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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи. Інформаційні системи (ІС), 

засновані на знаннях є важливою частиною сучасних корпоративних систем. 

Моделі подання знань (ПЗ) широко використовуються у Семантичному вебі 

(СВ), системах автоматизованого проектування, інженерії та будівництві, 

географічних та біо-медичних ІС тощо, які зазвичай містять специфікації знань 

у формі онтологій, що формально подають семантику спільних доменів для 

систем, що взаємодіють. Складність та динаміка доменів призводять до 

виникнення гетерогенних і полісемічних моделей знань. Різні ІС, засновані на 

знаннях, мають моделі ПЗ, які відображають різні сфери інтересів та точки 

зору відповідно до суміжних доменів з істотним перетином. Отже, для 

коректного та надійного функціонування таких ІС потрібно вирішувати 

проблему неоднорідності подань знань. 

Для ефективного сумісного використання різних ІС необхідно розуміти 

та явно специфікувати семантичні зв’язки між різними моделями; потрібні 

спеціальні методи вирівнювання онтологій (ВО). Онтології можуть містити 

велику кількість індивідуальних асерцій (екземплярів). Тому важливою та 

типовою задачею ВО є міграція екземплярів (МЕ) – перенос екземплярів з 

однієї онтології в іншу з можливою трансформацією та перекласифікацією. 

Отже, актуальною та необхідною є побудова моделі, методу, та їх реалізація в 

інструментальному програмному забезпеченні для вирішення задач ВО та МЕ 

у децентралізованих умовах, таких, що не містять центрального та 

узгодженого ПЗ. Важливим аспектом експлуатації онтологій у застосунках СВ 

та промислових ІС є те, що ці системи зазвичай функціонують у розподілених 

та децентралізованих умовах, де раціонально виконувати ВО у розподілений 

спосіб. Знання, що використовуються в ІС, еволюціонують, що вимагає 

високого рівня динамізму від інструментів та методів управління знаннями. 

Розроблені у межах дисертаційної роботи модель та метод реалізовані у 

програмному прототипі інструментарію МЕ на базі мультиагентної системи 

(МАС), що дозволяє ефективно вирішувати задачу ВО у розподілених та 

децентралізованих умовах.  

Питання гармонізації та узгодження знань, а також смислової 

координації інтелектуальних програмних агентів (ІПА) досліджувались у 

роботах таких відомих вчених як Г. Антоніу (G. Antoniou), Ф. Бернштейн 

(P. Bernstein), М. М. Глибовець, М. Егріг (M. Ehrig), В. А. Єрмолаєв, 

Н. Г. Кеберле, П. Майо (P. Maio), Е. Рам (E. Rahm), Н. Сільва (N. Silva), 

В. Я. Терзіян, К. Троян (C. Trojahn), В. О. Філатов, П. Швайко, Ж. Юзенат 

(J. Euzenat) та ін., які отримали подальший розвиток у даній роботі для 

вирішення завдань відображення та узгодження онтологій на базі ІПА. 
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Аналіз сучасного стану досліджень показав, що наразі задача МЕ в 

основному вирішується вручну з використанням редакторів онтологій. Проте 

розмір та складність сучасних промислових онтологій і баз знань (БЗ) робить 

рішення цих завдань вручну нереальним. Існуючі програмні рішення ВО 

мають недоліки, відсутні формальні засоби забезпечення раціональності та 

оптимальності ВО та МЕ. Таким чином, науково-технічна задача розробки 

нових та удосконалення існуючих моделей і методів ВО, обчислювальних 

методів і алгоритмів МЕ, та забезпечення ефективних програмних засобів 

(ПрЗ) ВО у децентралізованих умовах є актуальною та практично значущою. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

над дисертацією проводилася автором на кафедрі Інформаційних технологій 

Запорізького національного університету в рамках міжнародного проекту 

SemData (грант PIRSES-GA-2013-612551 програми M. Sklodowska-Curie 

Actions ЕС) та в межах науково-дослідних робіт математичного факультету 

Запорізького національного університету «Розробка методу аналізу складних 

систем по частинам» (№ держреєстрації 0116U004862). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення задачі МЕ 

онтологій у розподілених децентралізованих умовах шляхом розробки нової 

математичної моделі ВО, методу узгодженої, раціональної та обчислювально 

ефективної МЕ, реалізації моделі і методу у ПрЗ для підвищення ефективності 

обміну знаннями між децентралізованими ІС, що базуються на знаннях, та 

повторного використання знань у разі еволюції систем. 

Об’єкт дослідження – процес міграції екземплярів онтологій у 

децентралізованих умовах. 

Предмет дослідження – математичні моделі та обчислювальні методи 

ВО та МЕ у децентралізованих умовах, методи взаємодії ІПА. 

Методи дослідження базуються на використанні дескрипційних логік, 

теорії графів, теорії ревізії переконань, еволюційних обчисленнях, 

математичному апараті формальної логіки, теорії множин, теорії алгоритмів, 

теорії обчислювальної складності, загальної алгебри, системного аналізу та 

загальних методів математичного дослідження. Для побудови ПрЗ було 

використано принципи об’єктно- та агентно-орієнтованого програмування. 

Для досягнення мети у роботі поставлені та вирішені такі задачі: 

– розробити модель та метод для знаходження відображення онтологій, 

узгодження онтологічних схем і МЕ онтологій, придатні до реалізації у 

розподілених та децентралізованих системах (ДС); довести валідність 

розробленої моделі; довести збіжність і раціональність розробленого методу; 

– реалізувати розроблені модель та метод у програмному прототипі, що 

обчислює відображення онтологій, узгоджує схеми, генерує правила 

трансформацій та здійснює МЕ у децентралізованих умовах; 

– провести експериментальну оцінку отриманих результатів, валідності 
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запропонованих моделі та методу, а також їхньої застосовності до реальних 

промислових онтологій, з урахуванням масштабованості.  

