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АНОТАЦІЯ 

 

 

Давидовський М. В. Модель та метод міграції екземплярів онтологій у 

децентралізованих системах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні 

методи» (01 – фізико-математичні науки). – Запорізький національний 

університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя. Запорізький 

національний університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена удосконаленню засобів гармонізації та 

узгодження моделей знань, поданих у вигляді онтологій, у децентралізованих 

системах. У дисертаційній роботі вирішується актуальна науково-практична 

задача розробки нових математичних моделей і обчислювальних методів, а також 

вдосконалення існуючих методів і алгоритмів з метою підвищення їх 

ефективності, для створення дієвих і ефективних програмних засобів міграції 

екземплярів онтологій у децентралізованих і розподілених системах.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; наведено 

інформацію про зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами; 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначені об’єкт, предмет та 

методи дослідження; представлено методи, використані в дослідженні; висвітлені 

наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, показано 

особистий внесок здобувача в роботах, виконаних у співавторстві; представлено 

апробацію результатів дисертації та кількість публікацій, виконаних за темою 

дисертаційної роботи; наведено дані про структуру та обсяг дисертації; зроблено 

короткий огляд змісту роботи. 

У першому розділі дисертації виконано аналітичний огляд сучасного стану 

досліджень в галузі вирівнювання онтологій. На основі зробленого аналізу автор 

розробив класифікацію задач вирівнювання онтологій і визначив задачу міграції 
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онтологічних екземплярів у децентралізованих системах, як асерторичну статичну 

однонаправлену розподілену задачу вирівнювання онтологій.  

Аналіз сучасного стану досліджень показав, що задача міграції екземплярів 

онтологій в основному вирішуються вручну з використанням редакторів 

онтологій, а існуючі програмні рішення вирівнювання онтологій мають значні 

недоліки. Такими недоліками є відсутність формальних засобів забезпечення 

раціональності та оптимальності методів вирівнювання, а також узгодженості 

онтологій підчас вирівнювання онтологій та міграції екземплярів. Спеціальні 

можливості для вирішення цих завдань у розподілених та децентралізованих 

середовищах у відомих рішеннях відсутні. У той же час, специфіка сучасних 

промислових онтологій і баз знань робить рішення цих завдань вручну 

практично нездійснюваним. Таким чином, наукова задача, яка полягає в 

удосконаленні існуючих моделей та методів узгодження онтологій, розробці 

нових обчислювальних методів і алгоритмів міграції екземплярів, та забезпеченні 

ефективних програмних засобів вирівнювання онтологій у децентралізованих 

системах є актуальною та практично значущою. 

Таким чином, у роботі були поставлені та виконані такі завдання: 

– розробити модель та метод для знаходження відображення онтологій, 

узгодження онтологічних схем і міграції екземплярів онтологій, придатні до 

реалізації у розподілених та децентралізованих системах; 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 міграцію екземплярів онтологій у децентралізованих 

системах; 

– провести експериментальну оцінку отриманих результатів, валідності 

запропонованих моделі та методу, а також їхньої застосовності до реальних 

промислових онтологій, з урахуванням масштабованості. 

У другому розділі роботи виконано формальну постановку задачі міграції 

екземплярів онтологій у децентралізованих системах, представлено основний 
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теоретичний апарат, на якому засновуються розроблені у дисертаційному 

дослідженні модель та метод міграції екземплярів онтологій.  

У розділі були розроблені та вперше запропоновані: фрагментарна модель 

відображення онтологій та узгодження схем; метод визначення бінарної 

відповідності графів схем онтологій на основі спектрів реберних розрізів графів; 

фрагментарні методи побудування множин онтологічних контекстів; ітераційний 

метод міграції екземплярів онтологій; шаблони та правила трансформацій 

онтологічних екземплярів; формальна мова для специфікації правил 

трансформацій. Отримали подальший розвиток: математичні моделі ревізії 

переконань у дескрипційних логіках; моделі представлення знань у 

децентралізованих системах, зокрема, математичні моделі семантичних 

контекстів; методи смислових переговорів інтелектуальних програмних агентів; 

міри семантичної пов’язаності. 

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 міграції 

екземплярів.  

Автором запропоновано 3 алгоритми відображення онтологій та узгодження 

схем – прямий алгоритм, який є придатним для онтологій малих та помірних 

розмірів, та фрагментарні алгоритми, які можуть бути використані для вирішення 

задач вирівнювання онтологій на великих (промислових, біомедичних, тощо) 

онтологіях із допустимими складностями, забезпечуючи при цьому достатньо 

високу якість результатів, вимірювану за допомогою F-міри, – жадібний 

фрагментарний та еволюційно-фрагментарний алгоритми.  
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У третьому розділі представлені розроблені автором архітектури 

мультиагентних систем, які послужили основою для програмної реалізації 

розроблених у дисертаційній роботі моделі і методу. Перший тип систем має на 

увазі семантичні переговори двох інтелектуальних агентів та реалізує архітектуру 

без агента посередника. Цей тип архітектури відповідає повністю розподіленій 

одноранговій (peer-to-peer) системі автономних інтелектуальних агентів. Другий 

тип архітектури передбачає переговори трьох агентів – двох однорангових 

агентів, асоційованих з вихідною та цільовою онтологіями, а також агента, який 

надає сервіс посередника і асоційований з реферальною онтологією. 

У четвертому розділі описуються постановка та проведення двох оціночних 

експериментів, які проводились з метою оцінки моделей і методів та їх реалізації. 

Оціночні експерименти проводилися з використанням двох програмно-

інструментальних середовищ: (1) відкритого набору онтологій ініціативи з 

оцінювання вирівнювання онтологій (OAEI); (2) реальних промислових онтологій 

у галузі електронної комерції (GoodRelations, freeClass та eClassOWL) та 

європейської бази знань конструкційних і будівельних матеріалів (BauDataWeb).  

Основою програмно-інструментальних експериментальних середовищ 

виступають розподілені онтології двох видів: (1) онтології середнього розміру зі 

схемами, що перекриваються або є частково узгодженими, а також (2) онтології 

великого розміру, який є характерним для промислових та біомедичних 

онтологій, і що мають один й той самий домен, але відмінні онтологічні схеми.  

Розділ містить інформацію щодо експериментальних результатів, 

відповідний аналіз результатів та висновки. Під час експериментів оцінювалися 

точність, повнота, а також обчислювальна ефективність і продуктивність 

програмного прототипу. Експеримент з великими онтологіями (набір даних 

BauDataWeb) показав, що програмний засіб міграції екземплярів онтологій 

дозволяє мігрувати приблизно декільком мільйонам екземплярів, використовуючи 

реалізацію прямого алгоритму на звичайному персональному комп’ютері, а також 

що можливо подолати цю верхню границю за допомогою спеціальних реалізацій 

фрагментарних та еволюційно-фрагментарних алгоритмів, які забезпечують 
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значне зниження обчислюваної складності на певних етапах застосування 

розробленого методу. З точки зору коректності, точності та повноти результати є 

достатньо хорошими для того, щоб рекомендувати інструментарій для 

використання у реальних промислових умовах. Методологія, що підтримується 

розробленим програмним засобом, зменшує ймовірність помилок на етапах 

автоматизованої обробки або навіть у повністю автономному режимі, що 

підтверджується високими показниками метрики точності. 

В процесі виконання роботи отримано наступні наукові результати. 

Уперше: 

– розроблено фрагментарну модель відображення онтологій та 

узгодження схем, формальну модель шаблонів і правил трансформації 

екземплярів, що реалізовано за допомогою розробленої формальної мови; 

– розроблено фрагментарні методи побудови множин онтологічних 

контекстів, метод побудови бінарної відповідності графів онтологічних схем, 

фрагментарні й еволюційно-фрагментарні методи знаходження відображень та 

узгодження схем онтологій; 

– розроблено  ітеративний метод міграції та популяції екземплярів та, 

на основі методу, розроблено програмний засіб міграції екземплярів онтологій у 

децентралізованих та розподілених системах. 

Набули подальшого розвитку: 

– моделі узгодження розподілених онтологій, ревізії переконань у 

дескрипційних логіках, смислових переговорів інтелектуальних програмних 

агентів. 

Основний теоретичний внесок роботи включає в себе: розробку нового 

методу визначення бінарної відповідності графів схем онтологій на основі понять 

ізометричного циклу і спектра реберних розрізів графа, доказ теореми про 

ізоморфізм графів; аналіз питань виразності та розв’язності, які виникають в ході 

перетворень асерторичних знань; доказ збіжності процесу узгодження схем 

відповідно до стратегії автоматизованих смислових переговорів; доказ 

раціональності та ефективності трансформацій схем та екземплярів онтологій за 
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допомогою формального апарату еволюції онтологій; розробку фрагментарної 

моделі узгодження онтологій і спеціальних еволюційно-фрагментарних 

алгоритмів, спрямованих на подолання проблем обчислювальної складності та 

підвищення ефективності програмних засобів вирівнювання онтологій. 

Програмна реалізація виконана у вигляді децентралізованої системи 

інтелектуальних програмних агентів та експериментально оцінена із залученням 

двох різних тестових наборів онтологій. Розроблена система може функціонувати 

в повністю автоматичному та автономному режимі і в повній мірі відповідає 

умовам децентралізованих та розподілених середовищ. Практична застосовність 

результатів підтверджується використанням системи для вирівнювання 

промислових баз знань в галузі будівельних і конструкційних матеріалів та 

послуг, а також веб-онтологій продуктів і послуг. 

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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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” (01 – 

Physical and Mathematical Sciences). – Zaporizhzhya National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. 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 introduction substantiates the relevance of the research topic; provides 

information on the connection of the presented research with scientific programs, plans 

and topics; the goals and tasks of research are formulated, the object, subject and 

research methods are defined; the methods used in the research are described; the 

scientific novelty and practical significance of the obtained results are highlighted, the 

personal contribution of the applicant in the scientific works performed in co-authorship 

is shown; the approbation of the dissertation results and the number of publications 

made on the topic of the dissertation are presented; information on the structure and 

scope of the dissertation are given; a brief overview of the dissertation content is 

provided. 

In the first section of the dissertation an analytical review of the state of the art in 

the field of ontology alignment is carried out. Based on the analysis, the author 
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developed a classification of ontology alignment problems and defined the problem of 

ontology instance migration in decentralized environments as an assertional static uni-

directional distributed ontology alignment problem.  

Analysis of the current state of research has shown that the problem of migrating 

ontology instances is mainly solved manually using ontology editors, and existing 

software solutions for ontology alignment have significant shortcomings. Basically, 

such shortcomings are the lack of formal means to ensure the rationality and optimality 

of alignment methods, as well as the consistency of ontologies during the ontology 

matching and instance migration. There is a lack of special features aimed at solving 

these problems in distributed and decentralized environments in known ontology 

alignment solutions. At the same time, the specificity of modern industrial ontologies 

and knowledge bases make the solution of these problems in manual mode virtually 

impossible. Thus, the scientific task of improving existing models and methods of 

ontology alignment, developing new computational methods and algorithms for 

ontology instance migration, and providing effective software tools for aligning 

ontologies in decentralized settings are relevant and practically significant. 

Thus, the following tasks were set and solved within the research: 

– to develop a model and a method for finding ontology mapping, ontology 

schema matching and ontology instance migration, suitable for implementation in 

distributed and decentralized systems; prove the validity of the developed model; prove 

the convergence and rationality of the developed method; 

– to implement the developed model and method in a software prototype that 

calculates ontology mappings, matches ontology schemes, generates instance 

transformation rules and migrates ontology instances in decentralized systems; 

– to conduct an experimental evaluation of the obtained results and the validity of 

the proposed model and method, as well as their applicability to real industrial 

ontologies, taking into account the scalability. 

In the second section of the manuscript the author carried out the formal problem 

statement of ontology migration in decentralized systems and present the main 
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theoretical framework which constitutes the basis for the model and method of ontology 

instance migration developed within the dissertation research.  

In the section for the first time were developed and proposed: a fragmentary 

model of ontology mapping and schema matching; a method of determining the binary 

correspondence of ontology schema graphs, which is based on the spectra of graph edge 

cuts; fragmentary methods of constructing sets of ontological contexts; an iterative 

method of ontology instance migration; ontology instance transformation patterns and 

rules; a formal language for specifying transformation rules. Further developed: 

mathematical models of belief revision in description logics; models of knowledge 

representation in decentralized environments, in particular, mathematical models of 

semantic contexts; methods of semantic negotiations between intelligent software 

agents; measures of semantic relatedness. 

The third section presents the algorithms developed by the author which are 

aimed at solving ontology mapping and schema matching tasks by the use of the models 

and measures outlined in Section 2 and implement the proposed methods.  

The section begins with basic assumptions and limitations. The convergence of 

the negotiation process based on the strategy of automated meaning negotiations is 

proved as a consequence of a series of mutually beneficial concessions of agents in 

negotiations, monotonic reduction of semantic distance between contexts from round to 

round, and finiteness of fragmentation of ontologies into contexts. The rationality of 

transformation operators used for instance migration is proved.  

The author proposes 3 algorithms for mapping ontologies and matching schemes 

– a straightforward algorithm that is suitable for ontologies of small and moderate sizes, 

and fragmentary algorithms that can be used to solve ontology alignment problems on 

large (e.g. industrial, biomedical, etc.) ontologies with acceptable complexity, while 

ensuring a sufficiently high quality of results – greedy fragmentary and evolutionary-

fragmentary algorithms.  

The third section presents the multi-agent system architectures developed by the 

author, which served as the basis for the software implementation of the models and 

methods developed within the presented research. The first type of system involves the 
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semantic negotiations of two intelligent agents and implements an architecture without a 

mediator agent. This type of architecture corresponds to a fully distributed peer-to-peer 

system of autonomous intelligent agents. The second type of architecture involves the 

negotiation of three agents – two peer agents associated with the source and target 

ontologies respectively, and an agent who provides an intermediary service and is 

associated with a reference ontology. 

The fourth section describes the setup and progress of two evaluation experiments 

that were conducted to evaluate the developed models and methods as well as their 

implementation. Evaluation experiments were performed using two experimental test-

beds: (1) an open set of ontologies provided by the Ontology Alignment Evaluation 

Initiative (OAEI); (2) real industrial ontologies in the field of e-commerce 

(GoodRelations, freeClass and eClassOWL) and the European knowledge base of 

construction and building materials (BauDataWeb).  

The basis of experimental environments was consisted of distributed ontologies 

of two types: (1) medium-sized ontologies with overlapping or partially matched 

schemes, and (2) large-scale ontologies, which are characteristic for industrial and 

biomedical domains, and which are related to the same domain, but have different 

ontological schemes.  

The section provides details on experimental results, respective analysis of results 

and conclusions. During the experiments, the accuracy, completeness, as well as the 

computational efficiency and performance of the software prototype were evaluated. 

The experiment with large ontologies (BauDataWeb dataset) showed that the ontology 

migration engine allows to migrate approximately several million instances using the 

implementation of a straightforward algorithm on a regular personal computer, and that 

it is possible to overcome this upper limit with special implementations of fragmentary 

and evolutionary-fragmentary algorithms that provide a significant reduction in 

computational complexity at certain stages of the developed method. In terms of 

correctness, accuracy and completeness, the results are good enough to recommend the 

software tool for use in real industrial settings. The methodology supported by the 

developed software reduces the probability of errors at the stages of automated 
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processing or even in a completely autonomous mode, which is confirmed by high 

metrics of accuracy. 

In the course of dissertation research, the following scientific results are obtained. 

For the first time: 

– the fragmentary model of ontology mapping and schema matching, the 

formal model of ontology instance transformation patterns and rules, which is 

implemented by means of the developed formal language, is developed; 

– fragmentary methods for constructing sets of ontological contexts, a 

method for establishing binary correspondence of graphs of ontological schemes, 

fragmentary and evolutionary-fragmentary methods of finding ontology mapping and 

schema matching are developed; 

– an iterative method of ontology instance migration and population is 

elaborated and, based on the method, a software tool for ontology instance migration in 

decentralized and distributed systems is developed. 

Further developed: 

– mathematical models of matching distributed ontologies, belief revision in 

description logics, semantic negotiations of intelligent software agents. 

Theoretical contributions include: the development of a new method for 

determining inexact 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 theory; 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 
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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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ВСТУП 

 

 

Дана робота присвячена моделі і методу вирівнювання онтологій у 

децентралізованих умовах, а саме – розв’язанню задачі відображення 

гетерогенних онтологій, узгодження схем та міграції онтологічних екземплярів. 

Для розв’язання задачі автором дисертаційного дослідження розроблені нові 

модель та метод міграції екземплярів онтологій у децентралізованих умовах на 

базі мультіагентного підходу. У рукопису розглянуто питання сучасного стану 

досліджень у галузі вирівнювання онтологій та міграції екземплярів, зокрема, у 

децентралізованих умовах, теоретичний вклад представленого дослідження – 

розроблені автором модель та метод, практична реалізація у вигляді системи 

інтеллектуальних програмних агентів та оціночні експерименти.  

Актуальність. За останній час зростання зрілості семантичних технологій 

призвело до значно ширшого впровадження семантичних рішень у різних галузях 

промисловості та наукових сферах. Системи, засновані на знаннях, широко 

використовуються в системах автоматизованого проектування (САПР/CAD), 

архітектурній інженерії та будівництві (АІБ/AEC) та географічних інформаційних 

системах (ГІС/GIS). Рішення, що ґрунтуються на знаннях, є важливою частиною 

сучасних корпоративних інформаційних систем (КІС/EIS) (таких як планування 

ресурсів / матеріальних потреб підприємства, автоматизоване проектування / 

виробництво / інжиніринг або системи взаємодії з клієнтами тощо) [1]. Ці рішення 

зазвичай включають в себе специфікації знань у формі різних онтологій. У свою 

чергу, складність та динаміка доменів, які моделюються, призводять до 

виникнення гетерогенних і полісемічних моделей знань. Різні інформаційні 

системи, що базуються на знаннях, мають різні подання знань, які відображають 

різні сфери інтересів та різні точки зору відповідно до різних доменів дискурсу. 

Отже, інформаційні системи на основі знань неминуче стикаються з проблемою 

неоднорідності або гетерогенності знань. Таким чином, для ефективного 

використання систем, що базуються на знаннях, необхідно знати семантичні 



21 

співвідношення між поданнями знань або вирівнювання між відповідними 

онтологіями. 

У багатьох публікаціях (наприклад, [2], [3] та [4]) стверджується, що 

онтології представляють собою одну з найбільш ефективних та передових 

технологій для вирішення проблем взаємодії, комунікації та кооперації між 

різними програмними застосунками в межах спільного середовища. Дійсно, 

онтології концептуалізують семантику  спільних для систем, що взаємодіють, 

доменів в межах дискурсу. Отже, онтології служать мостом для «порозуміння» 

між системами або їх частинами. Проте слід зазначити, що використання 

онтологій саме по собі не вирішує повністю проблему інтероперабельності, 

оскільки воно по суті лише підіймає проблеми неоднорідності на більш високий 

рівень [5]. Навіть якщо онтології подають семантику одного й того ж домену 

дискурсу, вони можуть відображати різні точки зору або інтерпретації домену. Це 

твердження є тим більш коректним і у випадку доменів, які відрізняються один 

від одного, але семантично перекриваються. Отже, повинні бути запропоновані 

спеціальні методи вирівнювання онтологій для того, щоб розуміти та явно 

специфікувати семантичні зв’язки між цими різними концептуалізаціями. Процес 

побудови такого вирівнювання визначається як узгодження онтологій [5]. 

