаженню (loadVars, loadNFP), навчанні 

(teach) і нечіткому виведенні ННМ (eval). 

Для побудови ННМ (одержання моделі) слід завантажити файл структури 

(буде створено об'єкт класу NFP на підставі записів, витягнутих з файлу 

структури), завантажити файл словника змінних з параметрами за 

замовчуванням, завантажити дані c використанням NFP_DataLoader і з 

урахуванням цих даних навчити ННМ за допомогою об'єкта класу 

NFP_Teacher. Експерт може зберегти результати навчання (словник змінних і 

структуру) для подальшого використання. Одержати рішення можна після 

завантаження збереженої ННМ і словника змінних. Для цього 

використовуються методи loadvars і loadnfp класу NFP_Controller, який 

перенаправляє запити класу NFP_Loader.  

На підставі вхідних даних виконується нечітке виведення. Сигнал 
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поширюється спочатку на вхідні змінні, зв'язки-антецеденти виконують 

фазифікацію й передають результат із вхідних змінних на відповідні правила, у 

правилах відбувається композиція посилок, з використанням зв'язків-

консеквентів сигнал передається із правил на відповідні вихідні змінні 

(виконується імплікація), які виконують дефазифікацію. Вихідна змінна видає 

результат, який повертається експертові. 
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Рисунок Е.6 – Діаграма послідовності об’єктів ПК для підтримки прийняття 

рішення та вироблення керуючих впливів в ОТС 
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ДОДАТОК З. Апробація результатів дисертаційної роботи на міжнародних та всеукраїнських конференціях 

 

№ Назва конференції № 

конф. 

Місто 

проведення 

Дата Форма 

участі 

1 2 3 4 5 6 

Міжнародні науково-технічні конференції 

1 

2 

3 

Надійність інструменту та оптимізація 

технологічних систем 

 Краматорськ 20 жовтня 1999 р. 

24 жовтня 2001 р. 

23 жовтня 2002 р. 

Очна 

4 

5 

6 

Нейромережеві технології і їх застосування VII 

XII 

XIII 

Краматорськ 16 грудня 2008 р. 

17 грудня 2013 р. 

10-11 грудня 2014 р. 

Очна 

7 Важке машинобудування. Проблеми й 

перспективи розвитку 

VI Краматорськ 2-5 червня 2008 р. Очна 

8 

9 

Research and technology – step into the future XVI 

XVII 

Рига, Латвія 11-12 січня 2009 р. 

22-23 квітня  2010 р. 

Заочна 

10 Комп’ютерні науки та інженерія IV Львів 25-27 листопада 2010 р. Очна 

11 Інформаційні технології в наукових дослідженнях і 

навчальному процесі 

VI Луганськ 16-18 листопада  

2011 р.  

Очна 

5
3
9
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Продовження Додатка З 

1 2 3 4 5 6 

12 

13 

Інтелектуальні системи в промисловості і освіті III 

IV 

Суми 2-4 листопада 2011 р. 

6-8 листопада 2013 р. 

Дистан-

ційна 

14 

15 

Сучасна освіта й інтеграційні процеси  Краматорськ 20 листопада 2012 р. 

18 листопада 2014 р. 

Очна 

16 Інформаційні технології в освіті, науці і техніці  Черкаси 25-27 квітня 2012 р. Заочна 

17 Advanced Information Systems and Technologies  Суми 15-18 травня 2012 р. Дистан-

ційна 

18 Комп’ютерні науки: освіта, наука, практика  Миколаїв 14-16 червня 2012 р. Заочна 

12 

13 

Якість освіти: керування, сертифікація, визнання  Краматорськ 20-21 листопада 2013 р. 

18-19 листопада 2015 р. 

Очна 

14 

15 

Інтелектуальні системи прийняття рішень і 

проблеми обчислювального інтелекту 

VIII 

XII 

Євпаторія 

Залізний порт 

27-31 травня 2012 р. 

24-28 травня 2016 р. 

Заочна 

16 Проблеми й перспективи інноваційного розвитку 

університетської освіти й науки 

 Гродно, 

Беларусь 

26-27 лютого 2015 р. Заочна 

17 Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки V Чернівці 21-24 травня 2016 р. Заочна 

18 International Symposium on Embedded Systems and 

Trends in Teaching Engineering 

 Нітра, 

Словаччина 

11-15 вересня 2016 р. Очна 

 

5
4

0
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Продовження Додатка З 

1 2 3 4 5 6 

19 Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, 

телекомунікацій та інформаційних технологій 

VІІІ Запоріжжя 21-23 вересня 2016 р. Заочна 

20 Фізико-технологічні проблеми передавання, 

оброблення та зберігання інформації в 

інфокомунікаційних системах 

V Чернівці 3-5 листопада 2016 р. Заочна 

21 Сучасні проблеми математичного моделювання, 

обчислювальних методів та інформаційних технологій 

 Рівне 2-4 березня 2018 р. Заочна 

Всеукраїнські науково-технічні конференції 

22 

23 

Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації 

й електропривод 

 Краматорськ 12-14 квітня 2012 р. 

19-21 квітня 2018 р. 

Очна 

24 Теоретичні та прикладні аспекти використання 

математичних методів та інформаційних технологій у 

науці, освіті, економіці, виробництві  

ІV Маріуполь 28 квітня 2017 р. Дистан-

ційна 

Регіональні науково-практичні конференції 

25 

26 

27 

28 

ITConnect (відкрита конференція IТ розробників)  Краматорськ 19 апреля 2012 р. 

23 квітня 2013 р. 

26 квітня 2016 р. 

20 квітня 2017 р. 

Очна 

 5
4
1
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