Наукова новизна отриманих результатів. На основі виконаних 

теоретичних досліджень, програмних розробок та експериментів отримано 

нове рішення важливої наукової та технологічної задачі – вирівнювання 

поданих у вигляді онтологій моделей знань у децентралізованих умовах 

шляхом узгодженої, раціональної та обчислювально ефективної міграції 

відповідних асерторичних частин онтологій, що сприяє вирішенню проблем, 

пов’язаних з гетерогенністю знань у децентралізованих ІС, та забезпеченню 

інтероперабельності таких ІС. В ході дослідження: 

– уперше запропоновано фрагментарну модель відображення онтологій 

та узгодження схем, формальну модель шаблонів і правил трансформації 

екземплярів, що реалізується за допомогою спеціально розробленої 

формальної мови; 

– уперше розроблено фрагментарні методи побудови множин 

онтологічних контекстів, метод побудови бінарної відповідності графів 

онтологічних схем, фрагментарні й еволюційно-фрагментарні (ЕФ) методи 

знаходження відображень та узгодження схем онтологій; 

– уперше запропоновано ітеративний метод міграції та популяції 

екземплярів; 

– набули подальшого розвитку моделі узгодження розподілених 

онтологій, ревізії переконань у дескрипційних логіках (ДЛ), смислових 

переговорів ІПА; 

– удосконалено методологію МЕ онтологій у децентралізованих 

умовах; 

– уперше розроблено ПрЗ МЕ онтологій у децентралізованих та 

розподілених умовах. 

Наукові результати, отримані в дисертаційній роботі, відповідають 

паспорту наукової спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання та 

обчислювальні методи, зокрема формулі спеціальності та напрямам 

досліджень №4, 5, 6, 7, що свідчить про створення та вдосконалення 

математичних моделей формального подання знань у децентралізованих 

системах та методів гармонізації знань у децентралізованих умовах. 

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні розробки, 

виконані під час роботи над дисертацією, напрацьовані автором задля 

створення цілісної методології, що включає в себе спеціальні техніки та 

алгоритми для ефективної та раціональної МЕ онтологій у децентралізованих 

умовах. Розроблений автором на основі розвитку існуючих і розробки нових 

моделей і методів ПрЗ є кросплатформним і може бути інтегрований з 

існуючими промисловими ІС завдяки використанню конвенціональних 

протоколів взаємодії та обміну даними. Підтвердженням практичної цінності 



4 

отриманих результатів є використання розробленого ПрЗ для вирівнювання 

реальних промислових БЗ, а також веб-онтологій продуктів та послуг, які 

застосовуються у галузі будівельних і конструкційних матеріалів та послуг. 

Робота ПрЗ з реальними промисловими онтологіями в режимі реального часу 

була продемонстрована шляхом проведення лекторіїв на двох міжнародних 

конференціях. Результати експериментів опубліковані в міжнародному 

журналі присвяченому новим методам та інструментам штучного інтелекту 

промислового призначення. Експерименти показали, що розроблені моделі та 

методи придатні для вирівнювання гетерогенних онтологій та МЕ у 

промислових ІС, основаних на знаннях. Має важливе практичне значення їх 

застосування для узгодження та гармонізації веб-онтологій. Результати 

дослідження надають засоби для сприяння обміну знаннями між різними ІС і 

для підтримки повторного використання знань у разі еволюції систем. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні наукові положення, 

результати, висновки та рекомендації дисертаційної роботи отримані автором 

самостійно. У роботах, які написано у співавторстві, особистий внесок 

здобувача полягає у наступному: запропоновано нову формальну постановку 

задачі знаходження відображення та узгодження схем онтологій [1, 3], 

формальну модель шаблонів трансформації (ШТ) і правил трансформації (ПТ) 

екземплярів онтологій [2] та формальну мову специфікації ПТ [4]; розроблено 

новий метод визначення ізоморфізму графів, доведена теорема про 

ізоморфізм, розроблено метод визначення бінарної відповідності графів схем 

онтологій, проаналізовано обчислювальну складність [13, 14, 17, 18, 19, 20]; 

розроблено нові методи обчислення відображення онтологій, узгодження схем 

та МЕ у розподілених децентралізованих умовах, які дозволяють отримати 

результати з високою якістю і прийнятною обчислювальною складністю 

[12, 16]; на основі запропонованих моделей та методів розроблено алгоритми, 

які реалізовано у програмному прототипі, що виконує обчислення 

відображень онтологій, узгодження онтологічних схем, генерацію ПТ та МЕ у 

розподілених децентралізованих умовах [5, 6, 7]; проведено 

експериментальну оцінку реалізації [2, 8, 9, 15]. 

Апробація результатів дисертації. Усі положення та результати 

дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових конференціях, 

симпозіумах та семінарах: IV International Symposium on Intelligent Distributed 

Computing (IDC 2010); IV International Conference on Agents and Artificial 

Intelligence (ICAART 2012); II International Conference on Web Intelligence, 

Mining and Semantics (WIMS'12); IV International United Information Systems 

Conference (UNISCON 2012); VIII, IX International Conferences on ICT in 

Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI 2012, 2013); X 

міжнародній конференції «Системы проектирования, технологической 

подготовки производства и управления этапами жизненного цикла 
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промышленного продукта» (CAD/CAM/PDM – 2014); XVIII, XXII 

міжнародних науково-практичних семінарах «Комбінаторні конфігурації та їх 

застосування» (2016, 2020); XIX міжнародній конференції з математичного 

моделювання, присвяченій 250–річчю з дня народження Ж. Б. Ж. Фур’є 

(МКММ-2018); доповідались та обговорювались на науковому семінарі 

кафедри Комп’ютерних наук Запорізького національного університету. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

20 наукових праць (4 без співавторів). Серед них 9 повних статей у збірниках 

наукових праць міжнародних конференцій, 5 статей у міжнародних журналах 

та 5 статей в українських фахових журналах, 9 публікацій у виданнях, які 

реферуються та індексуються міжнародними реферативними журналами та 

науково-статистичними базами даних і входять до наукометричної бази 

«Scopus», 9 публікацій у виданнях, що є рекомендованими для публікації 

результатів дисертаційних досліджень за напрямом 01.05.02 – математичне 

моделювання та обчислювальні методи. Зазначені публікації повністю 

відображають наукові результати та висновки дисертаційної роботи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновку, переліку посилань та 6 додатків. Повний текст 

дисертації становить 232 сторінок, основна частина – 150 сторінок, додатки – 

40 сторінок. Дисертація містить 34 рисунків, 28 таблиць та перелік посилань, 

що містить 204 літературних джерела. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі дана загальна характеристика дисертаційної роботи: 

обґрунтована актуальність теми, сформульовані мета і завдання, визначені 

об’єкт, предмет і методи дослідження, показано наукову новизну та практичне 

значення отриманих результатів, наведено інформацію про їх практичне 

використання та апробацію, а також відомості про публікації автора за темою 

дисертації. 