Онтології (наприклад, промислові або біомедичні), як правило, містять велику 

кількість індивідуальних сутностей (або екземплярів). Отже, можна констатувати, 

що важливою та типовою підзадачею вирівнювання онтологій є міграція 

екземплярів, яка є процесом рекласифікації індивідів, взятих із однієї онтології в 

іншої. Таким чином, надання інструментальної підтримки для вирішення 

проблеми гетерогенності є важливим та актуальним завданням, тому що у 

великих (промислових) системах знань узгодження онтологій та пов’язані з цим 

задачі практично не можуть бути виконані вручну через значну кількість 

онтологічних сутностей. 

Іншим актуальним питанням є використання онтологій у такій відкритій та 

децентралізованій системі як Семантичний веб (Semantic Web, SW) [6]. 

Семантичний веб (СВ, також відомий як Семантична павутина, Веб 3.0, Веб 
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зв’язаних даних або просто Веб даних) – це наступний великий етап еволюції 

Всесвітньої павутини, який дає змогу зв’язувати дані з одного джерела з будь-

яким іншим джерелом, що дозволяє розуміти зміст та призначення інформації, а 

також взаємозв’язок між її компонентами (http://www.w3.org/2001/sw/ – W3C 

Semantic Web Activity). Онтології є одним із основних стовпів Семантичного веба, 

де вони використовуються як структурний каркас для подання знань та організації 

інформації. Сьогодні розроблено значну кількість веб-онтологій. Багато з них 

подають знання, що відповідають різним доменам, які, між тим, частково 

перекриваються. Таким чином, ми повинні мати засоби для забезпечення 

взаємодії та кооперації між різнорідними програмними застосунками СВ та їх 

частинами шляхом узгодження та гармонізації їхніх подань знань. 

Важливим аспектом в експлуатації онтологій у застосунках СВ та 

промислових інформаційних систем (ІС) є те, що ці системи зазвичай 

функціонують у розподілених та децентралізованих умовах. У таких умовах 

раціонально виконувати узгодження онтологій та міграцію екземплярів у 

розподілений спосіб, наприклад, за допомогою інтелектуальних програмних 

агентів. Більш того, інтелектуальні програмні агенти є ключовими компонентами 

СВ [6], що також робить використання агентської парадигми зручним та 

органічним для вирівнювання онтологій у СВ. Таким чином, інтелектуальні 

агенти та семантичні веб-сервіси, які служать функціональним каркасом СВ, 

можуть легко взаємодіяти шляхом вирівнювання відповідних онтологій або 

шляхом запиту стороннього(-іх) агента(-ів) щодо послуг вирівнювання. Типовою 

задачею, яка виникає в процесі взаємодії між агентами, є обмін частковими 

асерторичними знаннями у домені, який формалізується фоновими описовими 

теоріями агентів. Такий обмін, по суті, є міграцією асерторичної частини 

онтології до інших онтологій, що належать або використовуються іншими 

агентами. 

Використання агентської парадигми дозволяє пристосувати інфраструктуру 

управління онтологією до структури розподілених сховищ знань. Знання, що 

використовуються в ІС, еволюціонують, що вимагає високого рівня динамізму від 
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інструментів та методів управління знаннями. На думку автора, мобільність та 

гнучкість мультиагентних систем найбільш повно відповідають вимогам 

розподілених промислових ІС та застосунків СВ. 

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 
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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 

запропонованих моделі та методу, а також їхньої застосовності до реальних 

промислових онтологій, з урахуванням масштабованості. 

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, теорії графів, системного аналізу 

та загальних методів математичного дослідження. Для побудови програмного 

засобу було використано принципи об’єктно-орієнтованого та агентно-

орієнтованого програмування. 

Наукова новизна результатів. На основі виконаних теоретичних 

досліджень, програмних розробок та проведених 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 інформаційних системах, та забезпеченню 

інтероперабельності таких інформаційних систем. В ході дослідження: 

– виконано аналіз сучасного стану досліджень в області вирівнювання 

онтологій, розроблена класифікація задач вирівнювання онтологій відповідно до 

якої проблема міграції екземплярів досліджена як специфічна задача в контексті 

вирівнювання онтологій; проаналізована специфіка вирівнювання онтологій у 

децентралізованих системах, зроблена формальна постановка задачі міграції 

екземплярів онтологій у децентралізованих системах; 

– уперше запропоновано фрагментарну модель відображення онтологій та 

узгодження схем, формальну модель шаблонів і правил трансформації 
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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 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, смислових переговорів 

інтеллектуальних програмних агентів; 

– удосконалено методологію (Згідно з Оксфордським словником, 

«методологія» визначається як система методів, що використовуються в певній 

галузі навчання чи діяльності. Тим самим, автор розглядає комбінацію методів 

знаходження відображень онтологій, узгодження схем та міжагентних 

переговорів, інтегрованих в єдину систему методів з метою вирішення задачі 

міграції екземплярів онтологій, як методологію міграції онтологічних 

екземплярів) міграції екземплярів онтологій у децентралізованих умовах за 

рахунок розробки нового ітераційного підходу, який забезпечує більшу точність 

результатів, підвищує рівень автоматизації та скорочує час виконання процесу; 

– уперше розроблено програмний засіб міграції екземплярів онтологій у 

децентралізованих та розподілених умовах. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень та 

висновків, сформульованих у дисертації. Достовірність отриманих результатів і 

висновків роботи забезпечується коректністю математичних постановок 

розглянутих задач; строгістю використання математичних методів; збіжністю в 

обчислювальних експериментах з використанням відкритих даних – тестового 

набору даних Ініціативи з оцінювання вирівнювання онтологій (OAEI – Ontology 

Alignment Evaluation Initiative, oaei.ontologymatching.org), та реальних 

промислових онтологій – набору даних ринку європейських будівельних та 
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конструкційних матеріалів для Семантичного Вебу (BauDataWeb, 

http://semantic.eurobau.com/); узгодженістю отриманих у результаті експериментів 

з еталонними даними. 

Практичне значення результатів. Усі 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 міграції екземплярів онтологій у децентралізованих умовах. Для 

підтримки створеної методології автором розроблений інструмент у вигляді 

програмного прототипу на основі розвитку існуючих і розробки нових моделей і 

методів. 

Підтвердженням практичної цінності отриманих результатів є їх 

використання для вирівнювання промислових баз знань у галузі будівельних і 

конструкційних матеріалів та послуг, а також веб-онтологій продуктів та послуг. 

Результати проведених оціночних експериментів показали, що розроблені у 

дисертаційному дослідженні модель та метод можуть бути також використані для 

вирівнювання гетерогенних онтологій та міграції екземплярів онтологій у 

промислових системах, основаних на знаннях. Також має важливе практичне 

значення застосування розроблених моделей та методів для узгодження й 

гармонізації веб-онтологій. Результати дослідження надають засоби для сприяння 

обміну знаннями між різними системами, що базуються на знаннях, і для 

підтримки повторного використання знань у разі розвитку систем, що 

еволюціонують. 

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 [7, 8], формальну модель шаблонів 

трансформації і правил трансформації екземплярів онтологій [9] та формальну 

мову специфікації правил трансформації [10]; розроблено новий метод 

визначення ізоморфізму графів, доведена теорема про ізоморфізм, розроблено 
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метод визначення бінарної відповідності графів схем онтологій, проаналізовано 

обчислювальну складність [11–16]; розроблено нові методи обчислення 

відображення онтологій, узгодження схем та міграції екземплярів у розподілених 

децентралізованих умовах, які дозволяють отримати результати з високою якістю 

і прийнятною обчислювальною складністю [17, 18]; на основі запропонованих 

моделей та методів розроблено алгоритми, які реалізовано у програмному 

прототипі, що виконує обчислення відображень онтологій, узгодження 

онтологічних схем, генерацію правил трансформації та міграції екземплярів у 

розподілених децентралізованих умовах [19–24]; проведено експериментальну 

оцінку реалізації [9, 23, 25]. 

Апробація результатів роботи. 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 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 [8, 17, 18, 25]). Серед них 7 статей у збірниках 

наукових праць міжнародних конференцій [1, 16, 18, 22–25], 7 статей у 

міжнародних журналах [9, 10, 13, 15, 19–21] та 4 статті у журналах, включених до 

Переліку наукових фахових видань України з фізико-математичних наук 
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[7, 8, 11, 12], 9 публікацій у виданнях, які входять до наукометричної бази 

«Scopus» [9, 10, 15, 19–24], 3 праці, які додатково відображають наукові 

результати дисертації [14, 15, 17], 7 праць, які засвідчують апробацію матеріалів 

дисертації [1, 16, 18, 22–25]. Зазначені публікації повністю відображають наукові 

результати та висновки дисертаційної роботи. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох 

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

становить 232 сторінки, основна частина – 150 сторінок, додатки – 40 сторінок. 

Дисертація містить 34 рисунки, 28 таблиць та перелік посилань, що містить 204 

літературних джерела. 

Короткий огляд змісту дисертації. 

У першому розділі наводиться детальний аналіз сучасного стану досліджень 

та сучасних тенденцій у галузі вирівнювання онтологій та міграції онтологічних 

екземплярів. Автор дає основні поняття та визначення, що використовуються в 

контексті вирівнювання онтологій. Зокрема, у розділі проаналізовано сучасні 

методи та підходи до вирівнювання онтологій, а також існуючі методи міграції 

екземплярів онтологій. Автор показує перевагу агентського підходу до вирішення 

проблем вирівнювання онтологій та гармонізації знань у децентралізованих 

системах та розробляє комплекс вимог до дієвих та ефективних рішень. 

Другий розділ присвячений побудові математичної моделі відображення 

онтологій, узгодження схем та міграції екземплярів у децентралізованих умовах. 

Розділ розпочинається з опису формального апарату, що використовується для 

побудови моделей та методів. Далі автор робить формальну постановку задачі й 

визначає способи відображення онтологій і узгодження схем на теоретичному 

рівні. Крім того, у другому розділі автор формулює основні вимоги до 

запропонованих методів та аналізує питання ефективності, точності та збіжності. 

Для подолання проблем складності пропонується розроблена підчас 

дисертаційного дослідження фрагментарна модель, яка дозволяє побудувати нову 

ефективну сім’ю фрагментарних та еволюційно-фрагментарних методів. Також у 

розділі аналізуються міри семантичної пов’язаності (подібності або різниці) 
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онтологічних сутностей, літералів та контекстів. У межах дисертаційного 

дослідження розроблено новий ітераційний метод міграції екземплярів, а також 

модель шаблонів трансформації екземплярів та формальна мова, яка 

використовується для специфікації правил трансформацій, що також представлені 

у другому розділі. 

Третій розділ присвячений деталям реалізації запропонованого рішення. 

Розділ розпочинається з формулювання базових припущень та обмежень щодо 

реалізації. Далі автор представляє розроблені у дисертаційному дослідженні 

алгоритми для відображення онтологій і узгодження схем, які використовують 

модель і міри, описані у розділі 2, та реалізують розроблений і запропонований 

автором у другому розділі метод. Автором розроблено два види алгоритмів – 

прямий алгоритм, який показує високу точність, але має високу обчислювальну 

складність, та фрагментарні алгоритми – жадібний фрагментарний алгоритм та 

представник сімейства EVF-алгоритмів (еволюційно-фрагментарних алгоритмів), 

які дозволяють обробляти великорозмірні онтології зберігаючи прийнятну якість 

результатів. Після цього у розділі наведені особливості реалізації розроблених 

автором у дисертаційному дослідженні моделей та методів на основі агентського 

підходу. Алгоритм міграції екземплярів онтологій, який реалізовано у 

програмному рішенні, та відповідні деталі цієї реалізації також представлені у 

розділі 3. 

Четвертий розділ присвячений практичному застосуванню моделі та 

методу, які описані у розділах 1 і 2, і реалізовані у вигляді відповідних алгоритмів 

та програмного прототипу, представлених у розділі 3. Автор робить формальну 

постановку, проведення та аналіз результатів двох оціночних експериментів, які 

проводились для всебічного оцінювання розроблених у дисертаційному 

дослідженні моделей та методів. Перший експеримент залучає розподілені 

онтології середнього розміру зі схемами, що перекриваються або є частково 

узгодженими; другий – включає реальні промислові онтології, що мають різні 

схеми, але належать до одного домену. У цих експериментах автором було 

проведено апробацію розроблених моделі та методу – доексплуатаційну перевірку 
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в дії теоретично обґрунтованих в розділі 2 моделі і методу та оцінювання 

ефективності їх практичної реалізації, представленої в розділі 3; проаналізовано 

отримані результати. 

У заключній частині дисертації автор робить загальні висновки, отримані у 

дисертаційному дослідженні, приводить перелік посилань на використані 

літературні джерела.  

Додатки містять cписок опублікованих праць за темою дисертації, перелік 

рисунків та таблиць, варіанти використання та застосування вирівнювання 

онтологій, задіяні інструменти, прикладні програмні інтерфейси та фреймворки, 

опис процедури виділення ізоморфних підграфів, а також короткий виклад теорій 

ревізії переконань та дескрипційних логік у контексті вирівнювання онтологій та 

гармонізації знань задля кращого розуміння теоретичного підґрунтя розробленого 

автором підходу до забезпечення раціональності перетворень та узгодженості 

онтологій підчас трансформацій онтологічних сутностей й літералів та міграції 

онтологічних екземплярів. 
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РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ 

ВИРІВНЮВАННЯ ОНТОЛОГІЙ ТА МІГРАЦІЇ ЕКЗЕМПЛЯРІВ 

 

 

У цьому розділі розглядаються основні поняття та визначення, що 

використовуються в контексті вирівнювання онтологій. Автор формулює типові 

сценарії використання вирівнювання онтологій та аналізує відповідні вимоги до 

моделей та методів вирівнювання, які зумовлені специфікою цих сценаріїв. 

Вимоги розглядаються у відповідності до розробленого набору критеріїв. Крім 

того, у розділі аналізуються сучасні методи та підходи до вирівнювання 

онтологій, а також існуючі методи міграції екземплярів онтологій. 

1.1 Базовий поняттєвий апарат і теоретичні основи 

Розглянемо основні поняття та терміни, які використовуються у сфері 

вирівнювання онтологій. Аналіз літератури та сучасного стану досліджень у цій 

галузі показали, що досі не існує загальноприйнятих визначень. У літературі 

можна спостерігати різні інтерпретації та позначення основних понять та 

термінів. Деякі автори визначають вирівнювання онтологій як процес пошуку 

відповідностей між елементами онтологій (наприклад, [26], [27]). Решта 

визначають цей процес як узгодження онтологій і розглядають вирівнювання 

онтологій як результат цього процесу (наприклад, [5], [28]). Ключовий термін 

«онтологія» також визначається по-різному, що відображає різні точки зору на 

цей термін, а також різні цілі, відповідно до яких дається це визначення. 

Загальне поняття онтології. Широко використовується визначення 

онтології дане Грубером в [29], а також в [30]. Грубер визначив онтологію як 

«експліцитну специфікацію концептуалізації» (де концептуалізація може бути 

визначена як «сукупність екстенсіональних відносин, що описують певний стан 

справ» [31]). Схоже визначення дається в [32]: онтологія є «формальною, 

експліцитною специфікацією спільної концептуалізації». В [33] онтологія 

визначається як «каталог типів речей, які вважаються існуючими в області 
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інтересу D з точки зору персони, яка використовує мову L для обговорення 

речей». Ці визначення відображають розуміння онтології як систематичного 

подання (описової моделі) частини реального світу, що найбільше відповідає 

контексту подання та інженерії знань. 

Інша характерна точка зору на поняття онтології – це розуміння онтології як 

описової логічної теорії. Одне з таких визначень – це, наприклад, визначення, 

наведене в [34]: «онтологія – це логічна теорія, яка враховує значення 

формального словника, які маються на увазі, тобто його онтологічні зобов’язання 

до конкретної концептуалізації світу». Передбачувані моделі логічної мови, що 

використовують такий словник, обмежуються його онтологічним зобов’язанням. 

Онтологія опосередковано відображає це зобов’язання (і концептуалізацію, що 

лежить в основі), апроксимуючи ці передбачувані моделі. Термін «онтологічне 

зобов’язання» використовується тут для того, щоб описати угоди щодо об’єктів та 

відносин, які встановлені у комунікації між агентами, інтерфейсами програмних 

модулів та баз знань (більш детальну інформацію щодо поняття «онтологічне 

зобов’язання» у загальнофілософському сенсі можна знайти у класичній роботі 

Алонзо Черча [35]). 

Слід зазначити, що наведений набір визначень не є вичерпним, але 

представляє загальні визначення, які найбільш широко використовуються. Далі 

наведено найбільш загальні формальні визначення онтології, що відображають 

вищезазначені конкретні точки зору на це поняття. 

Узагальнюючи ряд визначень, які розглядають поняття онтології в термінах 

її структури та складових елементів, ми можемо навести загальне визначення 

онтології [5]: 

Визначення 1.1. Онтологія O – це кортеж  

=⊥= ,,,,,,,, VTIRCO ,    (1.1) 

де C  – множина концепцій (або класів); R  – множина відношень (об’єктних 

властивостей та властивостей типів даних); I  – множина індивідів (або 

екземплярів); T  – множина типів даних; V  – множина значень;   – рефлексивне, 

антісиметричне й транзитивне відношення над ( ) ( ) ( )TTRRCC  , що 
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називається спеціалізацією (категоризацією), яке формує часткові порядки над C  

та R , які називаються відповідно ієрархіями концепцій та властивостей; ⊥  – 

іррефлексивне й симетричне відношення над ( ) ( ) ( )TTRRCC  , що 

називається виключенням;  – відношення над ( ) ( )RVCI  , що називається 

інстанціацією (або конкретизацією); =  – відношення над ( )VIPI  , яке 

називається призначенням; (множини VTIRC ,,,,  попарно не перетинаються). 

З точки зору логік дескрипцій (Description Logics – DL) [36] онтологія може 

бути визначена наступним чином: 

Визначення 1.2. Онтологія O – це кортеж 

ISO ,= ,      (1.2) 

де S  – множина тверджень схеми онтології O , а I  – множина індивідуальних 

тверджень. Схема онтології S  є термінологічною складовою онтології (яка також 

називається TBox). Вона містить твердження, які представляють концепції 

онтології O , властивості концепцій та аксіоми над компонентами схеми 

(наприклад, еквівалентність, диз’юнктивність тощо). Множина індивідів, яка 

також називається асерторичним компонентом (ABox), являє собою набір базових 

тверджень щодо індивідів та їх атрибуції до схеми. У свою чергу, множина S  

визначається як така, що складається з наступних взаємопов’язаних компонентів: 

 ADOC SSSSS ,,,= ,     (1.3) 

де: CS  – це множина тверджень, що описують концепії; OS  – множина тверджень, 

що описують об’єктні властивості; DS  – множина тверджень, що описують 

властивості типів даних; і AS  – множина аксіом, що специфікують обмеження 

над CS , OS  та DS . Усі концепції, відносини, екземпляри й аксіоми визначені на 

деякій логічній мові L. Таким чином, з урахуванням Визначення 1.1: 

VIATPCS ,;,, == .     (1.4) 

Визначення 1.3. Узгодження онтологій – це процес виявлення 

відповідностей (або відображень) між елементами різних онтологій. 
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Відображення (або правило відображення [5]) це кортеж neem ,,, = , де:  

ee ,  – це елементи VTIRC ,,,,  відповідних онтологій O  і O ;  = ,,,,  це 

множина відношень; а n  – це величина довіри (як правило, в діапазоні  1,0 ).  

Загальний процес узгодження онтологій наведено на рисунку 1.1 (де процес 

виявлення відображень показаний як хмара «Виявлення відображень»). 

Визначення 1.4. Вирівнювання онтологій визначається як результат 

застосування виявленого набору правил відображення до відповідних онтологій. 

Розглянемо дві структурно відмінних онтології ISO ,= та ISO = , . 

Припустимо, що ABox онтології O  містить сукупність індивідів I , у той час 

як ABox онтології O  містить I  . Тоді ми можемо визначити міграцію 

екземплярів онтологій наступним чином. 
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Рисунок 1.1 – Загальний процес вирівнювання онтологій 
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Визначення 1.5. Міграція екземплярів онтологій це процес рекласифікації 

множини індивідів I  онтології ISO ,=  у онтології ISO = ,  відповідно до 

онтологічної схеми S  . 

1.2 Класифікація задач і методів вирівнювання онтологій 

Цей підрозділ фокусується на класифікації задач вирівнювання онтологій і 

суміжних проблем. Він починається з огляду теоретичного апарату та існуючих 

теоретичних підходів до вирівнювання онтологій на основі агентів. Далі 

представлено розроблену у дисертаційному дослідженні загальну класифікацію 

задач вирівнювання онтологій та методів, які використовуються для вирішення 

цих задач. Зокрема, відповідно до цієї класифікації задача міграції екземплярів 

онтологій розглядається як специфічна підзадача у рамках комплексної проблеми 

вирівнювання онтологій. Тим самим, ця задача поміщається в контекст сукупності 

задач, безпосередньо пов’язаних з вирівнюванням онтологій. Класифікація 

базується на певних властивостях онтологій, що беруть участь у вирівнюванні, та 

охопленні елементів цих онтологій, які залучаються до процесу. 

1.2.1 Теоретичні основи вирівнювання онтологій 

У цьому пункті досліджуються теоретичні підходи спрямовані на вирішення 

проблеми вирівнювання онтологій в децентралізованих умовах. Увага, в першу 

чергу, надається базовому теоретичному формалізму та придатності підходу до 

застосувань, які наведено в таблиці 1.1.  

У таблиці 1.1 зведено вимоги до типових сценаріїв використання 

вирівнювання онтологій разом із набором відповідних важливих критеріїв 

(Оскільки ми досліджуємо абстрактні сценарії, а не їхні реалізації, автор 

обмежується набором загальних критеріїв і не розглядає вимоги, які стосуються 

реалізації, такі, наприклад, як крос-платформна мобільність тощо). Детальний 

опис сценаріїв використання вирівнювання онтологій на основі агентів наведено в 

Додатку C. 
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Таблиця 1.1 – Вимоги до типових сценаріїв використання вирівнювання 

онтологій на основі агентів 

Критерії 

 

Сценарії ш
в
и

д
к
іс

ть
 

р
ів

ен
ь
 

ав
то

м
ат

и
-

за
ц

ії
 

сп
о
ж

и
в
ан

н
я 

р
ес

у
р
сі

в
 

ад
ап

ти
в
-

н
іс

ть
 

ін
те

гр
а-

ти
в
н

іс
ть

 

м
ас

ш
та

б
о

-

в
ан

іс
ть

 

то
ч

н
іс

ть
 

(p
re

ci
si

o
n

) 
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та

 

(r
ec
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l)

 

Пошук інформації та обмін 

знаннями 
n c a u n a a c 

Інтеграція даних/інформації u c u n n a c c 

Динамічне злиття 

даних/інформації 
n c a n n n a n 

Еволюція онтологій, 

рафінування онтологій, 

популяція екземплярів 

u c u a a a c c 

Людино-машинні діалоги n a n c c c a a 

Композиція веб-сервісів n c u c c a c c 

Смислова координація в МАС c c n c n n n n 

Легенда: c – критично, n – необхідно, a – доцільно, u – некритично. 

Теорія інформаційних потоків. У [37] Шорлеммер та ін. представили 

формальний апарат для вирівнювання онтологій, розглядаючи його як продукт 

смислових переговорів між інтелектуальними програмними агентами. Основна 

увага приділяється упровадженню загальних моделей взаємодії вирівнювання. 

Підхід ґрунтується на теорії інформації Барвайза і Селігмана [38] та використовує 

у якості базового формалізму їх поняття інформаційного потоку (коротко IF – 

Information Flow). Вирівнювання визначається як система класифікацій та 

інфоморфізмів і отримується за допомогою смислової координації між агентами 

1Ag  і 2Ag  через інформаційний канал 21
21 ACA

ff
⎯⎯⎯→⎯ , де C  – це 

класифікація, яка визначається смисловою координацією зробленою раніше; 1A , 

2A  – відповідні класифікації; 1f , 2f  – відповідні інфоморфізми. Підхід, що 

базується на IF, був реалізований як метод IF-Map для автоматичного 

відображення онтологій [39]. 

Атенсія та Шорлеммер [40] стверджують, що семантичне вирівнювання в 

більшості випадків сильно залежить від конкретної взаємодії між агентами та 
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конкретного стану цієї взаємодії. Отже, слід враховувати контекст взаємодії. Це 

спостереження також узгоджується з низкою підходів до вирішення проблеми 

вирівнювання (наприклад [41]). Слід зазначити, що теорія інформаційних потоків 

є досить загальною та абстрактною для імплементації практично в усіх сценаріях 

застосування. 

Аргументаційні фреймворки. Різноманітні альтернативні методи 

вирівнювання онтологій ґрунтуються на так званих аргументаційних 

фреймворках (скорочено AF – від англ. Argumentation Frameworks) введених 

у [42] і які широко застосовуються в штучному інтелекті взагалі [43] та, зокрема, 

у застосунках мультиагентних систем [44]. Аргументація використовується для 

вирівнювання онтологій агентами з метою визначення прийнятних відображень у 

переговорах. Рішення на основі аргументації для переговорів між агентами, що 

використовують різні онтології, розглянуті в роботі [45], де увага приділяється 

представленню фреймворка для аргументації щодо вирівнювань онтологій. 

Дунг визначає аргументаційний фреймворк як пару attacksARAF ,= , де 

AR  – це множина аргументів, attacks  – це бінарне відношення на AR , і 

( )BAattacks ,  означає, що аргумент A  атакує аргумент B . Бенч-Капон [46] 

розширив аргументаційний фреймворк до фреймворка, основаного на значенні 

(скорочено VAF – від англ. Value-based Argumentation Framework), який він 

визначає як п’ятірку (5-кортеж) PvalVattacksARVAF ,,,,= , де V  – це непорожня 

множина значень, val  – функція, яка відображає елементи AR  на елементи V , а 

P  – множина можливих аудиторій. Аудиторія являє собою одноупорядкований 

набір значень, який визначає, чи є успішною або неуспішною атака залежно від 

значень, які підтримуються аргументами. Використання VAF дозволяє 

призначати різну силу аргументам залежно від значень, ураховуючи різні інтереси 

й переваги щодо аргументів по відношенню до аудиторії конкретного агента. 

VAF використовується як загальна основа для методів, описаних у [47], [48] 

і [49]. У [50] VAF використовується для композицій вирівнювань і доповнюється 

набором ступенів впевненості та відображенням цих ступенів на аргументи, що 
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представляє впевненість агента в деякому аргументі. Ісаак та співавт. [49] 

представляють фреймворки VAF на основі голосування V-VAF (Voting-based 

VAF) та S-VAF – силові VAF (Strength VAF). S-VAF розширює VAF шляхом 

введення функції, яка відображає елементи AR  на дійсні значення у межах  1,0 , 

представляючи таким чином силу аргументу. V-VAF визначається шляхом 

додавання поняття підтримки (рефлексивне бінарне відношення над AR , що не 

перетинається з атаками), яке дозволяє ураховувати аргументи як захисники (або 

співатакуючі) у межах певної атаки. Беручи до уваги отримані підрахунки, 

голосування дозволяє визначити, чи є атака успішною або ні. 

Детальне порівняння аргументаційних фреймворків представлене в [50], де 

аналізуються VAF, S-VAF, та V-VAF і оцінюються за допомогою онтології з 

тестового набору даних Ініціативи з оцінювання вирівнювання онтологій (OAEI – 

Ontology Alignment Evaluation Initiative, oaei.ontologymatching.org). Майо і Сільва 

в [51] пропонують метод заснований на біполярному AF (BAF), який введено в 

[52]. Подібно до V-VAF, BAF розширює AF можливістю подання відношення 

підтримки між аргументами. В BAF відношення підтримки дозволяє вказувати 

аргументи, які вважаються незалежними від відношення атаки. У [53] Троян і 

Юзенат представляють як теоретичне, так й емпіричне дослідження стану 

узгодженості онтологій у залежності від аргументаційно-обґрунтованих 

вирівнювань. 

Порівняно з методами, заснованими на теорії IF, підходи на основі AF 

краще підходять для тих сценаріїв застосування, де часто використовується 

агентська парадигма – пошук інформації, людино-машинні діалоги та композиція 

веб-сервісів. Однак це є перспективний підхід також і для таких сценаріїв, як 

еволюція онтологій, рафінування онтологій та міграція екземплярів, особливо в 

децентралізованих середовищах, де є маніпулювання розподіленими 

гетерогенними онтологіями. 

Переговори на семантичних контекстах. Єрмолаєв та співавтори [54] 

розробили стратегію для автоматизованого ведення смислових переговорів. 

Подібно до [40] їх метод спрямований на вирівнювання онтологій за частинами 
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(контекстами), які мають відношення до певної зустрічі на переговорах. 

Переговори передбачають ітераційне зменшення семантичної відстані між 

контекстами. Агент використовує пропозиційні підстановки, які можуть 

зменшити відстань, і підтримує їх за допомогою аргументації. Процес 

зупиняється, коли відстань досягає заздалегідь прийнятого порогу, або сторони, 

що беруть участь у переговорах, вичерпують свої пропозиції та аргументи. На 

відміну від вищезгаданих методів, що базуються на AF, цей підхід залучає цілком 

весь процес семантичного узгодження між онтологіями і не вимагає наявності 

заздалегідь виявлених відображень. Метод є орієнтований на специфічну задачу 

смислової координації між запитувачем та агентом посередником у 

розподіленому пошуку інформації. Однак він не використовує жодних особливих 

властивостей, які б строго залежали від категорій застосування, і тому може 

використовуватися також і в інших застосунках вирівнювання онтологій. 

У цілому, можна зазначити, що більшість рішень на базі агентів 

використовують методи ведення переговорів як найбільш природний і добре 

розроблений механізм взаємодії агентів. Для цього застосовується декілька 

основних теоретичних підходів із різною експресивною силою. Проте 

найпоширенішим формалізмом є аргументаційні фреймворки Дунга [42] (або їх 

похідні). 

Також, слід зазначити, що підхід, заснований на переговорах про 

семантичні контексти, отримав подальший розвиток у даному дисертаційнійному 

дослідженні і служить у якості теоретичної основи першого етапу методології 

міграції екземплярів онтологій, представленої у даній роботі. Більш детальну 

інформацію про цей метод можна знайти у пункті 2.2.3 та підрозділі 2.3. 

1.2.2 Класифікація задач вирівнювання онтологій 

Припустимо, що =⊥= ,,,,,,,, VTIPCO , e  належить до O ; 

=⊥= ,,,,,,,, VTIPCO , e  належить до O . Виходячи з властивостей 

онтологій, що беруть участь у вирівнюванні й належності ee , до VTIPC ,,,,  

онтологій O  і O  (див. Визначення 1.1), класифікація задач вирівнювання 
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онтологій може бути окреслена та формально викладена [24] (графічна 

інтерпретація представлена на рисунках 1.2 – 1.7). Окремі виміри, за якими 

класифікуються задачі це: 

– повне, структурне або асерторичне вирівнювання; 

– статичні або динамічні онтології, що вирівнюються;  

– двонаправлене або однонаправлене вирівнювання; 

– повністю розподілені параметри в порівнянні з наявністю центральної 

реферальної онтології. 

У цій роботі також розрізняються:  

– однократні або ітеративні методи вирівнювання.  

За охопленням елементів, що залучені до вирівнювання, задачі 

вирівнювання онтологій класифікуються як:  

– повні – якщо вирівнювання поширюється на TBox-и та ABox-и  

онтологій O та O′ ; 

– структурні – якщо вирівнювання охоплює тільки TBox-и O та O′ ; 

– асерторичні – якщо вирівнювання охоплює тільки ABox-и O, O′ .  

Рисунки 1.2 (a) та 1.2 (b) показують структурні статичні двонаправлені 

розподілені (SSBD) та асерторичні статичні двонаправлені розподілені (ASBD) 

задачі вирівнювання відповідно. Відносно динамічності елементів, які підлягають 

вирівнюванню, задачі класифікуються як:  

– статичні – e, e′  онтологій O, O′  вважаються незмінними (принаймні на 

час вирівнювання); 

– динамічні – e та e′ можуть змінюватися під час виконання фаз DM 

або AM. Це може спричинити потенційну невалідність відображень та 

вирівнювань і у такому випадку може знадобитись додаткова перевірка.  

Повна динамічна двонаправлена розподілена (CDBD) задача вирівнювання 

показана на рисунку 1.3 (b). Значне ускладнення CDBD в порівнянні з CSBD 

полягає у тому, що вихідні онтології можуть бути змінені до завершення процесу 

вирівнювання, а ці зміни можуть бути незбалансованими – таким чином, 
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результуюче вирівнювання стане невалідним. За напрямком вирівнювання задачі 

вирівнювання онтологій класифікуються як:  

– двонаправлені – вирівнюються e та e′ обох онтологій (O і O′) ; 

– однонаправлені – вирівнювання застосовується лише до однієї онтології – 

O або O′. 

Діаграма повної статичної двонаправленої розподіленої (CSBD) задачі 

вирівнювання показана на рисунку 1.4 (a). Рисунок 1.4 (b) представляє діаграму 

для задачі, спрямованої на вирівнювання лише однієї з онтологій – повне 

статичне однонаправлене розподілене (CSUD) вирівнювання. За ступенем 

розподіленості умов задачі вирівнювання онтологій класифікуються наступним 

чином:  

– централізовані – покладається на центральну реферальну онтологію Or як 

на міст для побудови правильних відображень – не завжди можливо (наприклад, у 

випадку конкуренції або коли відповідна реферальна онтологія недоступна); 

– розподілені – без центральної реферальної онтології. 

а) Отже, загальний процес вирівнювання онтологій, зображений на 

рисунку 1.1, може бути класифікований як повне статичне двонаправлене 

вирівнювання із залученням центральної реферальної онтології (CSBC). 

б) Нарешті, рисунок 1.6 показує ASUD задачу міграції екземплярів 

онтології, яка буде більш детально розглянута в підрозділах 2.4 і 3.3. 

 

 

a) b) 

Рисунок 1.2 – Структурне (a) та асерторичне (b) вирівнювання 

онтологій 
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a) b) 

Рисунок 1.4 – Двонаправлене (a) та однонаправлене (b) 

вирівнювання онтологій 

a) b) 

Рисунок 1.3 – Статичне (a) та динамічне (b) вирівнювання онтологій 

a) b) 

Рисунок 1.5 – Централізоване (a) та розподілене (b) вирівнювання 

онтологій 
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 Виявлення 

відображень 

 Застосування 

відображень 

                       –  опціонально             

Рисунок 1.6 – Міграція екземплярів: асерторична, статична, однонаправлена, 

розподілена (ASUD) задача 

 

Однократні та ітеративні методи вирівнювання онтологій. Ще однією 

важливою властивістю для класифікації процесів вирівнювання онтологій є 

наявність ітерацій для його уточнення. Усі процеси, показані на рисунках 1.2 – 

1.5, є однократними (тобто вони відображають вирівнювання, які виконуються за 

один прохід). Проте результуючі вирівнювання можуть виявитися недостатньо 

якісними після їх оцінки (метрики детальніше обговорюються в пункті 2.3.5). 

Ітеративні процеси вирівнювання онтологій (рисунок 1.7 б) спрямовані на 

a) b) 

Рисунок 1.7 – Однократне (a) та ітеративне (b) вирівнювання онтологій 

уточнення 
 Оцінення 
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подолання цього недоліку шляхом включення етапу оцінки та циклу уточнення у 

процес. Ітеративний процес міграції екземплярів онтологій розглядається більш 

детально в пункті 2.4.4 разом із презентацією програмного прототипу основаного 

на агентах.  

Однократні методи вирівнюють e, e′ онтологій O, O′ в одну ітерацію. 

Недоліки: 

– динамічність: e, e′  можуть змінюватись – невалідне вирівнювання; 

– погана якість виявлена при подальшій оцінці. 

Ітеративні методи: 

– до цикла додається етап оцінювання; 

– ітерування в циклі уточнення, поки якість вирівнювання не стане 

достатньою. 

На підставі наведеної вище класифікації можна узагальнити вимоги до 

типових сценаріїв використання вирівнювання онтологій, основаного на агентах, 

які наведені в таблиці 1.1, і доповнити їх аналізом відповідних типів задач, 

методів та характеристик агентів наступним чином (таблиця 1.2): 

1.2.3 Класифікація методів вирівнювання онтологій 

Розвиток низки напрямів досліджень у галузі інформаційних технологій 

призвів до необхідності гармонізації, семантичного узгодження та вирівнювання 

інформації та знань. У кожному з цих напрямів ця необхідність зумовила появу 

відповідного математичного апарату, що використовується для формального 

подання цієї задачі та належних методів для її вирішення. 
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Таблиця 1.2 – Вирівнювання онтологій у категоріях застосунків: вимоги, типи задач, методи та 

характеристики агентів [23] 

Легенда: +- – мінімальні вимоги / базове рішення; ~ – бажано; + – необхідно. 
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Генезис цих методів спочатку був зумовлений базовим формалізмом і 

специфікою певного напрямку. Наприклад, у галузі обробки та зберігання даних 

виникла задача узгодження схем через широку потребу в інтеграції незалежно 

розроблених схем баз даних для побудови глобального подання [55], [56]. 