У першому розділі наведено аналіз сучасного стану досліджень у 

вирішенні завдань ВО та МЕ, який показав, що, на час проведення 

дослідження, вирішення цих завдань вимагає значних ручних зусиль, тому 

необхідні нові ефективні методи та ПрЗ. На основі аналізу автор запропонував 

класифікацію задач ВО і визначив задачу МЕ у децентралізованих умовах, як 

асерторичну статичну однонаправлену розподілену задачу ВО. У розділі 

наведено основні поняття та визначення, що використовуються в контексті 

ВО, проаналізовано типові сценарії використання ВО і вимоги до методів та 

ПрЗ, сучасні методи ВО та МЕ. Аналіз показав, що існуючі підходи не 

дозволяють гарантувати узгодженість онтологій під час ВО та МЕ без 

застосування допоміжних інструментів, які вимагають участі людини; 
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відсутні можливості перевірки та забезпечення раціональності та 

оптимальності трансформацій онтологій; незначна увага приділяється 

методам на основі графів, а також вирішенню задач у розподілених та 

децентралізованих умовах; відсутні відомі програмні реалізації методів МЕ у 

децентралізованих умовах, а також обчислювально ефективні методи ВО, що 

мають великі асерторичні частини (наприклад, промислові або біо-медичні 

онтології). У результаті аналізу було визначено вимоги до методів і засобів ВО 

у ДС та до дієвих та ефективних програмних рішень; показано необхідність 

розробки нових математичних моделей, обчислювальних методів та ПрЗ, 

продемонстровано перевагу графових методів узгодження онтологій та 

агентського підходу для програмної реалізації у ДС. Отримані у першому 

розділі висновки визначили актуальність і важливість розв’язання задач ВО у 

ДС та дозволили сформулювати постановку задачі дисертаційного 

дослідження. 

 
Рис. 1 – Вирівнювання онтологій у децентралізованих системах. 

У другому розділі сформульовано загальну математичну постановку 

задачі дослідження. Дано дві довільні онтології 𝑂𝑠 = (𝑆𝑠, 𝐴𝑠) та 𝑂𝑡 = (𝑆𝑡 , 𝐴𝑡), 
які формально подають семантику однієї і тієї ж предметної області 𝑈 (𝑂𝑠, 𝑂𝑡 
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– інтерпретації 𝑈, 𝑈 = {𝑓}, 𝑓 – факти, 𝑆 – термінологічний (TBox), 𝐴 – 

асерторичний (ABox) компоненти онтології). Тоді 𝑂𝑠 ≡ 𝑂𝑡 ⇔ ∀𝑓 ∈
𝑈 𝑖𝑛𝑡𝐼𝑠( 𝑓) ≡ 𝑖𝑛𝑡𝐼𝑡( 𝑓), де 𝑖𝑛𝑡𝐼𝑠( 𝑓), 𝑖𝑛𝑡𝐼𝑡( 𝑓)  – це інтерпретації факта 𝑓 

індивідами з 𝐼 онтологій 𝑂𝑠 та 𝑂𝑡 відповідно. Нехай 𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑈, 𝑂𝑠, 𝑂𝑡)
 

– 

абстрактна міра різниці інтерпретацій, тоді: 𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓 = 0
 
т. і т. т., коли ∀𝑓 ∈

𝑈(𝑖𝑛𝑡𝐼𝑠( 𝑓) ≡ 𝑖𝑛𝑡𝐼𝑡( 𝑓)); 
𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓 = 1 т. і т. т., коли ∀𝑓 ∈ 𝑈¬(𝑖𝑛𝑡𝐼𝑠( 𝑓) ≡

𝑖𝑛𝑡𝐼𝑡( 𝑓)). 𝑂
𝑠 і 𝑂𝑡 є структурно різними якщо 𝑆𝑠 ≠ 𝑆𝑡. Структурна різниця – 

перетворення (трансформація) 𝛵: 𝑆𝑠 → 𝑆𝑡 (набор вкладених ПТ). Задача 

мінімізації 𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑈, 𝑂𝑠, 𝑂𝑡) шляхом: (і) вилучення індивідів з 𝐼𝑠 ≠ ∅; (ii) 

трансформації відповідно до 𝛵: 𝑆𝑠 → 𝑆𝑡; (iii) перекласифікації у 𝐼𝑡 – 

визначається як задача МЕ. У дисертації запропоновано ітеративне рішення 

задачі, яке створює послідовність 𝑂𝑠𝑡𝑖
𝑠  станів 𝑂𝑠 для мінімізації 

𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑈, 𝑂𝑠, 𝑂𝑡)
 
так, що:

 

𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑈, 𝑂𝑠𝑡𝑖
𝑠 , 𝑂𝑡) < 𝑖𝑑𝑖𝑓𝑓(𝑈, 𝑂𝑠𝑡𝑗

𝑠 , 𝑂𝑡) → 𝑖 > 𝑗 (де: 𝑂𝑠𝑡𝑖
𝑠  

– це 𝑂𝑠 у стані після завершення ітерації i). Задовільнення децентралізованих 

умов має на увазі, що онтології асоційовані з деякими операційними агентами 

𝐴𝑔𝑠 і 𝐴𝑔𝑡 . Тоді процес гармонізації знань складається з: (i) узгодження 

термінологічних частин 𝑆𝑠 і 𝑆𝑡 агентами та отримання структурної різниці 𝛥𝑆; 

(ii) ґрунтуючись на 𝛥𝑆, здійснення міграції 𝐼𝑠 та отримання 𝐼𝑡 = 𝐼𝑡 + 𝐼𝑠для 

𝑂𝑡 (рис. 1). Представлено математичний апарат, який є базою для розроблених 

у дисертаційному дослідженні моделей і методів, та покладається на 4 теорії: 

дескрипційні логіки (ДЛ), теорію графів, ревізію переконань (РП), семантичні 

контексти і теорію типів (СК і ТТ). ДЛ SHIF(D) і SHOIN(D) лежать в 

основі OWL-DL та OWL-Lite мов подання онтологій і використовуються для 

формального ПЗ, яке дозволяє природно реалізувати логічний вивід.  

У підрозділі 2.2.1 представлено розроблений автором метод визначення 

ізоморфізму графів, на базі якого було розроблено метод визначення бінарної 

відповідності графів схем онтологій. Вводяться визначення понять 

ізометричного циклу і центрального розрізу графа, а також базового реберного 

розрізу та характеристичного кортежу реберного розрізу. Показано що 

множина базових реберних розрізів не залежить від нумерації вершин графа. 