Більшість методів, що походять з цієї галузі, зазвичай використовують 

реляційні алгебри, узгодження графів, а також техніки відповідання на запити 

та перезапису запитів, як природні засоби для роботи із загальноприйнятими 

моделями даних [57]. На рівні даних (або екземплярів) ці методи, в основному, 

базуються на методах зчеплення записів [58]. В галузі розподіленого штучного 

інтелекту подібна проблема виникає під час взаємодії інтелектуальних агентів. 

У цьому випадку узгодження виконується над TBox-ми та ABox-ми подань 

знань відповідних агентів. Методи, які використовуються для цього, зазвичай 

ґрунтуються на аргументаційних фреймворках (напр., [42]) та смислових 

переговорах між агентами (напр., [54]).  

Незважаючи на те, що кожен із цих методів виник в одній конкретній 

галузі, більш детальний аналіз робить очевидним, що вони застосовні також й в 

інших галузях. Отже, узгодження схем баз даних, наприклад, може бути 

реалізовано за допомогою смислових переговорів інтелектуальних програмних 

агентів. Загальні назви методів і задач узгодження зведені у таблиці 1.3 нижче. 

Отже, методи, які використовуються для знаходження вирівнювань 

онтологій, можна класифікувати різними способами залежно від їх генезису та 

точки зору на проблему вирівнювання. Більшість оглядових робіт, які 

присвячені методам і підходам до узгодження онтологій, підтверджують цей 

факт. Наприклад, у [59] Рахм і Бернштейн розглядають методи, спрямовані на 

вирішення проблем вирівнювання, що виникають при вирішенні різних задач в 

галузі застосувань баз даних, таких як зберігання даних, обробка семантичних 

запитів, інтеграція даних, і т.д. Кальфоглу і Шорлеммер [60] розглядають 

проблему вирівнювання онтологій у сфері штучного інтелекту та зосереджують 

увагу на знаходженні відображень між онтологіями, що використовуються 
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різними програмними застосунками у розподілених середовищах, таких як 

Семантичний веб. 

Таблиця 1.3 – Взаємозв’язок між задачами узгодження у різних галузях 

комп’ютерних наук 

Галузь комп’ютерних наук 

Теорія баз даних Штучний інтелект Подання знань 

Задача: узгодження 

схем баз даних 

Формальний апарат: 

реляційна алгебра, 

теорія графів  

Задача: смислова координація 

(узгодження TBox) 

Методи: аргументаційні 

фреймворки, моделі взаємодії, 

теорія інформаційних потоків 

Задача: узгодження 

термінологічних знань (схем 

онтологій) 

Методи: локальні та глобальні 

техніки узгодження онтологій 

Задача: узгодження 

даних 

Методи: зчеплення 

записів 

Задача: смислова координація 

(узгодження ABox), 

упізнавання ідентичності 

Методи: аргументаційні 

фреймворки, моделі взаємодії, 

теорія інформаційних потоків 

Задача: узгодження 

асерторичних знань, 

узгодження екземплярів 

Методи: локальні техніки 

узгодження онтологій 

Щоб знайти вирівнювання, необхідно встановити відповідності між 

елементами онтологій. Для цього необхідно використовувати різні методи для 

порівняння елементів та обчислення відображень, використовуючи спеціальні 

метрики. Ці методи можуть бути визначені як локальні. Але для того, щоб 

знайти бажане вирівнювання, необхідно використовувати глобальні методи 

вирівнювання, які включають аналіз та агрегацію результатів, отриманих 

шляхом застосування локальних методів, та їх комбінацію для створення 

спеціального алгоритму вирівнювання для конкретних онтологій [61]. Локальні 

та глобальні методи, у свою чергу, також можна класифікувати. Нижче автором 

запропоновано комплексну класифікацію основних методів, що 

використовуються для обчислення локальних та глобальних вирівнювань 

онтологій. Ці методи більш докладно розглянуті в [5], [59], [60], [61], [62], [63], 

[64]. У таблиці 1.4 автор комбінує найповніші та найсучасніші класифікації 

методів вирівнювання онтологій. По суті, автор поєднує найбільш повний 
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перелік основних методів узгодження із зазначених робіт, а потім класифікує їх 

відповідно до консолідованих критеріїв, представлених у цих класифікаціях. 

У [5] виміри за якими класифікуються методи – це: (1) деталізація та 

інтерпретація вводу; (2) вид вводу. Класифікація локальних методів базується 

на дослідженні структури онтології та її складових елементів. Відповідно до 

деталізації та інтерпретації вводу, методи узгодження онтологій можна 

розділити на елементарні (методи рівня елементів, що аналізують відповідності 

між елементами онтологій, ігноруючи взаємозв’язки між ними) та структурні 

(методи рівня, які обчислюють відповідності між елементами шляхом аналізу 

відношень між ними). Надалі ці методи можуть бути ідентифіковані як: 

синтаксичні, зовнішні або семантичні відповідно до залежності від їх 

інтерпретації входу відносно: його єдиної структури; залучення зовнішніх 

ресурсів (наприклад, деякого загального тезаурусу чи користувальницького 

вводу); формальної семантики, що використовується (наприклад, модельно-

теоретичної семантики). Відповідно до класифікації за видами входу основні 

методи поділяються на термінологічні, структурні, екстенсиональні та 

семантичні залежно від того, які види даних використовуються – рядки, 

структури, моделі або екземпляри. Детальний опис критеріїв наведено в [5]. 

У класифікації Кастано та ін. [62] методи узгодження онтологій 

поділяються взагалі на 2 категорії: (1) основані на подобі та (2) основані на 

міркуванні. Методи, що базуються на подобі, включають лінгвістичні та 

контекстні методи для обчислення подібності двох концепцій онтологій. У 

лінгвістичних методах подібність обчислюється з урахуванням імен концепцій 

(та імен їх властивостей). Контекстні методи враховують не тільки концепції, 

але й усі структурні контексти онтологічних концепцій [54], [62], [65]. Контекст 

концепції c розглядається як множина всіх сутностей та літералів, які беруть 

участь у онтологічному визначенні c. Лінгвістичні методи, у свою чергу, 

поділяються на синтаксичні та семантичні, залежно від того, чи розглядають 

вони тільки строкову структуру імен, або беруть до уваги також значення 

(смисл) відповідних імен сутностей, що узгоджуються. Методики на основі 
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міркування включають дедуктивні й імовірнісні методи. Ці методи можуть далі 

розрізнятися у залежності від механізму логічного виведення, що лежить в 

основі міркування, наприклад, логіки дескрипцій (DL) [36] або пропозиційної 

здійснимості чи розрахунку ймовірностей (техніки машинного 

навчання [66], [67] або Байєсівські мережі [68], [69] тощо). 

Треба зазначити, що класифікація методів вирівнювання онтологій рівня 

схеми, яка представлена в [5], у значній мірі деталізує класифікацію [59]. У той 

же час, методи узгодження екземплярів не розглядаються та не класифікуються 

окремо в [5]. Таким чином ми опускаємо класифікацію [5] щодо методів рівня 

екземплярів та замінюємо її у цьому сенсі більш широкоосяжною 

класифікацією [59], оскільки у даній роботі узгодження екземплярів онтологій 

розглядається як окрема важлива проблема (яка, звісно, тісно пов’язана з 

узгодженням схем та узгодженням онтологій взагалі). Така точка зору на 

питання узгодження екземплярів краще відповідає фокусу представленої 

дисертаційної роботи – міграції онтологічних екземплярів у децентралізованих 

системах. 

Після визначення локальних подібностей між онтологічними сутностями 

або частинами онтологій (контекстами), необхідно обчислити глобальні 

подібності між онтологіями, які вирівнюються, в цілому. Для цього 

застосовуються глобальні методи. Ця група методів включає такі заходи, як [61]: 

агрегування результатів локальних методів для обчислення подібності між 

складовими сутностями; розробка стратегії для обчислення цих подібностей, 

незважаючи на цикли та нелінійність в обмеженнях, які регламентують 

подібності; організація комбінування різних алгоритмів 

подібності/вирівнювання; залучення користувача у цикл; вилучення 

вирівнювань з отриманої подібності (різниці). Класифікація глобальних методів 

вирівнювання онтологій представлена у таблиці 1.4 (ч. 2).   
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Таблиця 1.4 – Класифікація методів вирівнювання онтологій  

 
 Класифікація Юзената і Швайко [5] 

Класифікація Кастано  

та співавт. [62] 

Базові техніки  
 

Л
о

к
а

л
ь

н
і

 

T-Box Деталізація/інтерпретація входу Вид входу 

Основані на мові 

Синтаксичні 

Рівень елементу 

Лінгвістичні Термінологічні, 

екстенсіональні Синтак-

сичні 

Лінгвістичні 

На основі 

подоби 

Основані на обмеженнях Внутрішні Структурні 

На основі строк - 
Термінологічні 

Лінгвістичні ресурси 

Зовнішні 

Лінгвістичні 

- 

Онтології верхнього рівня, 

онтології специфічних доменів 
- Семантичні 

Повторне використання 

вирівнювання 

Реляційні Структурні 
Контекстні На основі графів 

Синтаксичні 

Рівень структури 

На основі таксономій 

Репозиторій структур Зовнішні - - 

Аналіз даних Синтаксичні 
- 

Екстенсіональні Імовірнісні  
На основі 

міркування На основі моделі Семантичні Семантичні Дедуктивні  

 Класифікація Рахма і Бернштейна [59] 
 

A-Box  

Лінгвістична характеризація 

Елементний рівень Значення-орієнтовані 

Методи 

зчеплення 

записів 

Характеризація основана на  

обмеженнях 

На основі навчання 

Структурний рівень Запис-орієнтовані 
На основі подібності 

На основі правил 

На основі контекстів 
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Г
л

о
б

а
л

ь
н

і
 

Послідовна комбінація 

ручні/автоматичні композитні Гетерогенні 
Паралельна 

композиція Гомогенні 

Зважений добуток та трикутна норма 

Агрегація 

подібностей 

автоматичні гібридні/композитні 

Багатовимірна відстань і зважена сума 

Нечітка агрегація і зважене середнє 

Упорядковане зважене середнє 

Флудинг подібності 
Обчислення 

глобальної подібності Рівняння подібності з фіксованою точкою 

Байєсовське навчання 

На основі навчання 
Нейронні мережі 

Дерева рішень 

Багатоярусне узагальнення 

Байєсівські мережі Імовірнісні 

Вбудована композиція 

Залучення 

користувача 
ручні 

композитні 

Опортуністична композиція гібридні 

Методи, що реалізуються користувачем – 

Методи, що реалізуються спільнотою 

(користувачів) 
гібридні/композитні 
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1.3 Міграція екземплярів онтологій як підзадача вирівнювання 

онтологій 

Однією з практично важливих задач вирівнювання онтологій, особливо у 

повністю розподілених та динамічних умовах, є задача передачі індивідів однієї 

(вихідної) онтології до асерторичної частини іншої (цільової) онтології [10].  

Розглянемо дві структурно відмінних онтології: ISO ,=  та ISO = , . 

Припустимо, що ABox онтології O містить множину індивідів I , у той час як 

ABox онтології O  містить множину індивідів I  . 

Нагадаємо, що міграція екземплярів онтології – це процес рекласифікації 

множини індивідів I  онтології ISO ,=  в онтології ISO = ,  відповідно до 

онтологічної схеми S  . Тоді, відповідно до класифікації описаної в пункті 1.2.2, 

ця задача може бути класифікована як задача вирівнювання типу ASUD [24]. 

 

Рисунок 1.8 – Діаграма задачі міграції екземплярів онтологій 

1.3.1 Існуючі методи міграції екземплярів онтологій 

Задача міграції екземплярів онтологій, як така, може бути вирішена 

багатьма способами. Часто міграція екземплярів виконується вручну за 

допомогою редактора онтологій [70] [71], напр., такого як Protégé 

(http://protege.stanford.edu/ – The Protégé Ontology Editor and Knowledge Acquisition 

System.) або NeOn Toolkit(http://neon-toolkit.org – The Neon Ontology Engineering 

Environment). Інженер знань може використовувати деякий матчер для того, щоб 

виявити відображення TBox, а потім спробувати реалізувати відповідні до 
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знайдених відображень зміни вручну за допомогою редактора. Подання 

відображень не завжди є дружнім для людини, і, отже, візуалізатор різниці схем 

онтологій (наприклад, [65]) може бути корисним у цьому випадку. Очевидно, що 

ручна міграція екземплярів онтологій практично не застосовується у таких 

випадках, коли онтології містять велику кількість елементів у TBox чи ABox 

(наприклад, у випадках промислових або біомедичних онтологій). Процес міграції 

екземплярів онтологій може бути значно спрощений, якщо застосовувати деякі 

спеціальні методи узгодження екземплярів [5], [62], [72], 

(http://www.instancematching.org/ – Ініциатива Узгодження екземплярів). 

Узгодження екземплярів дозволяє визначати подібність між індивідом, що мігрує 

з вихідної онтології, та сукупності індивідів, які вже присутні у цільовій онтології. 

Таким чином, узгодження екземплярів є важливішою задачею, успішне рішення 

якої дозволяє уникати дублювання екземплярів та забезпечувати коректну 

міграцію. 

Питання узгодження екземплярів для популяції онтологій розглядається, 

наприклад, в [73], де автори аналізують проблему популяції у контексті еволюції 

онтологій. Автори пропонують алгоритм та рішення для узгодження екземплярів 

онтологій, поданих у формі OWL ABox-ів. Слід зазначити, що в більшості 

випадків методи узгодження онтологій рівня екземплярів повинні комбінуватись 

із відповідними методами рівня концепцій для того, щоб утворити комплексне 

рішення задачі міграції екземплярів. 

Інший корисний підхід базується на використанні так званого онтологічного 

різонера – семантичної машини формування міркувань, тобто спеціального 

програмного забезпечення здатного виводити логічні висновки з набору 

адекватно формалізованих базових знань або аксіом. Прикладом такого підходу є  

[74]. Здійснення міграції онтологічних екземплярів за допомогою різонера 

зазвичай передбачає популяцію цільової онтології на основі набору логічних 

аксіом (або правил), які представляють необхідні перетворення над вихідними 

індивідами. Проте взагалі такий підхід навряд чи може бути достатньо 

автоматизованим, оскільки він вимагає наявності заздалегідь визначених правил 
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для керування процесом міграції. Таким чином, його потрібно комбінувати з 

методами узгодження TBox та ABox. Більше того, методи, що базуються на 

використанні різонерів, зазвичай вимагають об’єднання або злиття онтологій 

(оскільки більшість різонерів працюють лише з єдиною онтологією), яке є по суті 

окремою складною задачею, що ускладнює загальне рішення. 

Альтернативні підходи можуть ґрунтуватися на використанні движків 

опрацювання запитів. Движок опрацювання запитів дозволяє виконувати 

спеціальні запити для вилучення необхідного набору індивідів із вихідної 

онтології, перетворення їх у відповідності до заздалегідь визначеної різниці схем, 

та популяції ABox цільової онтології. Ці запити найчастіше виражаються на мові 

SPARQL (http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/ – SPARQL Query Language for 

RDF – мова запитів для RDF). Слід зазначити, що цей підхід зазвичай вимагає 

додаткового міркування, оскільки SPARQL не підтримує вивід у Resource 

Description Framework (RDF) і OWL. Подібно до методів, що базуються на 

використанні різонерів, методи, які базуються на запитах, також повинні 

комбінуватись з методами узгодження для виявлення різниці між вихідною та 

цільовою онтологіями. 

У великих промислових базах знань асерторичні твердження часто 

зберігаються й підтримуються за допомогою спеціальних сховищ – RDF 

тріплсторів, наприклад, таких як Sesame (http://www.openrdf.org/ – Фреймворк із 

відкритим вихідним кодом для виконання запитів і аналізу RDF даних) чи 

OWLIM (http://www.ontotext.com/owlim – Сімейство семантичних репозиторіїв 

системи управління базами даних RDF). Тріплстор – це спеціально створена база 

даних для зберігання та вилучення тріплів за допомогою семантичних запитів; 

тріпл – це об’єкт даних, що складається з трійки суб’єкт-предикат-об’єкт. У таких 

випадках задача міграції екземплярів може бути частково вирішена за допомогою 

наявних засобів цих сховищ – тріплсторів. Огляд промислових тріплсторів можна 

знайти за наступним посиланням – http://www.w3.org/wiki/LargeTripleStores.  

Метод та його реалізацію для забезпечення управління якістю при міграції 

даних екземплярів RDF (асистент якості міграції екземплярів RDF) у контексті 
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еволюції онтологій представлено в [75]. Цей інструмент дозволяє ідентифікувати 

набір екземплярів, що потенційно підлягає міграції, створює рекомендації щодо 

відповідних описів екземплярів, та забезпечує засоби для оновлення цільового 

ABox після того, як куратор сховища RDF приймає або відхиляє ці рекомендації. 

Ще один метод для півавтоматичної міграції екземплярів онтологій описано 

в [76]. Автори розглядають міграцію екземплярів у контексті еволюції онтологій. 

Метод заснований на використанні сценарію міграції екземплярів онтологій, який 

веде процес міграції та кодується у вигляді скрипта Python. Взагалі, метод 

складається з 2 кроків: 

1. Завантаження інформації про TBox вихідної онтології sO  та цільової 

онтології tO : посилання owl:import, простори імен, імена концепцій, властивості 

та URI. Завантаження імпортованих онтологій. Завантаження ABox даних 

екземплярів sO . 

2. Популяція екземплярів у tO , встановлення значень властивостей та 

створення зв’язків об’єктних властивостей з іншими екземплярами, залучаючи 

TBox та ABox sO  та знайдені правила відображення. Прості відображення та 

відображення концепцій та властивостей використовуються для встановлення 

значень властивостей екземплярів tO  за допомогою пов’язаних із ними значень 

екземплярів 
sO . 

Визначення відображень та уточнення отриманих результатів виконується 

вручну за допомогою редактора онтологій. Хоча цей метод не дає комплексного 

вирішення задачі міграції екземплярів онтологій, він дозволяє зменшити основну 

частину ручної роботи при вирішенні цієї складної проблеми. 

Окрім описаних вище практичних методів, слід зазначити комплексний 

теоретичний підхід, запропонований Серафіні і Таміліним [77]. Підхід 

ґрунтується на формальному апараті розподілених логік дескрипцій (DDL – 

distributed description logics) [78], згідно якому онтологія формально подається у 

вигляді DL бази знань (БЗ), а відображення – як мостові правила й індивідуальні 
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відповідності. Підхід передбачає ручне (за допомогою доменних експертів) або 

(напів-)автоматичне (за допомогою спеціальних методів) створення відображень 

схем і зосереджується на міркуванні з цими відображеннями. Автори розробили 

спеціальний алгоритм розподілених табло, який рекласифікує екземпляри 

вихідної онтології до цільової онтології шляхом міркування над заздалегідь 

визначеними відображеннями (мостовими правилами та індивідуальними 

відповідностями). Для цього автори визначають правильне та повне розподілене 

розширення SHIQ-A-box табло для міркування з екземплярами у DDL.  

Придатність цього підходу продемонстрована шляхом упровадження 

алгоритму у різонері DRAGO DDL (http://drago.fbk.eu/system-description.html – 

Distributed Reasoning Architechture for Galaxy of Ontologies) і проведення 

експерименту із загальнодоступною онтологією, яка містить дані екземплярів з 

публікацій конференції Semantic Web Conference 

(http://annotation.semanticweb.org/iswc/iswc.owl). Експеримент показав хорошу 

якість результатів, але довгий час роботи алгоритму. 

У цій статті автори також дають хороший огляд відповідних релевантних 

робіт та аналізують деякі підходи, які не є безпосередньо застосовними, але є 

потенційно корисними для вирішення проблеми міграції екземплярів онтологій. 

На додаток до їхнього огляду, слід згадати ще деякі фреймворки для еволюції та 

управління версіями онтологій, наприклад, результати опубліковані Медхе та 

співавт. [79], Клейном та співавт. [80], набір інструментів для онтологій та 

Семантичного веба – «the Karlsruhe Ontology and the Semantic Web tool suite» 

(kaon.semanticweb.org), оскільки вони забезпечують деякі додаткові частки 

необхідної функціональності для міграції онтологічних екземплярів. 

Незважаючи на всі перераховані вище зусилля, проблема міграції 

екземплярів онтологій ще не є повністю дослідженою. Література, яка присвячена 

безпосередньо вирішенню цієї складної проблеми є досить обмеженою. Проте 

плідним є огляд більш широких результатів досліджень у напрямку змін та 

перетворення знань і даних. Наприклад, на думку автора, корисно також звернути 
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увагу на дослідження, присвячені трансляції онтологій та трансформації баз 

даних ([30], [81], [82]). 

1.3.2 Обчислення відображення графів як метод узгодження онтологій 

У пункті 1.2.3 було розглянуто існуючі методи вирівнювання онтологій. 

Розглянемо більш детально методи, які базуються на використанні математичного 

апарату теорії графів. Оскільки у онтологіях концепції, атрибути та екземпляри 

організовані у графовидну структуру [5], алгоритми на графах є природнім 

механізмом для застосування підчас вирішення задач классу вирівнювання 

онтологій. 

Визначення структурної подібності відіграє важливу роль у вирішенні задач 

класу вирівнювання та, зокрема, узгодження онтологій [5]. Так, узгодження 

онтологій можна розглядати як операцію, яка порівнює дві графові структури та 

визначає відображення між елементами цих двох графів, які семантично 

відповідають один одному [83]. Таким чином, з математичної точки зору задача 

узгодження онтологій може розглядатися як задача знаходження відображення 

відповідних графів. Іншими словами, маючи 2 графових подання онтологій sO  і 

tO – sG  і tG відповідно, процедура структурного узгодження онтологій має на 

меті визначення чи подібні 
sG  та 

tG , як саме і в якій мірі. Або більш формально: 

маючи ),( sss EVG =  та ),( ttt EVG = , знайти відображення 
ts VVf →: таке, що 

sEvu ),( тоді і тільки тоді, коли 
tEvfuf ))(),(( . У випадку коли |||| ts VV = та 

існує бієктивне відображення 
ts VVf →: – 

sG називається ізоморфним 
tG  і 

знаходження такого відображення є задачею точного відображення графів.  

Очевидно, що у загальному випадку |||| ts CC  , |||| ts RR  , |||| ts II  , 

|||| ts UU  , де (Визначення 1.1): 

,,,,,,,,, =⊥= ssssss UTIRCO
 

=⊥= ,,,,,,,, tttttt UTIRCO
 

У такому випадку визначення взаємооднозначної відповідності між графами 
sG  і 

tG  неможливо. Задача знаходження відповідностей між такими графами 
sG  і 

tG  
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відноситься до класу задач неточного відображення графів і має за мету 

визначення небієктівної відповідності між sG  и tG . 

Оскільки у загальному випадку |||| ts VV  , будемо вважати, що |||| ts VV   і 

якщо в реальному випадку |||| ts VV  , то в подальших викладках цільова і вихідна 

онтології міняються місцями, що не впливає на результат вирівнювання і не 

порушує справедливості тверджень. 

За умови, що |||| ts VV   задача неточного відображення графів sG  і tG  має 

за мету визначення відображення виду ts VVf → :  такого, що sEvu ),(  тоді і 

тільки тоді, коли tEvfuf ))(),(( . Важливим підкласом задачи неточного 

відображення графів є задача узгодження підграфів: маючи 2 графи ),( EVG =  і 

),( EVG = , де VV   і EE  знайти відображення VVf → :  таке, що Evu ),(  

тоді і тільки тоді, коли Evfuf ))(),(( . У випадку, коли таке відображення існує, 

воно називається відображенням підграфів або ізоморфізмом підграфів. 

Внаслідок складності неточного відображення графів, існуючі методи 

узгодження онтологій, засновані на неточному відображенні графів також мають 

високу обчислювальну складність. У літературі запропоновано ряд таких методів 

[5, 84–87]. Крім високої обчислювальної складності, ці методи також мають 

спільний недолік – ці підходи, як правило, змішують лексичну подібність із 

структурною подібністю. Підхід, запропонований в даній дисертаційній роботі і 

викладений далі в пункті 2.2.1 передбачає незалежність структурної подібності 

від лексичної і має більш низьку обчислювальну складність. 

Висновки до розділу 1 

Онтології являють собою зосередження сучасних передових технологій 

для вирішення проблем інтероперабельності, комунікації та кооперації між 

різними програмними застосунками в межах спільного середовища. Однак для 

того, щоб сповна отримати переваги від їх використання, необхідно знати 

взаємозв’язки між онтологіями, тобто вирівняти їх. Вирівнювання онтологій – це 
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визначення семантичних відповідностей між репрезентативними елементами 

гетерогенних онтологій. Однією з практично важливих проблем вирівнювання 

онтологій, особливо в повністю розподілених та динамічних умовах, є проблема 

міграції екземплярів онтологій – процес рекласифікації набору екземплярів з 

однієї (вихідної) онтології в іншої (цільової) онтології. На сьогоднішній день 

розроблено велику кількість інструментів інженерії онтологій і багато з них 

надають засоби для вирівнювання або об’єднання онтологій. У той же час, 

проблема міграції екземплярів онтологій не розглядається широко 

дослідницьким співтовариством. Велика увага сьогодні приділяється методам 

оцінки ефективності різних методів і стратегій вирівнювання онтологій та 

оцінюванню якості різних практичних реалізацій. З точки зору автора, дуже 

цікавим і важливим підходом до вирівнювання онтології є підхід, що базується 

на використанні інтелектуальних програмних агентів. Цей підхід має хороший 

потенціал щодо впровадження, особливо у розподілених та децентралізованих 

умовах. На сьогодні методи, засновані на інтелектуальних програмних агентах, 

не представлені широко і, наскільки відомо автору, успішні реалізації таких 

методів не є широко поширеними. 

Виконаний автором у першому розділі аналіз стану існуючих моделей, 

методів та інструментів вирівнювання онтологій показав, що на даний момент 

завдання вирівнювання онтологій в основному вирішуються вручну з 

використанням редакторів онтологій. Такий підхід не дозволяє гарантувати 

узгодженість онтологій. У кращому випадку з метою скорочення ручної роботи і 

для контролю стану узгодженості використовуються різонери і похідні 

інструменти, наприклад, рекомендатори відображень тощо. Що стосується 

раціональності та оптимальності методів вирівнювання, то в існуючих 

інструментах відсутні будь-які можливості їх перевірки та забезпечення. 

Спеціальні можливості для вирішення завдань у розподілених та 

децентралізованих середовищах у такому інструментарії відсутні. У той же час, 

як показано у першому розділі, специфіка сучасних промислових онтологій і баз 

знань робить рішення таких завдань вручну практично нездійснюваним. 
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У дисертаційному дослідженні розроблено модель та метод вирівнювання 

онтологій та міграції екземплярів онтологій, які вирішують зазначені проблеми. 

Вирішення завдання забезпечення узгодженості онтологій виконане автором 

викладено у пункті 2.2.1. У пункті 2.2.2 обґрунтовано застосування розроблених 

моделі та методу в умовах децентралізації та розподіленості. Розроблений 

автором підхід до забезпечення збіжності процеса узгодження онтологій 

викладений у пункті 2.3.1. Пункт 2.3.2 містить відомості про розроблений 

автором підхід до забезпечення раціональності трансформацій і оптимальності 

перетворень. Сформовані автором вимоги до методів вирівнювання та реалізації 

визначаються у пункті 2.3.3. Розроблена в межах дисертаційного дослідження 

модель, застосування якої дозволяє вирішити проблему обчислювальної 

складності, що виникає при вирішенні завдань вирівнювання онтологій, 

представлена у пункті 2.3.4. У пункті 2.3.5 проаналізовані і набули подальшого 

розвитку міри семантичної пов’язаності. Підрозділ 2.4 містить формальне 

подання ітераційного методу міграції екземплярів онтологій розробленого 

автором. У розділі 3 надані деталі практичної реалізації розроблених моделі та 

методу у вигляді програмного прототипу інструментарію вирівнювання 

онтологій та міграції екземплярів у децентралізованих умовах. Застосування 

інструментарію до промислових баз знань, а також постановка, проведення та 

аналіз результатів оціночних експериментів детально викладені у розділі 4.  

Результати досліджень даного розділу наведено у публікаціях: [1], [7], [8], 

[20], [22], [23], [24]. 
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РОЗДІЛ 2 МОДЕЛЬ ТА МЕТОД МІГРАЦІЇ ЕКЗЕМПЛЯРІВ ОНТОЛОГІЙ 

 

 

У розділі 2 представлено основний теоретичний апарат, на якому 

засновуються розроблені у дисертаційному дослідженні модель та метод міграції 

екземплярів онтологій. Розділ розпочинається зі стислого опису формальних 

основ, які використовувались при розробці моделі та методу. Далі автор робить 

формальну постановку задачі та описує розроблений метод знаходження 

відображень онтологій та узгодження схем на теоретичному рівні. Автор 

формулює основні вимоги до методів вирівнювання онтологій у 

децентралізованих умовах та аналізує питання ефективності, точності та збіжності 

запропонованого методу. Для подолання проблем складності у дисертаційному 

дослідження розроблена фрагментарна модель задачі узгодження онтологій, яка 

детально представлена у розділі 2. Крім того, у розділі 2 аналізуються міри 

семантичної пов’язаності (подібності або розбіжності) онтологічних сутностей та 

контекстів. Ітеративний метод міграції екземплярів, а також шаблони 

трансформації екземплярів та формальна мова, що використовується для подання 

правил трансформації, описані в решті розділу 2. 

2.1 Постановка задачі 

Розглянемо дві довільні онтології ),( sss ASO =  та ),( ttt ASO = , які 

концептуалізують семантику одного й того ж універсуму дискурсу U – наприклад, 

sO  і 
tO – дві онтології, що описують ту саму предметну область (домен). U 

можна розглядати як сукупність базових фактів: }{ fU = . По суті, 
sO і 

tO є 

інтерпретаціями U. Ці онтологи будуть вважатися ідентичними, якщо і тільки 

якщо: 

),(int)(int ffUf ts II


    (2.1)
 

де )(int fI – це інтерпретація факту f  індівидами з I онтології O. 
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Отже, може бути введена абстрактна метрика різниці інтерпретацій 

),,( ts OOUidiff . Значення idiff  буде дорівнювати нулю для ідентичних онтологій і 

монотонно збільшуватиметься до одного зі збільшенням числа Uf   такого, що 

))(int)((int ff
ts II  . Отже, 1=idiff  iff ))(int)((int ffUf ts II

 . ( idiff−1 ) 

може далі трактуватися як збалансована F-міра (міра Ван Ріссбергена) [88] в 

оціночних експериментах. 

Онтології sO і tO є структурно різними якщо різняться їх схеми: ts SS  . 

Ця структурна різниця може бути подана як перетворення (трансформація) 

ts SS → : . Перетворення T може бути подане у вигляді набору вкладених 

правил трансформації над складовими sS , який дає у результаті відповідні 

складові tS . Тепер припустимо, для двох структурно відмінних онтологій sO і 

tO ми маємо ABox онтології sO , який містить індивіди ( sI ), та порожній 

ABox онтології tO  ( =tI ). Задача мінімізації ),,( ts OOUidiff  шляхом: (І) 

вилучення індивідів з 
sI ; (ІІ) трансформації їх відповідно до структурної різниці 

між sO і tO використовуючи T; (ІІІ) додавання їх до 
tI  – визначається як задача 

міграції онтологічних екземплярів (рисунок 1.8). Відповідно до розробленої у 

дисертаціному дослідженні класифікації, яка описана у пункті 1.2.2, ця задача 

класифікується як задача вирівнювання онтологій класу ASUD. 

Теоретично проблема міграції екземплярів онтологій може бути вирішена за 

одну ітерацію. На практиці, однак, кожна із підзадач (ІІ-ІІІ) може призвести до 

втрати асерторичних тверджень [10]. Тому ітераційне уточнення рішення може 

призвести до результатів з нижчою результуючою величиною idiff. Отже, задача 

повинна бути розв’язана за допомогою ітеративного процесу вирівнювання 

онтологій (рисунки 1.6, 1.7 (б)). 

По суті, ітеративне рішення задачі міграції екземплярів онтологій створює 

послідовність 
s
sti

O станів 
sO  для мінімізації ),,( ts OOUidiff таким чином, що: 
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,),,(),,( jiOOUidiffOOUidiff t

s

stt

s

st ji
→

   (2.2)
 

де: s
sti

O це sO у стані після завершення ітерації i; i, j – номера ітерацій. 

Будемо вважати, що онтології sO  та tO  існують у децентралізованих 

умовах. Таким чином, ми також можемо припустити, що онтології пов’язані з 

деякими операційними агентами – відповідно sAg  і tAg . Тоді процес поповнення 

знань онтології tO складається з двох етапів: (1) узгодження термінологічних 

частин sS  і tS  агентами та отримання структурної різниці S ; (2) ґрунтуючись 

на структурній дельті, здійснення міграції множини екземплярів 
sI

~
 та отримання 

нової множини екземплярів 
stt III

~~
+= для онтології tO . 

Розглянемо перший крок процесу. Слід зазначити, що існують різні 

формалізації операції узгодження та її результату [60, 89–91]. Також можна 

розглядати узгодження більш ніж двох онтологій у межах одного процесу [92], 

хоча ця специфічна ситуація не розглядається у дисертації. Виходячи з визначень 

1.3 та 1.4 (підрозділ 1.1), ми визначаємо проблему узгодження онтологій у 

децентралізованих умовах, як таку, що полягає у знаходженні узгодження між 

онтологіями sO  і tO  асоційованими з операційними агентами 
sAg  та 

tAg . 

Можуть також мати місце деякі інші параметри, які можуть розширювати 

визначення узгодження: (І) використання деякого готового вихідного 

вирівнювання  ; (ІІ) параметри узгодження, як-то попередньо встановлені ваги 

та порогові значення; (ІІІ) зовнішні ресурси, такі як тезауруси загальних знань або 

специфічні для домену тезауруси (рисунок 2.1). 

Треба звернути увагу, що загалом вирівнювання можуть мати різні 

кардинальності: 1 : 1 (один-до-одного), 1 : m (один-до-багатьох), n : 1 (багато-до-

одного), або n : m (багато-до-багатьох). Нагадаємо, що відповідністю (або 

відображенням) двох онтологій є 4-кортеж (підрозділ 1.1, Визначення 1.3): 

neem ,,, = , де: ee ,  – це елементи VTIRC ,,,,  відповідних онтологій sO  і tO ; 

 = ,,,,  – множина відношень; n  – є довірчим значенням (як правило, у 
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діапазоні  1,0 ), що відображає ступінь впевненості у коректності відображення – 

чим більше впевненість, тим більша ймовірність того, що співвідношення має 

місце. 

Рисунок 2.1 – Операція узгодження онтологій. 

Таким чином, агенти повинні виробляти вихід у вигляді структурної різниці 

S  і зрештою виконувати міграцію екземплярів онтологій. 

2.2 Теоретичні основи 

Математичний апарат, який використовувався підчас розробки моделі та 

методу міграції екземплярів онтологій, покладається переважно на 4 теорії: 

теорію графів, логіки дескрипцій [36] (для більш детального опису дескрипційних 

логік у пристосуванні до контексту вирівнювання онтологій див. Додаток E), 
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ревізію переконань [93] (Додаток F) та семантичні контексти і теорію типів [54]. 

Автор оглядає ці теорії неформально дотримуючись трьох основних принципів: 

(1) представити основні положення теорії; (2) пояснити роль, яку теорія відіграє у 

методології міграції екземплярів онтологій; і (3) аналізувати питання, які 

виникають при застосуванні теорії для вирішення задачі міграції екземплярів 

онтологій у децентралізованих умовах. 

2.2.1 Неточне відображення графів онтологій. 

У пункті 1.3.2 було показано, що використання методів відображення 

графів є природним механізмом при вирішенні задач вирівнювання онтологій. 

Вказані сильні сторони графового підходу та існуючі недоліки, серед яких висока 

обчислювальна складність існуючих методів цього класу. У дисертаційному 

дослідженні розроблено новий метод визначення ізоморфізму графів, на основі 

якого розроблено метод побудови бінарної відповідності графів онтологічних 

схем, представлений у цьому пункті і який використовується далі для 

знаходження відображення онтологій. Поточний пункт починається з введення 

необхідного понятійного апарату – визначення понять ізометричного циклу [12] і 

центрального розрізу графа. Вводяться поняття базового реберного розрізу [11] і 

характеристичного кортежу реберного розрізу [14, 16]. Показано що множина 

базових реберних розрізів не залежить від нумерації вершин графа. На основі цієї 

властивості будується повний інваріант графа [13], який дозволяє знаходити 

неточне відображення графів з прийнятною обчислювальною складністю. 

Сформульовано і доведено теорему про ізоморфізм графів. 

2.2.1.1 Ізометричні цикли і реберні розрізи графа 

Розглянемо граф G(V,E;P). V – множина вершин, V = {v1,v2,…vn}, 

card V = n. E – множина ребер, E = {e1,e2,…em}, card E = m. P – тримісний 

предикат що ставить у відповідність ребру eiE, i={1,2,…,m} дві вершини 

(v1,v2)V. Для скорочення запису будемо позначати граф G(V,E), маючи на увазі 
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при цьому, що тримісний предикат P задається матрицею суміжностей або 

матрицею інциденцій. 

Введемо поняття суграфа графа. 

Визначення 2.1. Суграф графа – частина графа, що складається з усіх 

вершин графа [94]. 

Нехай LG – множина усіх суграфів цього графа, що складаються із ребер 

eiE. Розглянемо суграфи G1 = (X,U1) та G2 = (X,U2). 

Визначення 2.2. Кільцева сума двох суграфів G1 та G2, що позначається як 

G1 G2, являє собою суграф G3, породжений на множині ребер і визначається 

формулою:  

(X,U1;P)   (X,U2;P) = (X,(U1U2)\(U1U2);P).   (2.3) 

Іншими словами, суграф G3 складається тільки з ребер, присутніх або в G1, 

або в G2, але не в обох суграфах одночасно [94].  