На основі цієї властивості будується повний інваріант графа, який дозволяє 

знаходити неточне відображення графів з прийнятною обчислювальною 

складністю, наступним чином. Множини базових реберних розрізів графів 𝐺 і 

𝐻 позначаються як W(𝐺)  =  {w(𝐺1 ), w(𝐺2 ), … ,w(𝐺𝑚 )} та W(𝐻)  =

 {w(𝐻1 ),w(𝐻2 ), … ,w(𝐻𝑚 )}. Тоді ізоморфізм множини ребрових розрізів: 
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ggg , що рівносильно 

твердженню що базові реберні розрізи ізоморфні, якщо існує ізоморфізм між 

ребрами графів 𝐺 і 𝐻 (необхідність). Доказ зворотного твердження 
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(достатність), що графи ізоморфні якщо ізоморфні множини їх базових 

реберних розрізів, можна отримати на основі матриць суміжностей реберних 

графів як наслідок теореми Уїтні про ізоморфізм реберних графів. Таким 

чином сформульована і доведена наступна теорема. 

Теорема. Зв’язні графи з однаковою кількістю вершин і ребер 

ізоморфні тоді і тільки тоді, коли ізоморфні їх множини базових реберних 

розрізів. 

Отже, метод визначення бінарної відповідності графів складається з 

наступних етапів: (1) виділення ізоморфних підграфів з лінійною складністю 

O(n); (2) розрахунок повного інваріанта графа (обчислювальна складність 

O(m3), де m – кількість ребер графа); (3) побудова таблиці класів розбиття 

ребер, яку можна охарактеризувати як задачу пошуку m ребер з 

обчислювальною складністю O(m) для кожного ребра. Разом – O(m2); (4) етап 

пошуку і визначення відповідностей для ребер графів – лінійна обчислювальна 

складність. Обчислювальну складність всього процесу можна визначити як 

O(m3), де m – кількість ребер графа. 

У підрозділі 2.2.2 показано, що основною перевагою ДЛ є властивість 

алгоритмічної розв’язності логічного виводу. Теорія ревізії переконань, у свою 

чергу, забезпечує засоби для внесення довільних змін у модель ПЗ, зберігаючи 

її узгодженість. Показано, що поєднання обох теорій має значний потенціал, 

але не всі ДЛ є сумісними з основними постулатами РП. У розділі 

проаналізовано та вирішено відповідні проблеми застосовності РП, на підставі 

чого доведено раціональність операторів трансформації, які реалізовані у 

програмному прототипі. СК і ТТ складають формальну основу для розробки 

методів обчислення відображень онтологій та узгодження схем у 

децентралізованих умовах на основі смислових переговорів між ІПА. 

Стратегія переговорів передбачає узгодження онтологій за концептуальними 

підграфами (контекстами). Для застосування методів на основі контекстів, 

необхідно перейти від аксіоматичної до триплетної (суб’єкт-предикат-об’єкт) 

форми специфікації онтології, яка більш підходить для роботи з графовими 

структурами. Для цього у роботі використовується спеціальна мова на основі 

RDF(S) – RDFS(FA), вперше введена Дж. Паном (J. Pan) та І. Горроксом 

(I. Horrocks) і адаптована у дисертаційній роботі до контексту ВО, яка дозволяє 

побудувати бієктивне відображення OWL DL на RDF(S). 

Визначення 1. Контекст концепції 𝑠 ∈ 𝐶 – це зірка (повний дводольний 

граф 𝐾1,𝑘 – дерево з 1 внутрішньою вершиною та 𝑘 листями, але без внутрішніх 

вершин та 𝑘 + 1 листями коли 𝑘 ≤ 1) виду 𝐶𝑡𝑥 = (𝑆𝑂, 𝑃), яка має центральну 

вершину 𝑠 ∈ 𝑆𝑂 з локальним ступенем 𝑘 ≥ 1, де 𝑠 представляє суб’єкт 

множини триплетів виду ⟨𝑐, 𝑝, 𝑜⟩, 𝑝 ∈ 𝑃, а вершини 𝑜𝑖 ≠ 𝑐, 𝑜𝑖 ∈ 𝑆𝑂, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 

з локальним ступенем 𝑣 = 1 є об’єктами триплетів ⟨𝑐, 𝑝, 𝑜𝑖⟩, 𝑖 = 1, . . . , 𝑘 і мають 

вершину 𝑠 суб’єктом.  
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У роботі показано, що задача побудови множини онтологічних 

контекстів за допомогою повного перебору відноситься до класу NP. На основі 

Визначення 1 у роботі розроблена фрагментарна модель, яка дозволяє 

побудувати нову обчислювально ефективну сім’ю фрагментарних та ЕФ 

методів ВО. Фрагментарна структура (ФС) – це сукупність (𝑋, 𝑌, 𝜃), де 𝑋 – 

множина елементів довільної природи (елементарні фрагменти), 𝑌 – сімейство 

упорядкованих підмножин множини 𝑋 (множина допустимих фрагментів), 

𝜃 = 𝜃(𝑦, 𝑥), 𝑦 ∈ 𝑌, 𝑥 ∈ 𝑋 – умова приєднання, тобто умова за якої фрагмент 𝑦 

є допустимим. Нехай потрібно узгодити графи 𝐺𝐴 = (𝑆𝑂𝐴, 𝑃𝐴) та 𝐺𝐵 =

(𝑆𝑂𝐵 , 𝑃𝐵). Будемо розглядати кортежи ⟨𝑝𝑖
𝐴, 𝑝𝑗

𝐵⟩ як елементарні фрагменти, де 

𝑖 = 1, . . . 𝑛 (𝑛 = |𝑃𝐴|), 𝑗 = 1, . . . 𝑚 (𝑚 = |𝑃𝐵|), 𝑝𝑖
𝐴 ∈ 𝑃𝐴, 𝑝𝑗

𝐵 ∈ 𝑃𝐵. Умова 

приєднання: кортежи ⟨𝑝𝑖
𝐴 , 𝑝𝑗

𝐵⟩ складаються з ребер 𝑝𝑖
𝐴 ∈ 𝑃𝐴 і 𝑝𝑗

𝐵 ∈ 𝑃𝐵 таких, 

що 𝑝𝑖
𝐴 і 𝑝𝑗

𝐵 або утворюють зірки з вже вибраними ребрами з 𝐺𝐴 та 𝐺𝐵 

відповідно (тобто належать до відповідних контекстів 𝐶𝑡𝑥𝑘
𝐴 та 𝐶𝑡𝑥𝑙

𝐵), або не 

мають спільних вершин з вже вибраними ребрами (тобто можуть утворювати 

інші контексти, відмінні від 𝐶𝑡𝑥𝑘
𝐴 та 𝐶𝑡𝑥𝑙

𝐵). Далі фрагментарна модель 

використовуються для побудови спеціальних ЕФ алгоритмів, що дозволяють 

знаходити оптимальні ВО з допустимою обчислювальною складністю. 

У підрозділі 2.3.5 аналізуються міри семантичної пов’язаності (СП) 

контекстів, елементів схем та екземплярів онтологій. На основі метрики 

Тверскі розроблена загальна контекстна міра СП між двома онтологічними 

контекстами 

𝑠𝑖𝑚(𝑐𝑡𝑥𝑖
𝑠, 𝑐𝑡𝑥𝑗

𝑡) = 𝑤𝐷  
1

𝛼
∑ 𝑠𝑖𝑚𝑘

𝐷(𝑐𝑡𝑥𝑖
𝑠, 𝑐𝑡𝑥𝑗

𝑡)𝛼
𝑘=1 +

+ 𝑤𝑂
1

𝛽
∑ 𝑠𝑖𝑚𝑙

𝑂(𝑐𝑡𝑥𝑖
𝑠, 𝑐𝑡𝑥𝑗

𝑡) +
𝛽
𝑙=1 𝑤𝐸

1

𝜒
∑ 𝑠𝑖𝑚𝑚

𝐸 (𝑐𝑡𝑥𝑖
𝑠, 𝑐𝑡𝑥𝑗

𝑡)
𝜒
𝑚=1  , 

(1) 

𝑐𝑡𝑥𝑖
𝑠 ∈ 𝑂𝑠, 𝑐𝑡𝑥𝑗

𝑡 ∈ 𝑂𝑡; {𝑠𝑖𝑚1
𝐷 , … , 𝑠𝑖𝑚𝛼

𝐷}, {𝑠𝑖𝑚1
𝑂 , … , 𝑠𝑖𝑚𝛽

𝑂}, {𝑠𝑖𝑚1
𝐸 , … , 𝑠𝑖𝑚𝜒

𝐸} – це 

відповідно множини мір подібності на рівні даних, онтологічному рівні та 

зовнішньому рівні; 𝛼,𝛽,𝜒 – кількості мір кожної категорії; 𝑤𝐷, 𝑤𝑂 і 𝑤𝐸  – ваги. 

Значення вагових коефіцієнтів встановлюються заздалегідь експертом або 

автоматично за допомогою евристик. 

Згідно постановки задачі, трансформація 𝑇 складається з правил 

перетворення складових 𝑆𝑠 і дає у результаті відповідні складові 𝑆𝑡: 𝑇𝐶 : 𝑆𝐶
𝑠 →

𝑆𝐶
𝑡
, 𝑇𝑂: 𝑆𝑂

𝑠 → 𝑆𝑂
𝑡
, 𝑇𝐶 : 𝑆𝐷

𝑠 → 𝑆𝐷
𝑡
, 𝑇𝐴: 𝑆𝐴

𝑠 → 𝑆𝐴
𝑡. Правила можуть мати вкладену 

структуру, наприклад: 𝑇𝐶 ≻ 𝑇𝑂 ≻ 𝑇𝐴. Отже, складні ПТ можуть бути зібрані за 

допомогою атомарних специфікацій трансформацій, які представляють 

неподільні операції над елементами онтологій (сутностями та літералами). У 

підрозділі 2.4.1 розроблені ШТ – відображення виду 𝑇𝑝: 𝐿 → 𝐿, де 𝐿 – це мова 

специфікації онтологій. Подібно до ПТ, ШТ належать до різних категорій, які 

застосовуються до різних типів тверджень в 𝐿: 𝑇𝑝𝐶 = {𝑡𝑝𝐶}: 𝐿 → 𝐿, 𝑇𝑝𝑂 =



10 

{𝑡𝑝𝑂}: 𝐿 → 𝐿, 𝑇𝑝𝐷 = {𝑡𝑝𝐷}: 𝐿 → 𝐿, 𝑇𝑝𝐴 = {𝑡𝑝𝐴}: 𝐿 → 𝐿 – відповідно для 

трансформацій екземплярів концепцій, об’єктних властивостей, властивостей 

типу даних та індивідуальних обмежень (аксіом). ПТ задаються для конкретної 

пари онтологій, шляхом застосування цих ШТ. Формальна граматика мови ПТ 

екземплярів специфікована у підрозділі 2.4.3 за допомогою розширеної форми 

Бексуса-Наура (EBNF). 

Отже, у розділі 2 розроблені та вперше запропоновані: фрагментарна 

модель відображення онтологій та узгодження схем; фрагментарні методи 

побудування множин онтологічних контекстів; метод визначення бінарної 

відповідності графів схем онтологій на основі спектрів реберних розрізів 

графів; ітераційний метод МЕ; ШТ та ПТ онтологічних екземплярів; 

формальна мова специфікації ПТ. Доведено теорему про ізоморфізм графів. 

Отримали подальший розвиток: математичні моделі РП у ДЛ; моделі ПЗ у 

децентралізованих умовах, зокрема, математичні моделі семантичних 

контекстів; методи смислових переговорів ІПА; міри СП. 

У третьому розділі представлені розроблені автором алгоритми для 

відображення онтологій та узгодження схем, які використовують моделі та 

міри, викладені у розділі 2, і реалізують запропоновані методи. Розділ 

розпочинається з базових припущень та обмежень. Доведено збіжність 

процесу узгодження на основі стратегії автоматизованих смислових 

переговорів, як наслідок серії взаємовигідних поступок агентів у переговорах, 

монотонного зменшення семантичної відстані між контекстами від раунду до 

раунду, та скінченності розбиттів онтологій на контексти. Доведена 

раціональність операторів трансформації, які використовуються для МЕ. 

Оператор вважається раціональним, якщо він задовольняє критеріям Успіху, 

Валідності та Мінімальної зміни теорії РП за Альхурроном (Alchourrón), 

Гарденфорсом (Gärdenfors) і Макінсоном (Makinson). Ці критерії адаптовані та 

формально викладені у підрозділі 3.2, де також наведені необхідні формальні 

умови: маючи модель валідності 𝛴 та механізм вибору ≤, оператор 

трансформації ∘𝜏 є раціональним відносно 𝛴 тоді і тільки тоді, коли для всіх 

валідних БЗ 𝐾 та здійсненних запитів трансформацій 𝑇 виконується 𝐾 ∘𝜏 𝑇 =
𝑚𝑖𝑛𝐾( 𝛺), 𝛺 = {𝐾

′|𝐾 ′ ⊢ 𝑇, 𝐾 ′ ⊢ 𝛴} і якщо 𝐾 є невалідною або 𝑇 є 

нездійсненною виконується 𝐾 ∘𝜏 𝑇 = 𝐾. 