Визначення 2.3. Несепарабельним графом G, в задачі ізоморфізму графів 

будемо називати зв’язний неорієнтований граф без петель і кратних ребер [15].  

Будемо далі розглядати несепарабельні графи (у разі сепарабельності 

вихідних графів вони розбиваються на несепарабельні підграфи, які 

розглядаються окремо і потім відновлюються до вихідних після обчислення 

інваріантів і знаходження відображення графів). 

Щодо операції складання (будемо називати її кільцевою сумою) [95] 

(X,U1)  (X,U2) = (X,(U1 U2)\(U1  U2)),    (2.4) 

множина LG утворює абелеву групу [15]. 

Дійсно, LG є групоїд. Відносячи кожному суграфу G = (X, U) рядок чисел 

(1,2,...,i,...,m) в якому i = i = (1,2,...,m) і визначаючи складання рядків як 

покомпонентне по модулю 2, ми отримаємо ізоморфний LG групоїд, елементами 

якого служать всілякі рядки довжини m з нулів і одиниць, і який представляє 

собою абелеву групу. 

i = 








 U. iff ,0

;U iff ,1

i

i

u

u

     (2.5) 
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Розглянемо простір суграфу графа G. У загальному випадку суграф, що 

належить підпростору розрізів S, будемо називати квалірозрізом [96]. 

Визначення 2.4. Центральним розрізом будемо називати квалірозріз, що 

складається з інцидентних ребер, які належать даній вершині і будемо його 

позначати si для вершини i (рисунок 2.2a) [11]. 

Визначення 2.5. Ребровим розрізом будемо називати квалірозріз, утворений 

з інцидентних ребер, які належать двом кінцевим вершинам даного ребра за 

винятком самого ребра, і будемо його позначати w(ei) для ребра ei, що з’єднує 

вершини vj1 и vj2 (рисунок 2.2б) [11].  

 

 

 

 

 

                                   a)                                                        б)  

Рисунок 2.2 – Центральний розріз {e1,e6,e7} и реберний розріз {e1,e3,e4,e5}. 

Кількість ребер у квалірозрізі будемо називати довжиною розрізу. 

Між центральними розрізами і квазіциклами графа існує зв’язок, що 

встановлюється наступними лемами: 

Лема 2.1. Кільцевою сумою множини центральних розрізів графа є порожня 

множина. 

Доказ. Цей факт випливає з лінійної незалежності будь-яких n-1 

вершин [94]. 

Лема 2.2. Кільцева сума реберних  розрізів для будь-якого квазіцікла графа 

є порожня множина [96]. 

Доказ. Нехай довжина квазіцікла дорівнює р і реберний розріз дорівнює 

кільцевій сумі центральних розрізів для кінцевих вершин ребра, тоді:  

== ))(s)(s(...))(s)(s())(s)(s()(w...)(w)(w 1322121 vvvvvveee pp . (2.6) 

І тоді кільцева сума є порожня множина, так як центральні розрізи присутні 

в правій частині виразу двічі (рисунок 2.2). 
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Лема 2.3. Кільцева сума перетину центральних розрізів для ребер будь-

якого квазіцикла графа є квазіцикл. 

Доказ. Будь-яке ребро графа можна представити у вигляді )(s)(s
21 jji

vve = , 

а будь-який квазіцикл довжиною p можна представити як кільцеву суму ребер, 

тоді:  

))(s)(s(...)(s)(s())(s)(s(...
1322121

vvvvvveeec
pp
== .  (2.7) 

Звідси випливає: 


=

+=
p

k

ii vv
1

1)(s)(sc .      (2.8) 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Цикл графа 

Реберний розріз w(ei) можна розглядати як елемент множини розрізів графа 

S(G). У класичній теорії графів ребра реберного графа LG, породжують новий 

реберний граф L(L(G)) тощо. У загальному випадку можна визначити ітерований 

реберний граф рекурентним співвідношенням 2n(G)),L(L(G)L
1-nn

= . Можна 

помітити, що кількість ребер при переході від реберного графа до графа 

збільшується. 

На відміну від породження ітерованих реберних графів, будемо розглядати 

ланцюжок породження ітерованих квалірозрізів вихідного графа, що 

визначаються рекурентним співвідношенням 1k(G)),W(W(G)W
1-kk

=  за 

принципом: квалірозріз k-го рівня Wk(G) породжується квалірозрізом k-1 рівня 

Wk-1(G). На відміну від ланцюжка реберних графів, такий ланцюжок породжує 

розрізи вихідного графа завжди з кількістю не більше величини m – кількості 

ребер, і таке породження завжди скінченне, так як скінченна кількість суграфів 

вихідного графа.  
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З іншого боку, породження ланцюжків квалірозрізів k + 1 рівня графа G, 

для кожного ребра, здійснюється шляхом складання по модулю 2 реберних 

розрізів k-го рівня цього ребра. Кожна нова підмножина ребер формується 

рекурсивно, на основі попередньої множини за допомогою функції  :  





=

=
=

  = )(w),(w)(w

;))((w)(w
)(w

ikihik

i1-ki

i
etheneeif

ee
e

k

k ,   (2.9) 

де i – номер ребра, k – номер уровня, h – номер довільного попереднього 

рівня. 

Перетворення   визначимо наступним чином: 

)(w...)(w(b)w)(w}),...,,,({
1111

ncancba = ,   (2.10) 

де   – оператор породження реберного розрізу наступного рівня визначає рядок 

з попереднього реберного розрізу ребра ei що складається з множини ребер 

суграфів {a,b,c,…,n}. 

Лема 2.4. Породжений оператором реберний розріз породжується парним 

числом центральних розрізів. 

Доказ. Так як реберний розріз визначається двома центральними розрізами, 

то кількість центральних розрізів q породженого реберного розрізу можна 

визначити за формулою 

q = 2   q1 - 2   q2,     (2.11) 

де q1 – кількість центральних розрізів в попередньому рівні, q2 – кількість 

центральних розрізів наступного рівня згідно з правилом кільцевого 

підсумовування. Таким чином, значення q завжди парне. Лема доведена. 

Породження реберних розрізів припиняється з появою порожнього 

квалірозрізу і тим самим визначається кількість рівнів реберних розрізів. Будь-

який реберний розріз можна представити у вигляді функції w(ei), а ребро ei можна 

представити у вигляді аргументу реберного розрізу.  

Сукупність усіх реберних розрізів будемо називати спектром реберних 

розрізів графа. 
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Визначення 2.6. Характеристичним кортежем реберного розрізу w(ej) 

будемо називати кортеж, що складається зі значень, які вказують, чи є ei, i = (1,2, 

..., m) елементом суграфа w(ej), з обов’язковим зазначенням послідовності ребер: 








=

)(w,0

),(w,1
)(

ji

ji

i eeiff

eeiff
e .      (2.12) 

Наприклад, характеристичний кортеж реберного розрізу для суграфу 

w(b) = {a,h,g,c,d} на основі послідовності   = <a,b,c,d,e,f,g,h> має вид: 

w0(b) = <1,0,1,1,0,0,1,1>. 

2.2.1.2 Теорема про ізоморфізм графів 

Для встановлення ізоморфізму графів необхідний інваріант, на основі якого 

ми можемо встановити ізоморфізм графів. Нехай   – функція, що відносить 

кожному графу G деякий елемент  (G) з множини М довільної природи. Цю 

функцію називають інваріантом, якщо на ізоморфних графах G і H (G   H) її 

значення співпадають, т.ч. для будь-яких G і H 

G   H →  (G) =  (H).     (2.13) 

Інваріант   називається повним, якщо для будь-яких G і H 

 (G) =  (H) → G   H.     (2.14) 

Об’єднуючи обидва визначення, можна назвати повним інваріантом графа 

таку функцію  (G) зі значеннями в довільній множині, для якої  (G) =  (H) тоді 

і тільки тоді, коли G   H [13]. 

У підпункті 2.2.1.1 було введено поняття базового реберного розрізу графа і 

показано що множина базових реберних розрізів не залежить від нумерації 

вершин графа. Скористаємося цією властивістю для обчислення повного 

інваріанта графа. Множину базових реберних розрізів графа G позначимо як 

W(G) = {w(g1),w(g2),…,w(gm)}, а множину базових реберних розрізів графа H 

позначимо як W(H) = {w(h1),w(h2),…,w(hm)}. 

Якщо розглядати множину базових реберних розрізів графів G і H у вигляді 

вектора-стовпця базових реберних розрізів W(G) і W(H), то тоді вектори-стовпці 



 71 

W(G) і W(H) можна розглядати як матриці, що складаються з одного стовпчика. 

Тоді ізоморфізм множини базових реберних розрізів можна записати у вигляді: 










=== )(w)(w[...)(w)](w[)(w)](w[

)(w...)(w)(w

2211

21

mm

m

hgfhgfhgf

ggg
,  (2.15) 

і такий запис характеризує твердження, що базові реберні розрізи ізоморфні, якщо 

існує ізоморфізм між ребрами графів G і H (необхідність). Доказ зворотнього 

твердження (достатність), що графи G і H ізоморфні якщо ізоморфні множини 

базових реберних розрізів графів G і H можна отримати на основі матриць 

суміжностей реберних графів як наслідок теореми Уїтні про ізоморфізм реберних 

графів (Теорема Уітні: нехай G і H – зв’яні графи, у яких реберні графи 

ізоморфні. Графи G і H ізоморфні завжди, крім випадку, коли один з них є К3, а 

інший К1,3) [14]. 

І дійсно множину базових реберних розрізів графа можна представити як 

)G())G(L(A)G(W = .     (2.16) 

Доведемо наступне твердження. 

Лема 2.5. Множини базових реберних розрізів графів G і H ізоморфні, якщо 

ізоморфні матриці смежностей реберних  графів A(L(G)) та A(L(H)) . 

Доказ. Якщо для двох графів G і H є ізоморфізм матриць суміжностей 

ребрових графів A(L(G)) і A(L(H)), то тоді на підставі виразу (2.16) існує 

ізоморфізм базових реберних розрізів. І отже встановлення ізоморфізму між 

базовими реберними розрізами графів W(G) і W(H) породжує ізоморфізм між 

відповідними ребрами графів G і H. 

Лема доведена.  

Виходячи з сформульованого твердження доведемо наступну теорему. 

Теорема 2.1. Зв’язні графи G і H з однаковою кількістю вершин і ребер 

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

розрізів. 

Доказ. Необхідність. Якщо графи ізоморфні, то ізоморфні ребра графів 

G і H. Встановлення ізоморфізму між ребрами графів G і H тягне за собою 

встановлення ізоморфізму між відповідними підмножинами множини базових 
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реберних розрізів графів W(G) і W(H), так як в ізоморфних графах ізоморфні 

ребра формують ізоморфні підмножини базових реберних розрізів, що 

складаються з цих ребер. 

Достатність. Навпаки, ізоморфізм між підмножинами базових реберних 

розрізів графів G і H можна встановити використовуючи лему 2.5. Яка 

встановлює, що базові реберні розрізи ізоморфні, якщо існує ізоморфізм реберних 

графів L(G) і L(H). І тоді встановлення ізоморфізму між базовими реберними 

розрізами графів W(G) і W(H) породжує ізоморфізм між відповідними ребрами 

графів G і H. Теорема доведена. 

2.2.1.3 Метод побудови бінарної відповідності графів 

На основі представленого вище математичного апарату (підпункти 2.2.1.1 та 

2.2.1.2) автором розроблено метод визначення бінарної відповідності графів схем 

онтологій, який викладено у цьому підпункті. 

Алгоритм визначення повного інваріанта графа 

Ініціалізація. Заданий граф G. 

Крок 1. [Визначення центральних розрізів графа]. Визначаємо 

центральні розрізи графа, записуємо їх у вигляді суграфа як множину ребер. 

Крок 2. [Побудова реберного розрізу для кожного ребра]. Для кожного 

ребра будуємо реберний розріз у вигляді суграфа, шляхом кільцевого 

підсумовування інцидентних центральних розрізів графа. Множина побудованих 

ребрових розрізів визначає 1 рівень. 

Крок 3. [Визначення реберних розрізів наступного рівня]. Застосовуємо 

перетворення до реберних розрізів попереднього рівня, отримуємо реберні 

розрізи наступного рівня. Якщо множина реберних розрізів не порожня, то 

повторюємо крок 3. 

Крок 4. [Визначення кількості рівнів]. Визначаємо кількість рівнів. 

Крок 5. [Визначення кортежів ваг]. Створюємо кортеж ваг ребер для 

кожного рівня матриці WS. 
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Крок 6. [Побудова загального кортежу ваг ребер]. Будуємо загальний 

кортеж ваг ребер шляхом підсумовування всіх кортежів ваг.  

Крок 7. [Побудова повного інваріанта графа]. На основі загального 

кортежу ваг ребер будуємо кортеж ваг вершин. На підставі побудованих кортежів 

будуємо базовий інваріант графа. Кінець роботи алгоритму. 

Процедуру виділення ізоморфного підграфа наведено у Додатку D. 

Визначення бінарної відповідності ізоморфних підграфів. 

Скористаємося значеннями повних інваріантів для визначення бінарної 

відповідності між вершинами і ребрами двох ізоморфних підграфів G і H [13]. 

Будемо розглядати склад повного інваріанта графа G у вигляді:  

– матриця інціденцій графа В(G); 

– n – кількість вершин графа G; 

– m – кількість ребер графа G; 

– k – кількість рівнів в спектрі ребрових розрізів графа G; 

– { ,
1


2
 ,…, k

 } – множина кортежів ваг для рівнів спектра реберних 

розрізів; 

– )(G
e

  – сумарний кортеж ваг ребер;  

– )(G
v
  – кортеж ваг вершин; 

– Fe(G) & Fv(G) – базовий інваріант графа. 

Для розв’язання задачі нам знадобляться кортежі графів 
e
 (G) і 

e
 (H), 

v
 (G) і 

v
 (H). Також знадобляться базові інваріанти Fe(G) & Fv(G) і Fe(H) & Fv(H), 

а також матриці інциденцій графів G і H. Числову характеристику елемента 

кортежу для ребер 
e
  (для вершин 

v
 ) будемо називати вагою елемента. 

Ребро графа ei можна представити у вигляді числової характеристики, що 

складається з трьох чисел =
21

,,)(
iiii

e , де 
i

  – вага ребра, а 
21

,
ii
  – ваги 

вершин інцидентних ребру ei розташованих в порядку не спадання ваг. Тоді 

множини ребер графа E можна розбити на класи 


E ={E1,E2,…,Ek} з рівними 

трійками ваг ребер )(
i

e , де k – кількість класів розбиття ребер по вазі. Так як ми 

розглядаємо ізоморфні графи G і H, то ізоморфні не тільки графи, а й класи 
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розбиття по вазі. Отже, між елементами класів розбиття ребер графів G і H на 

вагу, можливо встановити взаємооднозначну відповідність. 

Нехай на початку процесу є дві порожніх множини ребер Eg і Eh графів 

G і H. У процесі розв’язання множини Eg і Eh будуть поповнюватися елементами, 

так як ми будемо послідовно вибирати і приєднувати до множин Eg і Eh вибрані 

відповідні ребра. 

Розглянемо метод послідовного приєднання вершин, для встановлення 

бінарної відповідності елементів ізоморфних графів G і H. З цією метою, будемо 

порівнювати трійки ваг 
e
  і 

v
  графів G і H. Вибираємо ребро ei(G) з мінімальною 

вагою в графі G і оголошуємо його опорним. Вибираємо його інцидентні вершини 

v1(G) і v2(G) з вагами, тобто вибираємо трійку )(
i

e . У графі H вибираємо 

аналогічне опорне ребро ei(H), зі співпадаючою трійкою ваг )(
i

e  Це можна 

записати в наступному вигляді: ei(G) = )(
ig

e  ei(H) = )(
ih

e , де )(
i

e  – трійка 

ваг для ребра i. 

Для опорного ребра графа G визначаємо одну з його вершин в якості базової 

і ставимо їй у відповідність базову вершину відповідного опорного ребра графа Н 

з рівною вагою. Для базових вершин визначаємо інцидентні ребра та на підставі 

рівності вагових трійок встановлюємо взаємооднозначну відповідність для 

частини ребер та їх вершин графів G і H. 

Повторюючи цей процес рекурсивно, послідовно підключаючи базові 

вершини для опорних ребер, визначаємо бієкцію для всіх ребер і всіх вершин 

графів G і H. Така бієкція обов’язково знайдеться, так як існує відповідність 

елементів в кортежі 
e
  і 

v
  графів G і H. 

Наведемо алгоритм, який реалізує даний метод для розв’язання задачі 

визначення бінарної відповідності вершин і ребер ізоморфних графів.  

Крок 1. [Розбиття множини ребер на класи]. Розбиваємо множину ребер 

Е графів на підкласи однакових трійок =
21

,,)(
iiii

e . 

Крок 2. [Вибір першого ребра]. Довільним чином вибираємо в графі G 

ребро мінімальної ваги =
121111

,,)(
iiiig

e  і розміщуємо його у множину Eg. 
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Вибираємо відповідне ребро з тією ж трійкою ваг в графі H 

=
121111

,,)(
iiiih

e  і розміщуємо його в множину Eh. Обрані ребра вважаємо 

опорними і видаляємо з множини класів розбиття ребер по вагах 


E  для графів 

G і H. Вершини ребер помічаємо. Одну з вершин ребра графа G вибираємо в 

якості базової вершини. Відповідну їй вершину в графі H, з рівною вагою, також 

оголошуємо базовою.  

Крок 3. [Вибір опорного ребра]. Для поточної базової вершини графа G 

вибираємо інцидентні ребра з множини класів розбиття ребер по вазі 


E  і 

розміщуємо їх в множину Eg. Вибираємо з інцидентних ребер до базової вершини 

графа G ребро з ще непомічених вершин і оголошуємо його опорним ребром. 

Помічаємо всі вершини обраних ребер, а непомічену вершину опорного ребра 

оголошуємо як базову. Розміщуємо обрані ребра у множину Еg. Для графа H 

вибираємо відповідні процесу ребра і вершини і розміщуємо їх у множину Eh. 

Видаляємо обрані ребра з множини класів розбиття ребер по вагах 


E .  

Крок 4. [Вибір базових вершин]. Непомічену вершину опорного ребра 

графа G оголошуємо базовою. Непомічену вершину відповідного опорного ребра 

графа H також оголошуємо базовою. Помічаємо всі непомічені вершини ребер з 

множин Eg і Eh. Якщо в процесі розрахунку не вдається вибрати базову вершину і 

множина класів розбиття ребер по вагах порожня, то кінець роботи алгоритму. 

Інакше йдемо на крок 3. 

В результаті встановлено бінарну відповідність між елементами 

графів G і H.  

Обчислювальна складність. 

Кількість елементарних операцій для побудови суграфа як елемента спектра 

реберних розрізів можна визначити як суму по модулю 2 характеристичних 

векторів розміром m. Таким чином, кількість елементарних операцій для 

отримання суграфа можна визначити як число ребер m. У свою чергу, розмір 

матриці W можна визначити як 
2mmm =  виходячи з того факту, що кількість 

рівнів не перевищує число ребер. Разом для побудови матриці W потрібно 
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застосувати 32 mmm =  елементарних операцій. Для визначення ваги ребра 

потрібно перебрати всі елементи спектра реберних розрізів графа і тоді загальна 

кількість елементарних операцій дорівнює 32 mmm = . Загальну кількість 

елементарних операцій можна визначити як суму операцій обчислення елементів 

матриці W і обчислення ваги ребра m3+m3 = 2m3. Обчислювальну складність 

встановлення повного інваріанта графа можна визначити щодо ребер графа як 

O(m3) або відносно вершин – O(n6). Слід зауважити, що алгоритм перебору всіх 

сполучень (виділення ізоморфного підграфа) має лінійну часову складність O(n).  

Таким чином, складність методу визначення бінарної відповідності графів 

визначається наступними етапами: 

– виділення ізоморфних підграфів з лінійною часовою складністю O(n); 

– розрахунок повного інваріанта графа, обчислювальна складність якого 

визначається як O(m3), де m-кількість ребер графа; 

– побудова таблиці класів розбиття ребер, яку можна охарактеризувати як 

задачу пошуку m ребер з обчислювальною складністю o(m) для кожного ребра. 

Разом – O(m2);.  

– етап пошуку і визначення відповідностей для ребер двох графів має 

лінійну обчислювальну складність. 

– Таким чином, обчислювальну складність всього процесу можна визначити 

як O(m3), де m – кількість ребер графа. 

2.2.2 Забезпечення узгодженості онтологій. Ревізія переконань у 

дескрипційних логіках. 

За сучасного стану розвитку прикладних логік використання ревізії (або 

перегляду) переконань для задач, які вирішуються за допомогою дескрипційних 

логік, безсумнівно, дає додатковий імпульс для подальшого вдосконалення обох 

напрямків. Насправді, така комбінація є новою сферою досліджень і застосувань, 

яка вже продемонструвала значний потенціал як у сфері штучного інтелекту, так і 

в суміжних сферах, таких як накопичення та створення нових знань чи систем 

управління складними об’єктами. Практика експлуатації програмних застосунків, 
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що використовують онтології, та пов’язаних з ними алгоритмів та принципів 

вирішення таких задач показує, що адаптивність і, отже, тривалий життєвий цикл 

та ефективність використання таких застосунків можуть бути забезпечені лише 

шляхом постійного оновлення та еволюційного розвитку відповідних онтологій. 

У той же час процес вдосконалення онтологій у режимі діалогу між людиною та 

машиною є дуже трудомістким, вимагає висококваліфікованого персоналу та 

чутливий до помилок, спричинених людським фактором. Теоретично ці недоліки 

можуть бути подолані шляхом автоматизації цього процесу, використовуючи 

принципи перегляду переконань, у кожному випадку, коли ми отримуємо нову 

інформацію (тобто нові переконання). У такому випадку нове переконання 

включається у базу знань, зберігаючи її узгодженість. 

На жаль, було показано, що не всі дескрипційні логіки є AGM-

сумісними [97], (AGM – відповідно до ініціалів вчених Альхорна, Гарденфорса і 

Макінсона – Alchourròn, Gärdenfors, Makinson, які сформулювали набір 

постулатів, котрі повинні задовольнятись будь-якою операцією ревізії 

переконань, детальніше у додатках E та F). Наприклад, це обмеження стосується 

логік SHIF(D) і SHOIN(D), які лежать в основі OWL-DL та OWL-Lite. Отже, 

цей факт суттєво обмежує використання цього безсумнівно корисного та 

ефективного механізму. Нижче коротко розглянемо ряд дослідницьких зусиль, 

спрямованих на подолання цих обмежень, та пояснимо як вони застосовуються у 

методології міграції екземплярів. 

– Альтерація постулатів AGM. Ця категорія підходів включає в себе 

зусилля, спрямовані на узагальнення постулатів AGM з метою включення 

важливих DL логік, які лежать в основі OWL [97, 98]. 

– Релевантність у ревізії переконань. В принципі, з огляду на концепцію 

релевантності, ми можемо констатувати наступне: якщо ми можемо визначити ті 

частини бази знань, які мають відношення до конкретної зміни, то ми можемо 

локалізувати оновлення. Отже, можна спробувати визначити релевантні знання 

для того, щоб застосувати цей підхід до ревізії переконань. Ряд методів може бути 

застосований для визначення релевантності частин баз знань, такі як обмін 
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змінами, розщеплення баз знань, використання некласичних логік (наприклад, 

чотиризначної логіки Белнапа) тощо [99, 100]. 

Для нас більш цікавими є наступні дві категорії методів, оскільки вони 

безпосередньо стосуються змін у ABox і, відповідно, потенційно мають більше 

значення для розв’язання задачі міграції екземплярів онтологій. 

– Синтаксичні оновлення. В основному, синтаксичні оновлення можуть 

розглядатися як відповідні прямі оновлення в асерторичній базі, які зумовлені 

будь-яким новим твердженням в ABox. Це, власне кажучи, означає, що зміни – це 

лише ті дії, які явно спричиняють оновлення. Однак треба розуміти, що ця 

семантика не може гарантувати, що деякі видалені висловлювання ABox не 

можуть бути виведені знову. Крім того, цей підхід не гарантує вирішення 

неузгодженостей, які можуть бути отримані шляхом додавання нових 

висловлювань (аксіом) [101]. Метод розроблений у дисертаційному дослідженні 

використовує цей підхід у випадку прямого залучення інженера з онтологій у 

процес міграції екземплярів онтологій, коли всі проблемні випадки, викликані 

виникненням неузгодженостей, вирішуються вручну людиною. Суттєвим 

недоліком такого режиму міграції є висока трудомісткість та тривалий час 

виконання. Наприклад, у випадку великих промислових або біомедичних 

онтологій кількість ручних операцій може становити тисячі (або навіть десятки 

тисяч) на кожній ітерації. Також цей підхід відповідає такому автоматичному 

режиму розробленого методу, де людина бере участь у вирішенні не всіх 

проблемних ситуацій, а лише для оцінки якості результатів між ітераціями. Однак 

це можливо тільки у режимі повного «скептицизму», тобто за умови, що будь-яке 

нове твердження, що порушує узгодженість, відкидається. Очевидно, що у 

загальному випадку за таких умов ми втрачаємо потенційно великі об’єми знань. 

– Семантика оновлень на основі моделі. Використання моделей дозволяє 

досліджувати оновлення лише на рівні екземплярів, тоді як TBox набагато менше 

потребує оновлень і залишається поза зоною дослідження [102], [103]. Це нагадує 

гарно відому ситуацію в практиці застосування баз даних, коли значно частіше 

зустрічаються зміни на рівні рядків і досить рідко – на рівні схеми таблиць. Цей 



 79 

підхід дозволяє значно зменшити алгоритмічну складність міркувань, що, у свою 

чергу, полегшує розробку застосунків для реального використання. Слід 

зазначити, що існування багатьох таких застосунків підтверджує практичну 

ефективність цього підходу. 

Взагалі, термінологічні частини онтологій можуть суттєво відрізнятися, і 

вирівнювання може бути досить складним, що, у свою чергу, не дозволяє нам 

безпосередньо та напряму застосовувати ці методи ревізії переконань. Тим не 

менше, застосування розроблених моделі та методу до міграції екземплярів 

онтологій слідуючи підходам на основі синтаксичних оновлень та заснованих на 

моделі семантики оновлень дозволяє повністю вирішити проблему з високою 

якістю результатів у випадку «хорошого» вирівнювання онтологій (набір простих 

однозначних відображень). Більш того, ці підходи все ще забезпечують значне 

скорочення ручних операцій у випадку складних відображень або навіть 

онтологій з доменами, що «погано перекриваються». Надалі, підхід, натхненний 

теорією ревізії переконань, використовується у пункті  2.3.2 для забезпечення 

раціональності операторів трансформації. 

2.2.3 Децентралізовані умови. Семантичні контексти і теорія типів 

У [54] (Єрмолаєв та співавт.) автори пропонують формальну основу для 

розробки стратегій мультипредметних несиметричних смислових переговорів між 

програмними агентами. Запропонований підхід є спочатку адаптованим до 

розподілених систем пошуку інформації, і передбачається, що переговори 

відбуватимуться між агентом користувача (подавець запиту), агентом 

посередником (організація запиту) та (опціонально) агентом інформаційного 

ресурсу (обробка запиту). По суті, результуюча стратегія забезпечує засоби для 

порівняння повністю контекстів двох фонових доменних теорій, беручи до уваги 

всі доступні контекстні знання – вона порівнює концепції, а також їхні 

властивості, обмеження, екземпляри та взаємовідношення між ними. 

Механізми для вимірювання контекстної подібності полягають у оцінці 

пропозиційних підстановок, що підтримуються аргументацією, яка отримується 
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шляхом створення додаткових контекстів. Збіжність всього процесу 

забезпечується монотонністю взаємних поступок до спільного смислу, 

використовуючи припущення для вибору найкращих гіпотез подібності. 

В [54] фонові доменні теорії формалізуються у вигляді множин тверджень 

теорії типів [104]. Таким чином, автори оперують наступним визначенням 

контексту [105], який використовує теорію типів (ТТ) як базовий формалізм: 

Визначення 2.7 (Контекст): Контекст Cc концепції c   Г є об’єднанням 

множини Гi тверджень TT i Г , які є припущеннями щодо c та множини Гj 

тверджень TT j Г , які можуть бути явно виведені з {Г | c : s}  Гi 

використовуючи правила системи типів [105]: 

jicc ΓΓΓC == .    (2.17) 

Зауважимо, що це визначення подібне до нашого визначення контексту 

(Визначення 2.9 у пункті 2.3.4). У свою чергу, у нашому визначенні ми в 

основному фокусуємося на структурних властивостях, іманентних до однієї й тієї 

ж сутності, і визначаємо її, використовуючи математичний апарат теорії графів. 

Розглянемо процес аргументації щодо семантичної подібності (різниці), 

використовуючи пропозиційні підстановки та контексти. Припустимо, що C – це 

множина концепцій у контексті ГQ: { }ic=C  агента подавця запиту Q. Взагалі, може 

існувати декілька гіпотез щодо еквівалентності концепцій для кожної концепції в 

C. Множина гіпотез щодо еквівалентності концепцій позначається як: H = 
n

i
iH

1=

; n 

– це число концепцій, визначених в ГQ, Hi – це множина гіпотез щодо 

еквівалентності ci до концепцій контексту ГM асоційованих з агентом 

посередником M. 

Процес починається агентом Q з посилання концепцій ci до агента M та 

супроводження їх відповідними наборами фактів, наданими ГQ. M продовжує 

процес застосуванням цього контексту до ГM та формує гіпотези щодо 

еквівалентності кожної обговорюваної концепції ci до концепцій ГM. Далі M 

формує гіпотези використовуючи різні доступні метрики подібності (детальні 
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відомості про міри та показники семантичної пов’язаності у пункті 2.3.5) і 

намагається висунути пропозиційні підстановки для оцінки контекстної 

подібності. 

Припустимо тепер, що 1{ ,..., }
i i

Q n Qc c
  = – це контекст ci в ГQ і 

:
Q Mi kh c c


⎯→ це гіпотеза еквівалентності ci  і ck, ГQ |  ci: s, ГM | ck: s. Тоді ми 

розглядаємо j   як пропозиційну підстановку 
icQj |  якщо вона одержана 

підстановкою ck замість ci в j . За визначенням ми встановлюємо значення 

подібності j  оцінки sj контекстної подібності j   рівним 1, якщо ГM | j   і sj = 0 – у 

протилежному випадку. Контекстна подібність ci та ck обчислюється як 


=

=
m

j
jC s

m
Sim

1

1
. Якщо обчислена подібність SimC  менша за 1 на поточному раунді 

переговорів, M може надати Q деякий додатковий контекст 
kcM |  для того, щоб 

дозволити генерування нових гіпотез та оцінок на наступному раунді (раундах) 

переговорів. Достовірність гіпотези h може бути додатково оцінена загальною 

подібністю Simh концепцій ci і ck. Simh обчислюється як середнє значення 

вимірюваних подібностей у межах h. 

Семантична відстань Di між ci і ГM  обчислюється відповідно до формули: 

)(max1
j

i
h

H
i SimSD −= ,     (2.18) 

у той час як загальна семантична відстань між ГQ та ГM є 

1

n

i

i

SD
=

=SD .     (2.19) 

Припущення щодо еквівалентності концепцій виробляються відповідно до 

виміряних значень Simh. Подальші пропозиційні підстановки для інших гіпотез 

концепцій переглядаються та відповідні значення Simh перераховуються. 

Множина припущень PR може у результаті бути розширена. 

Припустимо, що PR = 
n

i
iPR

1=

 (де PRi – множина припущень щодо 

еквівалентності концепції ci). Розглянемо алгоритм формування множини PR. 
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Крок 1. Встановити поріг подібності minSim для прийняття гіпотези як 

припущення. 

Крок 2. Для кожної Hi: (1) вибрати гіпотезу h з найвищим значенням Simh і 

додати її до PRi як pr якщо і тільки якщо значення Simh більше за minSim; 

(2) Переглянути пропозиційні підстановки для H по відношенню до pr і повторно 

оцінити значення Simh. 

Крок 3. Повторювати (2) доки не буде додано принаймні один pr до H.  

Крок 4. Для PRi  видалити усі pr за винятком одного з найвищим 

значенням Simh. 

Після того, як формування PR завершено усі гіпотези у кожній Hi за 

винятком одного з найвищим значенням Simh можуть бути відкинуті. 

Ефективність сформованої PR може бути оцінена як різниця між SDb та SDa (до та 

після формування PR): EPR = (SDb – SDa) / SDb. 

Як було зазначено вище, запропонований підхід передбачений до 

застосування для смислової координації у контексті розподіленого 

інформаційного пошуку. Звернемо увагу на те, що у розподілених інформаційних 

пошукових системах користувальницькі агенти, агенти посередники та 

провайдери інформаційних ресурсів є автономними, володіють семантично 

різнорідними ресурсами знань та не є обізнаними щодо змін у ресурсах знань, 

пов’язаних з іншими зацікавленими сторонами. Таким чином, ми можемо 

констатувати, що вони по суті утворюють відкриту та децентралізовану систему. 

Отже, ця схема ідеально підходить для розробки стратегій смислової координації 

між будь-якими автономними програмними компонентами у довільних 

децентралізованих системах взагалі. У цьому дисертаційному проекті зазначений 

підхід отримав подальший розвиток у моделі та методу, які складають частину 

базової формальної основи для розробки методу узгодження схем та 

відображення онтологій у децентралізованих умовах за допомогою 

інтелектуальних програмних агентів. Метод, заснований на цьому підході 

застосовується на першому етапі міграції екземплярів онтологій для отримання 
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вирівнювання, яке далі використовується для генерування правил трансформації 

екземплярів, які керують процесом міграції екземплярів онтологій. 

2.3 Метод відображення онтологій та узгодження схем  

Розглянемо процес узгодження онтологій у децентралізованих 

умовах (2.3.8). У цьому підрозділі цей процес описується з використанням 

теоретичних основ, викладених у пункті 2.2.3, і, таким чином, він розглядається 

як процес, який втілює стратегію ведення автоматизованих смислових 

переговорів між автономними інтелектуальними одиницями (агентами). 

Метод складається з ряду послідовних ітеративних кроків. На першому 

кроці агент 
sAg  ініціює процес і стартує переговори з агентом 

tAg . Далі 
tAg  

ітерує по всіх концепціях 
tt

j Cc   поряд з відповідними контекстами 
t
kctx  

(де Nj ,1= , Kk ,1= , N  і K  – це кількості концепцій і контекстів у tO  

відповідно). Тут контекст концепції c  визначається як кортеж IC ˆ,ˆ , де Ĉ  – це 

множина елементів TBox, які напряму відносяться до c  (або відповідно виведені), 

а Î  – це множина відповідних елементів ABox. 
tAg  надсилає контексти агенту 

sAg . Агент 
sAg  застосовує одержаний контекст до онтології sO  і формує 

гіпотези щодо еквівалентності (або подібності) одержаного контексту та 

контекстів онтології sO . Гіпотези зважуються за допомогою коефіцієнтів 

впевненості на основі вимірювання семантичних відстаней контекстів SD , які 

розраховуються як суми семантичних відстаней між складовими відповідних 

контекстів. Семантична відстань SD  – це своєрідне відображення 

RctxctxSD ts →:  (де R  – це множина дійсних чисел). Для обчислення 

семантичних відстаней SD  може застосовуватися різноманіття метрик 

(наприклад, огляд таких метрик наведено у [106] й [61]). Метрики, які 

використовувалися підчас реалізації, розглядаються у пункті 2.3.5. 

Конкретний раунд переговорів завершається тоді, коли агенти вичерпують 

свою аргументацію і всі складові відповідних контекстів є використаними. Весь 
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процес зупиняється, коли більше не існує контекстів для всіх агентів відповідно 

до завдання вирівнювання. Збіжність процесу узгодження докладніше розглянута 

у пункті 2.3.1. 

Далі, агенти виробляють вихід у вигляді результуючого вирівнювання двох 

видів (див. пункт 3.2.3 для більш детальної інформації). Перший тип результату 

являє собою подання вирівнювання, придатне для оцінки коректності та повноти 

отриманого вирівнювання. Другий тип являє собою подання вирівнювання у 

вигляді структурної різниці S . 

На другому кроці агенти виконують міграцію онтологічних екземплярів на 

основі S  і, зрештою, 
tAg  використовує різонер для перевірки узгодженості 

(можуть знадобитися додаткові зміни для сутностей, які порушують узгодженість; 

інакше – якщо зміни не можуть бути реалізовані, вони не повинні бути додані до 

результуючого вирівнювання). Всі проблемні випадки аналізуються та 

вирішуються на наступних ітераціях (якщо такі є) процесу узгодження. 

2.3.1 Збіжність процесу узгодження 

Покажемо збіжність процесу узгодження слідуючи стратегії 

автоматизованих смислових переговорів (детальний опис стратегії – 

у пункті 2.2.3). Розглянемо смислові переговори між двома сторонами 

(переговори один на один) – 
sAg  та 

tAg  відповідно асоційованими з онтологіями 

sO  та tO , що узгоджуються. Слідуючи підходу, який представлено в [54] ми 

повинні відповісти на наступні запитання: 

– Яка зі сторін починає переговори? 

– Як генерувати аргументацію щодо семантичних подібностей (або 

відмінностей) між sO  та tO ? 

– Як забезпечити, щоб відношення цих семантичних подібностей 

монотонно зростало у раундах переговорів? 

– Як оцінити, що поточний рівень цих семантичних подібностей є достатнім 

для досягнення консенсусу? 
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– Як визначити, що рух до ідеального узгодження (немає відмінностей) між 

sO  і tO  більше неможливий? 