Припущення та обмеження реалізації: (і) вихідні та цільові онтології 𝑂𝑠 
та 𝑂𝑡 повинні бути в узгодженому стані; (іі) 𝑂𝑠 і 𝑂𝑡 не можуть бути семантично 

непересічними; (ііі) 𝑂𝑠 і 𝑂𝑡 можуть мати довільні структури, різні типи 

семантичних відношень повинні враховуватися; (іv) 𝑂𝑠 і 𝑂𝑡 можуть мати 

довільні види й розміри TBox-ів та ABox-ів; (v) розміри онтологій повинні 

співвідноситись з обчислювальною потужністю апаратних засобів та 

системного середовища. 
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Припустимо, що є сформований базовий набір контекстів для обох 

онтологій 𝑂𝑠 і 𝑂𝑡. Далі припустимо, що 𝑂𝑆|𝑐𝑖 = {𝛾1, . . . , 𝛾𝑛}𝑆|𝑐𝑖  це контекст 𝑐𝑖 в 

𝑂𝑠 і ℎ: 𝑐𝑖𝑆
 ≡ 
↔   𝑐𝑘𝑇  це гіпотеза еквівалентності 𝑐𝑖  і 𝑐𝑘. Позначимо пропозиційну 

підстановку 𝛾𝑗 ∈ 𝑂𝑆|𝑐𝑖  отриману шляхом заміни 𝑐𝑖 на 𝑐𝑘 в 𝛾𝑗 як 𝛾𝑗
′ . 

Встановлюємо значення подібності 𝛾𝑗
′
 для оцінки подібності контексту 𝑠𝑗 

рівною 1 якщо 𝑂𝑇|𝛾𝑗
′
 і 𝑠𝑗  = 0 в іншому випадку. Тоді обчислення відображення 

онтологій та узгодження схем може бути виконано за прямим (розділ 3.2.1) 

або жадібним (3.2.2.2) алгоритмом. 

Прямий алгоритм є придатним для онтологій малих та помірних 

розмірів. У підрозділі 3.2.2 розроблено спеціальні ЕФ алгоритми, які націлені 

на вирішення задач ВО на великих онтологіях, забезпечуючи при цьому 

достатньо високу якість результатів. Для цього введено ЕФ модель 

відображення та узгодження схем онтологій на основі фрагментарної моделі 

(підрозділ 2.3.4) та узагальненої еволюційної моделі. Завдання узгодження 

схем і знаходження результуючого ВО розглядається як пошук такої 

комбінації відображень, яка максимізує функцію контекстної подібності з 

найвищим ступенем впевненості. Для цього спочатку будується нова ФС на 

основі відповідних ФС ІПА (𝛷𝐴 і 𝛷𝐵) для подальшої оптимізації. Вибір 

підмножин фрагментів здійснюється відповідно або до критерію покриття, або 

до оціночних характеристик необхідної обчислювальної потужності.  

Жадібний алгоритм має властивість стійкості і дає псевдоточне стійке 

рішення, котре не залежить від послідовності, в якій розглядаються пари, та 

способу, за яким обчислюється цільова функція. Проте, він не гарантує 

точного рішення, тому що потенційно релевантні знання можуть бути втрачені 

на етапі побудови фрагментів та відкидання тих, що залишаються після 

розгляду. Цей алгоритм має поліноміальну обчислювальну складність. Для 

зменшення обчислювальної складності і поліпшення масштабованості 

розроблено ЕФ алгоритм. Він, однак, не гарантує стійкого рішення.   

ЕФ алгоритм знаходження оптимального вирівнювання: 

К_1. На основі 𝛷𝐴 і 𝛷𝐵побудувати нову фрагментарну структуру 𝛷𝐴𝐵, 

фрагменти якої є Декартовими добутками фрагментів, що належать 𝛷𝐴 і 𝛷𝐵. 

К_2. Використовуючи процедуру побудови структурних чисел, перетворити 

𝛷𝐴𝐵 у 𝛷𝑆
𝐴𝐵 – ФС, фрагменти якої є структурними числами, отриманими з 

відповідних матриць 𝛷𝐴𝐵. 

К_3. Поділити 𝛷𝑆
𝐴𝐵 на підмножини заданої потужності 2 ≤ 𝑄 ≤

𝑁

2
 – хромосоми 

заданої довжини, де 𝑁 – це потужність множини 𝛷𝑆
𝐴𝐵. Чим вища доступна 

обчислювальна потужність, тим довшими можуть бути хромосоми.  

К_4. Довільно вибрати пару хромосом. 
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К_5. Схрестити хромосоми: розглядаємо їх у порядку їх генів, тобто елементів 

підмножин. Обираються мінімальні з перших двох елементів та додаються до 

перестановки-нащадка. 

К_6. Видалити виділений елемент з батьківських хромосом. Якщо не 

залишилося ніяких генів, перейти до Кроку 7. Якщо в одному з батьківських 

хромосом відсутні гени, а в іншому залишився лише один ген – додати його до 

перестановки-нащадка і перейти до Кроку 7. Інакше – перейти до Кроку 5. 

К_7. Видалити розглянуті хромосоми з початкового набору хромосом. 

К_8. Якщо в початковому наборі хромосом залишилося більше однієї 

хромосоми, перейти до Кроку 4. Якщо залишилася лише одна хромосома – 

додати її до нової популяції. 

К_9. Вибрати з популяції хромосоми, які мають значення критерію відбору, 

тобто інтегральне значення функції подібності, вище за порогове значення. 

Додати вибрані хромосоми до результуючої популяції. 

К_10. Якщо кількість поколінь не досягла граничного значення, і на Кроці 9 

вибрано хоча б одну хромосому, тоді видалити ті фрагменти з 𝛷𝑆
𝐴𝐵 , що 

відповідають генам вже обраних хромосом. Якщо 𝛷𝑆
𝐴𝐵 не порожня, то перейти 

на Крок 3. 

Найкращий щодо значення критерію відбору набір хромосом 

результуючої популяції визначає рішення задачі. Відзначимо, що на Кроці 5 

вибирається мінімальний елемент, оскільки ці числа по суті є порядковими 

номерами елементів у відсортованій множині. У такий спосіб вибирається 

максимальний щодо ступеня впевненості фрагмент. 

Для реалізації першого етапу (обчислення відображень та структурної 

різниці схем онтологій) у підрозділі 3.2.3 розроблено дві архітектури МАС. 

Першу сфокусовано на реалізації смислових переговорів двох ІПА. Вона не 

передбачає участі агента-посередника (рис. 1, без 𝐴𝑔𝑀 та 𝑂𝑟), що відповідає 

повністю розподіленій одноранговій (peer-to-peer) системі ІПА. Друга 

архітектура передбачає два однорангових агенти, що асоційовані з вихідною 

та цільовою онтологіями, та агента, який надає сервіс посередника і є 

асоційованим з реферальною онтологією, якщо така є (рис 1). Агент-

посередник може надавати спеціальні сервіси з узгодження, особливо ті, що 

стосуються сторонніх джерел (напр., методів обчислення відображень на 

основі WordNet, і т.п.) та сервіс-провайдерів, або утримувати заздалегідь 

визначені вирівнювання, що надаються агентам за вимогою. У підрозділі 3.3.1 

формально представлений алгоритм вирішення задачі МЕ, відповідно до 

постановки у розділі 2, та його реалізація у вигляді підсистеми МЕ як частини 

розробленого програмного рішення. 

У четвертому розділі описуються експерименти, які проводились для 

оцінки моделей і методів та їх реалізації, з використанням двох програмно-

інструментальних середовищ на основі онтологій Ontology Alignment 
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Evaluation Initiative (OAEI) та набору даних BauDataWeb. Надані результати 

експериментів, їх аналіз та висновки. Під час експериментів оцінювалися 

точність, повнота та обчислювальна ефективність ПрЗ (рис. 2).  

 
Рис. 2. – Схема загальної постановки оціночних експериментів 

Метою першого експерименту є генерування відтворюваних 

вимірювань якості міграції для загальнодоступного набору онтологій. Для 

цього використовувався набір еталонних тестових онтологій OAEI. Результати 

порівнювалися з еталонним вирівнюванням, яке надано OAEI, та з 

вирівнюванням визначеним експертами (Таблиця 1). Мета другого 

експерименту – оцінка придатності рішення до реальних промислових умов. 

Тестовий набір містив якомога більший репрезентативний набір екземплярів 

для оцінки правильності генерації ПТ, повноти та якості результату МЕ. 

Експеримент залучав реальні промислові онтології.  

Таблиця 1. Результати експерименту з онтологіями OAEI 

Процес  
Виміри 

Джерело Precision Recall F-Measure 

Узгодження 
OAEI 0,85185 0,79310 0,82143 

експерти 0,92593 0,80645 0,86207 
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Міграція 
ітерація 1 0.99528 0.82679 0.90325 

ітерація 2 0.99732 0.98415 0.99069 

Таблиця 2. Кількісні характеристики промислових онтологій 
Кількість freeClass eClassOWL BauDataWeb 

загальна  78414 360243  

логічних аксіом 9622 117090  

класів 5231 60662  

об’єктних властивостей 168 4900  

властивостей типів даних 3 2453  

індивідів 1335 4766 > 60 000 000 

Таблиця 3. Результати експерименту з промисловими онтологіями 

Етап експерименту 
Виміри 

Precision Recall F-Measure 

1 0.99999 0.99999 0.99999 

2 0.69552 0.42384 0.52671 

У підрозділі 4.4 наведено результати серії експериментів для 

визначення обчислювальної ефективності програмної реалізації на етапі 

виявлення відображень онтологій та узгодження схем. Для цього було 

використано всі доступні схеми (TBox) з набору BauDataWeb. Підсистему 

обчислення відображень було налаштовано таким чином, щоб генерувати 

відносно рівноважні (значення простої структурної різниці є меншими за 

певний заздалегідь визначений поріг) вирівнювання для різних реалізацій 

алгоритмів, та вимірювати час роботи і кількість оброблених елементів. 

Таблиця 4. Обчислювальна ефективність прямих та фрагментарних 

алгоритмів для відображення онтологій та узгодження схем 

Алгоритм 

Кількість 

розбиттів на 

контексти 

Загальне 

число 

раундів 

Загальне 

число 

пропозицій 

Середнє 

число 

виступів 

у раунді 

Загальний 

час (мс) 

Прямий  1 48739 170596 3.5 357913942 

Жадібний 

фрагмен-

тарний  

2 25803 100631 3.9 34138007 

ЕФ 3 14621 68718 4.7 108716 

Експеримент показав, що зниження обчислюваної складності завдяки 

використанню фрагментарної моделі призводить до зменшення часу кожного 

раунду переговорів агентів у процесі пошуку оптимального ВО. 

Обчислювальна ефективність ПрЗ, коректність, точність та повнота 

результатів є добрими і конкурентно привабливими у порівнянні з 

результатами існуючих ПрЗ учасників змагань OAEI. Це дає змогу 
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рекомендувати побудований у роботі інструментарій для використання у 

реальних промислових умовах. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації отримано нові науково обґрунтовані результати в області 

математичного моделювання та обчислювальних методів, що у сукупності 

вирішують важливу наукову задачу – вирівнювання гетерогенних онтологій та 

гармонізації знань у децентралізованих умовах шляхом знаходження 

відображень онтологічних контекстів, узгодження онтологічних схем та МЕ 

на основі смислових переговорів між ІПА. Розв’язання цієї задачі сприяє 

вирішенню проблем гетерогенності знань у ДС та забезпеченню їх 

інтероперабельності. 

В процесі виконання роботи отримано наступні наукові результати: 

− виконано аналіз сучасного стану досліджень в області ВО, розроблена 

класифікація задач ВО відповідно до якої проблема МЕ досліджена як 

специфічна задача в контексті ВО; проаналізована специфіка ВО у ДС, 

зроблена формальна постановка задачі МЕ у ДС; 

− проаналізовані проблеми узгодженості, розв’язності та виразності, які 

виникають під час трансформацій асерторичних компонентів, окреслено 

спеціальні умови та підмножини ДЛ для яких можна забезпечити 

узгодженість, розв’язність та виразність результуючої онтології; 

− розроблено новий метод визначення ізоморфізму графів на основі 

спектру реберних розрізів графів, доведено теорему про ізоморфізм графів, 

розроблено метод визначення бінарної відповідності графів схем онтологій; 

− розроблено методологію послідовної ітеративної МЕ; 

− проаналізовано питання ефективності запропонованих методів, 

розроблено ряд вимог до методів ВО у децентралізованих умовах і доведено 

збіжність процесу узгодження схем, що слідує стратегії автоматизованих 

смислових переговорів; 

− проаналізовано раціональність та ефективність трансформацій схем та 

екземплярів онтологій; 

− проаналізовано обчислювальну складність розроблених методів, 

розроблено фрагментарну модель відображення онтологій та узгодження схем 

та спеціальні ЕФ алгоритми з метою зменшення обчислювальної складності; 

− розроблено ПрЗ для перевірки висунутих гіпотез, розроблених 

моделей та методів, реалізований як децентралізована система ІПА здатних 

виконувати пошук відображення онтологій, узгодження схем, створення 

правил трансформацій та МЕ у децентралізованих та розподілених умовах; 
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− проведено експериментальну оцінку та проаналізовано якість 

отриманих результатів, а також застосовність розроблених моделей та методів 

до реальних промислових онтологій. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та 

обчислювальні методи (фізико-математичні науки). – Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 

2021. 

Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню задачі вирівнювання та 

міграції екземплярів онтологій у децентралізованих та розподілених умовах. 

У роботі запропоновано ітеративний інкрементальний підхід до її вирішення; 

проаналізовано питання виразності та розв’язності при перетворенні 

асерторичних знань; доказано збіжність процесу узгодження схем відповідно 

до стратегії автоматизованих смислових переговорів; доказано раціональність 

та ефективність трансформацій схем та екземплярів; розроблено новий метод 

визначення ізоморфізму графів на основі поняття ізометричного циклу і 

спектру реберних розрізів графа, доведено теорему про ізоморфізм графів, 

розроблено метод визначення бінарної відповідності графів схем онтологій; 

розроблені фрагментарна модель узгодження онтологій та еволюційно-

фрагментарні алгоритми для подолання проблем обчислювальної складності 

та підвищення ефективності програмних засобів вирівнювання онтологій. 

Рішення реалізовано як децентралізована система інтелектуальних 

програмних агентів. Практична застосовність підтверджена використанням 

системи для вирівнювання промислових баз знань та веб-онтологій. 

Ключові слова: обчислювальні методи, моделі подання знань, онтологія, 

вирівнювання онтологій, міграція екземплярів онтологій, узгодження 

онтологій, відображення онтологій, база знань, децентралізована система, 

інтелектуальні агенти, смислові переговори, ізоморфізм графів, фрагментарна 

модель, еволюційно-фрагментарний алгоритм. 
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Давидовский М. В. Модель и метод миграции экземпляров онтологий в 

децентрализованных системах. – На правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.05.02 – математическое 

моделирование и вычислительные методы (физико-математические науки). – 

Запорожский национальный университет Министерства образования и науки 

Украины, Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена решению задачи выравнивания и миграции 

экземпляров онтологий в децентрализованных и распределенных условиях. В 

работе предложен итеративный инкрементальный подход к ее решению; 

проанализированы вопросы выразительности и разрешимости при 

преобразовании ассерторических знаний; доказана сходимость процесса 



19 

согласования схем в соответствии со стратегией автоматизированных 

смысловых переговоров; доказаны рациональность и эффективность 

трансформации схем и экземпляров; разработан новый метод определения 

изоморфизма графов на основе понятия изометрического цикла и спектра 

реберных разрезов графа, доказана теорема об изоморфизме графов, 

разработан метод определения бинарного соответствия графов схем 

онтологий; разработаны фрагментарная модель согласования онтологий и 

эволюционно-фрагментарные алгоритмы для преодоления проблем 

вычислительной сложности и повышения эффективности программных 

средств выравнивания онтологий. Решение реализовано в виде 

децентрализованной системы интеллектуальных программных агентов. 

Практическая применимость подтверждена использованием системы для 

выравнивания промышленных баз знаний и веб-онтологий. 

Ключевые слова: вычислительные методы, модели представления 

знаний, онтология, выравнивание онтологий, миграция экземпляров 

онтологий, согласование онтологий, отображение онтологий, база знаний, 

децентрализованная система, интеллектуальные агенты, смысловые 
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фрагментарный алгоритм. 

 

ABSTRACT 

 

Davidovsky M.V. A Model and a Method for Ontology Instance Migration 

in Decentralized Systems. – Manuscript. 

A dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical 

sciences in the specialty 01.05.02 – Mathematical Modeling and Computational 

Methods (physical and mathematical sciences). – Zaporizhzhya National University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhya, 2021. 

The thesis is devoted to the improvement of mathematical models and 

computational methods for harmonization and alignment of knowledge models, 

represented in the form of ontologies, in decentralized systems. The dissertation 

solves the actual scientific and practical problem of developing new mathematical 

models and computational methods, as well as improving existing methods and 

algorithms in order to increase their efficiency, contribute to the development of 

effective and efficient software tools for ontology instance migration in 

decentralized and distributed environments. The author examines the state of the art 

in ontology alignment and analyzes the ontology instance migration problem as a 

specific task in the context of ontology alignment. The problem of ontology instance 

migration in decentralized systems is formalized and an iterative incremental 

approach to its solution is proposed in the thesis. The developed approach consists 

of 4 steps: (i) automatic computation of ontology mapping, matching and 
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computation of structural difference between schemas of ontologies; (ii) automatic 

generation of transformation rules for individual assertions; (iii) automatic 

transformation of assertions; and (iv) manual control of the completeness of those 

transformations and problem cases resolution. 

Theoretical contributions include: the development of a new method for 

determining graph matching for ontology schemes based on the concept of isometric 

cycle and spectrum of graph edge cuts, a proof of the graph isomorphism theorem; 

the analysis of expressibility and decidability issues which may arise during A-Box 

transformations; proof of the convergence of the schema matching process following 

the strategy of automated meaning negotiation; proof of the rationality and efficiency 

of ontology schema and instance transformations by means of the ontology evolution 

framework based on the belief revision; elaboration of a fragmentary model of the 

ontology matching task and special evolutionary-fragmentary algorithms aimed at 

overcoming complexity issues and increasing the overall efficiency of ontology 

alignment software tools. 

The solution is implemented by a decentralized system of intelligent software 

agents and has been evaluated by using two different ontology test sets. The system 

can work in a fully automatic and autonomous mode and completely fits to fully 

decentralized and distributed settings. The practical applicability of the results is 

confirmed by the use of the system for aligning industrial knowledge bases in the 

field of construction and building materials and services, as well as online product 

and service ontologies. 

Keywords: computational methods, knowledge representation models, 

ontology, ontology alignment, ontology instance migration, ontology matching, 

ontology mapping, knowledge base, decentralized system, intelligent agents, 

meaning negotiation, graph isomorphism, fragmentary model, evolutionary-

fragmentary algorithm. 
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