Очевидно, що переговори можуть розглядатися як серія взаємовигідних 

поступок. У контексті смислових переговорів ми також повинні визначити, що 

таке поступка, і як обчислити мінімальну ефективну поступку. 

Яка зі сторін починає переговори? У заданих налаштуваннях переговори 

ініціюються агентом 
tAg , який намагається знайти вирівнювання пов’язаної з 

ним онтології ( tO ) відповідно до онтології, асоційованої з sAg  ( sO ). 

Аргументація до семантичних подібностей та поступки. Для початку 

треба визначити, як формалізувати та вимірювати семантичні подібності (або 

відмінності) між онтологіями (контекстами онтологій) sO  і tO . Відповідно до 

заданих налаштувань семантичні подібності між двома онтологічними 

контекстами позначаються за допомогою належним чином визначеної 

семантичної відстані SD . Як було зазначено вище, SD  може бути розрахована за 

допомогою різноманітних спеціальних мір (див. пункт 2.3.5). Ефективна 

аргументація повинна містити набір припущень PR  щодо контекстів sO  та tO , 

котрий, будучи застосованим до tO , зменшує SD  (тобто збільшує подібність). 

Взагалі, онтології sO  і tO  можуть містити концепції, властивості 

концепцій, або висловлювання, що виражають внутрішні співвідношення, які не 

мають відповідностей в іншій онтології з цієї пари. Такі одиночні елементи 

називаються орфанами (тобто «сиротами») та позначаються як or . Очевидно, що 

локальна семантична відстань orSD  між орфаном і O  ( sO або tO ) має 

максимально можливе значення. Аргументи, висунуті агентом стосовно такого 

«сироти», повинні надати контрагенту інформацію щодо прийнятного або 

бажаного контексту orctx . Тоді контрагент повинен намагатися виявити цей 

контекст у відповідній онтології і, у свою чергу, можливо надати інформацію про 

додатковий контекст 

orctx  як аргумент. Цей додатковий контекст розширює 

вихідний контекст orctx . Таким чином, кожна сторона взаємно «збагачує» орфанів 
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контрагента шляхом заповнення прогалин. Внаслідок цього орфан отримує 

асоціативний аналог у онтології контрагента.  

Сторона робить поступку щодо орфана or  якщо  
oror ctxctx , тобто 

прийнявши аргументацію контрагента з orctx  до 
orctx  (чи навпаки). Важливо 

зазначити, що така поступка повинна бути мінімальною можливою поступкою, 

оскільки прийняття orctx  (або його частини) може призвести до дисгармонії (або 

навіть неузгодженості) в O . Це може вимагати додаткових зусиль з гармонізації 

або навіть порушувати деякі колективні зобов’язання щодо її елементів. З іншого 

боку, поступка має бути достатньою для того, щоб мінімізувати необхідність 

нових поступок на наступному раунді переговорів. В ідеалі послідовні поступки, 

що здійснюються контрагентами, повинні призвести до повного зникнення 

орфанів в обох онтологіях. 

Як забезпечити збіжність переговорів? В термінах семантичної відстані 

SD  між контекстами онтологій sO  і tO  переговори сходяться до результату 

(консенсусу), якщо SD  монотонно зменшується від раунду до раунду. Консенсус 

буде досягнуто між сторонами, якщо: 

– В O  не залишилося орфанів; 

– Різниця в SD  між послідовними раундами дорівнює 0 або менша за 

заздалегідь прийнятий поріг. 

Як визначити, що подальші переговори марні? Переговори марні, якщо 

аргументація сторін вичерпана, але не досягнуто консенсусу. Така ситуація 

виникає, коли орфани залишаються в одній або обох онтологіях, тоді як у двох 

послідовних раундах переговорів не було поступок. У цьому випадку консенсус 

неможливий, і подальші переговори з конкретними контекстами марні. На 

практиці це означає, що сторона, яка розпочала переговори, повинна перейти до 

іншого набору контекстів. У випадку, якщо всі контексти та розбиття вже були 

розглянуті для sO  і 
tO , ми вважаємо переговори завершеними. Оскільки 

множини онтологічних контекстів, очевидно, є кінцевими, можна стверджувати, 

що переговори завжди будуть збігатися до деякого вирівнювання   між sO  і 
tO . 
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2.3.2 Раціональність операторів трансформації 

У попередньому пункті показано збіжність процесів знаходження 

відображення онтологій та узгодження схем. Проте збіжність не гарантує 

раціональності процесу, оскільки отриманий результат може не відповідати 

вихідним вимогам до якості результату. Наприклад, обмеження цілісності можуть 

бути порушені і результуюча онтологія може стати неузгодженою. Іншим 

прикладом недостатньої якості є отримання результуючої онтології з надлишком 

знань, що взагалі порушує принцип Оккама (так звана «бритва Оккама» є однією з 

визнаних основ сучасної науки. В оригіналі вона стверджує “Nunquam ponenda est 

pluralitas sin necesitate”, що можна розуміти як «Сутності не повинні множитися 

без необхідності» [107]). Третім прикладом є втрата суттєвої частини знань під 

час процесу трансформації. Щоб довести, що подібні порушення не є критичними 

у нашому випадку, тобто неузгодженість буде відсутня, а надмірність або втрата 

знань будуть мінімізовані, далі показано, що оператори трансформації, які 

використовуються для міграції екземплярів, у заданих налаштуваннях 

задовольняють критеріям раціональності. 

Концепція раціональності у контексті трансформації знань вперше була 

введена в [108] Антоніу та співавт. де вони вирішують проблему еволюції RDF/S 

онтологій та пропонують формальну схему, яка дає змогу запроваджувати як 

завгодно складні та довільні зміни до RDF/S онтології у доказово послідовний та 

раціональний спосіб. Автори позначають (можливо взаємопов’язані та заповнені) 

онтології та дані їх екземплярів разом із пов’язаними з ними обмеженнями 

цілісності (формалізованими як диз’юнктивні вбудовані залежності [109]) як 

RDF(S) бази знань. Далі автори висувають ряд формальних вимог до 

раціонального оператора, що вносить зміни у RDF(S) бази знань. В [108] оператор 

зміни вважається раціональним, якщо він задовольняє критеріям Успіху, 

Валідності та Мінімальної зміни. Принципи Успіху та Валідності в основному є 

натхненними теорією ревізії переконань (докладніше у Додатку F), і відповідно 

встановлюють, що запит на зміну повинен обов’язково виконуватися, якщо це 

можливо, і результат операції зміни має бути валідним, тобто він повинен 
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задовольнити певну модель валідності. Принцип Мінімальної зміни говорить про 

те, що операція зміни повинна мати мінімально можливий вплив на початкову БЗ, 

де мінімальність розуміється як попередньо визначена відповідно до специфічних 

вимог, встановлених конкретним застосуванням. На відміну від [108], де автори 

обмежуються чітко визначеним випадком БЗ RDF(S), у нашому випадку ми маємо 

справу з OWL DL онтологіями. Таким чином, для використання схеми, 

запропонованої у [108], нам необхідно мати спеціальне подання, яке підтримує 

бієктивне відображення на добре визначений RDF(S) і розширює його у сенсі 

відповідності OWL DL. Для цього ми можемо використовувати подання, описане 

у підпункті 2.3.4.1. 

Крім того, згідно з OWL 2 Web Ontology Language Primer 

(https://www.w3.org/TR/owl2-primer/ – OWL 2 Web Ontology Language Primer 

Second Edition, W3C Recommendation) у дисертаційному дослідженні 

використовується аксіомо-орієнтована модель. Відповідно до цієї моделі 

онтологія розглядається як сукупність базових «фрагментів знань», поданих у 

вигляді аксіом, які виражають істинні або хибні твердження (висловлювання), 

щодо певного стану справ у домені дискурсу. У цій моделі атомарні складові 

тверджень називаються сутностями і використовуються для позначення 

реальних об’єктів. Сутності можуть утворювати комбінації, що називаються 

виразами, для подання комплексних описів, які складаються з цих атомарних 

складових. Згідно зі схемою [108], запит на зміну розглядається як сукупність 

позитивних або негативних фактів логіки першого порядку (ЛПП), в яких 

позитивні факти відповідають додаванням нових фактів до БЗ, а негативні – 

видаленню тих фактів, що знаходяться у БЗ. У контексті міграції екземплярів 

онтологій, згідно розробленої у дисертаційному дослідженні методології ми 

оперуємо запитами на перетворення, які надалі втілюються у відповідних 

шаблонах трансформацій. Таким чином, для того, щоб без проблем застосувати 

означений підхід для доказу раціональності операцій змін у випадку міграції 

екземплярів онтології, необхідно забезпечити бієктивне відображення між 

конструктами OWL DL та висловлюваннями ЛПП. Таке відображення існує, 
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оскільки дескрипційні логіки (DLs) є за своєю сутністю сімейством логік, які є 

алгоритмічно розв’язними фрагментами логіки першого порядку. Тобто DL логіки 

мають добре зрозумілі обчислювальні властивості та існують ефективні 

процедури для розв’язувального виводу у цих логіках [110]. Імена DL ролей та 

концепцій можуть відповідно розглядатися як бінарні та унарні відношення. 

Отже, ми можемо визначити функції трансляції x  й y , які індуктивно 

відображають DL твердження на формули ЛПП з незв’язаними змінними x та y. 

)()( xAAx = , 

)()()( DCDC xxx  = , 

)()()( DCDC xxx  = , 

)(),(.).( CyxryCr yx  = , 

)(),(.).( CyxryCr yx  = , 

)()( yAAy = , 

)()()( DCDC yyy  = , 

)()()( DCDC yyy  = , 

)(),(.).( CxyrxCr xy  = , 

)(),(.).( CxyrxCr xy  = . 

(2.20) 

Завдяки цим функціям x  та y  ми можемо транслювати TBox T  і ABox A  

наступним чином: 

( ))()()( DCxT xx
CDC

 = 


, 

  ),(/)()(
:),(

baraxCA
Arba

x
ACa




=  , 
(2.21) 

де  ax /  позначає формулу, яка одержана з   шляхом заміни всіх вільних 

входжень x на a. 

Ми бачимо, що такий переклад не порушує семантики, отже інтерпретації 

DL та інтерпретації першого порядку мають бієктивне відображення, що, у свою 

чергу, означає, що модель зберігається під час трансляції, а міркування у DL 

відповідає виводу першого порядку. Природним висновком з вищенаведених 

тверджень є той факт, що семантика DL може бути однозначно визначена шляхом 

редукції її до семантики логіки першого порядку за допомогою описаної вище 

трансляції, оскільки будь-яка задача міркування в DL легко перетворюється на 

еквівалентну проблему логічного виводу у ЛПП. 
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Слідуючи цьому підходу далі представимо відображення для DL логік 

SHOIN(D) і SROIQ(D) які відповідають семантикам OWL DL та OWL 2. 

Нижче наведено лише стисле формальне подання трансляцій та опущено докази 

їх коректності, оскільки такі докази виходять за рамки цієї дисертаційної роботи і 

можуть бути знайдені у відповідній літературі (автор рекомендує звернутися до 

[110] та [111] за більш детальною інформацією). 

Трансляція для SHOIN(D) DL представлена нижче у таблиці 2.1. 

Щодо SROIQ  DL, вона може бути однозначно трансльована у ЛПП= – 

узагальнення чистої ЛПП, яка доповнена предикатом рівності =. Таким чином, 

кожна аксіома SROIQ може бути перекладена у відповідне висловлювання ЛПП= 

використовуючи наступну трасляцію (таблиця 2.2).  

Як було зазначено вище, принцип Успіху означає, що запит на внесення змін 

(трансформацій) повинен обов’язково виконуватися. Це по суті означає наступне: 

якщо ми маємо запит на перетворення  mn ggggT = ,...,,,..., 11  та БЗ K , тоді 

оператор трансформації   задовольняє принцип Успіху тоді і тільки тоді, коли 

TKgTKg ji    ,    ni ,...,1= , m,...,1=j , або TK   ⊢ T . 

Взагалі, можуть з’являтися колізії, коли запит містить вимогу про 

трансформацію деякого факту та одночасно вимогу видалити цей факт. Ми 

будемо розглядати такі запити як нездійсненні. Далі розглядаються лише 

здійсненні запити, тобто ті запити, які відповідають принципу Успіху. Вище було 

наведено примітивний варіант оператора трансформації, який задовольняє 

принципу Успіху. Цей варіант відповідає випадку, коли застосування оператора 

трансформації не порушує жодних обмежень цілісності. 

У таблиці 2.1 X вважається мета-змінною, яка підлягає заміні на фактичну 

змінну. x  одержується з y  відповідно шляхом підстановки ix  замість кожного 

iy  (та навпаки). 
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Таблиця 2.1 – Трансляція між SHOIN DL та ЛПП. 

Відображення концепцій SHOIN(D) на ЛПП 
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Відображення аксіом та БЗ SHOIN(D) на ЛПП 

  (C ⊑ D) = ),(),(: xDxCx yy    

  (r ⊑ S) = ),(),(:, yxSyxryx   

( ) ),(),(),(:,,)( zxrzyryxrzyxrtrans =  

( ) ),()( aCaC y =  

( ) ),(),( barbar =  

( ) baba D
cc

)(
)()(  =  for  },{   

( ) )(),(),(:,   
−

 =
ATrr KBKBKBNr xyryxryxKB  

Таблиця 2.2 – Трансляція між SROIQ DL та ЛПП. 

Відображення концепцій та ролей SROIQ на ЛПП 

truexxu jiR =),,(  

),(),,( jijiR xxrxxr =  

)(),( iiC xAxA =  

C (⊤,xi) true=  

falsexiC =⊥ ),(  
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),(),,( ijjiR xxrxxr =−  

 ( ) jinjinC axxaa ==  11 ,,...,  

),(),( iCiC xCxC  =  

),(),(),( iCiCiC xDxCxDC  =  

),(),(),( iCiCiC xDxCxDC  =  

( )),(),,(.),.( 111 +++ = iCiiRiiC xCxxrxxCr   

( )),(),,(.),.( 111 +++ = iCiiRiiC xCxxrxxCr   

),,(),.( iiRiC xxrxselfr  =  

( )),(),,(()(....),.( 111 jCjiRnijikjnikjiniiiC xCxxrxxxxxCnr  =  ++++++

 

),.)1((),.( iCiC xCrnxCnr +=   

Відображення аксіом та БЗ SROIQ на ЛПП 

( ) ),,(),,(...)...( 01101 nRiiiRninn xxrxxrxxrrr  = −  

( ) ( ) ),,(),,(),( 101010 xxrxxrxxrrdis RR =   

( )),(),()( 000 xDxCxDC CC  =  

 axxCaC C /),())(( 00 =  

( )   bxaxxxCbar R //),,(),( 1010 =  

( ) ( )),(),( barbar  =  

)()( baba ==  

)()( baba ==  

 

Принцип Валідності означає, що результуюча онтологія повинна 

відповідати вимозі валідності, тобто оператор трансформації повинен 

перетворити валідну онтологію на валідну. Формально, TK   ⊢ , де   – це 

відповідна модель валідності. 

Для того, щоб оператор трансформації задовольняв обидва принципи Успіху 

та Валідності, він спочатку застосовується як є, а після цього адаптується до 

моделі валідності. Іншими словами, ми спочатку розглядаємо БЗ TKK +=1  (де + 

означає безпоседнє «сире» застосування запиту трансформації). Далі, якщо 1K  не 

валідна, реалізуються додаткові трансформації, які роблять її валідною (у [108] 

такі зміни позначаються як побічні ефекти). 

Для того, щоб здійснити таку адаптацію, спочатку визначимо кожну 

невалідність та знайдемо шляхи її усунення. Такими шляхами будуть додаткові 
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трансформації, які полягають у введенні додаткових аксіом, які забезпечують 

результат, що задовольняє відповідним аксіомам обмежень. Ці додаткові аксіоми 

можуть мати характер або позитивних тверджень, або заперечень. Розглянувши 

всі невалідні аксіоми та ввівши необхідний набір додаткових аксіом, отримаємо 

валідну БЗ nK . Будемо далі називати такий набір додаткових аксіом 

Розв’язувальною множиною. Таким чином, ми можемо висунути наступні 

твердження щодо Розв’язувальної множини, де перше твердження показує як 

розпізнаються невалідності, тоді як друге вказує шлях їх вирішення, що 

забезпечує коректність та повноту. 

Твердження 2.1. Маючи БЗ K , екземпляр обмеження )(a  та 

розв’язувальну множину ( ))(ares  , має місце наступне: K  ⊢ )(a  iff 

 ( ) :)(aresS   K  ⊢ S  

Твердження 2.2. Маючи БЗ K , екземпляр обмеження )(a  та 

розв’язувальну множину ( ))(ares  , якщо не K  ⊢ )(a  тоді ( ))(aresS   

виконується SK +  ⊢ )(a  і SK +  це мінімальний шлях для розв’язання 

невалідності (по відношенню до  ), тобто SKS + :  ⊢ )(a  ⊢ 

( ) garesS  :)( (or g ) S  має місце, що K  ⊢ g  or Sg  . 

Твердження 2.3. Маючи валідну БЗ K , запит трансформації T , екземпляр 

обмеження )(a  та розв’язувальну множину ( ))(ares  , якщо не TK + ⊢ )(a  тоді 

( ))(aresS   і  g (or g ) Tg:  та Sg:  

Зауважимо, що останнє твердження визначає умови, які можуть призвести 

до порушення обмежень. 

Базуючись на цих твердженнях, ми можемо описати порядок дій необхідних 

для задовільнення умов принципів Валідності та Успіху: 

Маючи валідну БЗ K  та запит трансформації T : 

Крок 1. Обчислити TKK +=1 ;  

Крок 2. Вибрати один екземпляр аксіом обмеження цілісності, який 

порушується під час застосування +;  
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Крок 3. Для цього екземпляру сформувати один здійсненний набір 

додаткових аксіом S, який повністю вирішує цей екземпляр; 

Крок 4. Застосувати цей набір до 1K  для одержання SKK += 12 ; 

Крок 5. Протестувати результуючу БЗ на валідність. Якщо вона не валідна – 

повернутися на крок (3) для вибору наступного примірника невалідної аксіоми. 

Інакше – процес закінчений. Результатом є валідна БЗ nK . 

Звернемо увагу на той факт, що ми апріорі вважаємо, що початкова 

онтологія є валідною, що дозволяє з урахуванням Твердження 2.3 розглядати 

лише невелику кількість екземплярів обмеження цілісності, пов’язаних із 

конкретним запитом на трансформацію. Інакше нам доведеться привести 

онтологію до валідного стану перед виконанням запиту на зміну, що в принципі є 

окремою складною задачею, відомою також як «налагодження онтології» (див., 

наприклад, [112]).  

Крім того, слід зазначити, що запит на трансформацію може спричинити 

більше одного порушення валідності, а також запровадження додаткових аксіом 

для вирішення цього порушення, що може призвести до нових порушень або 

навіть до конфлікту із самим запитом на трансформацію. На практиці можуть 

також існувати запити на зміни, які не можуть привести до валідного результату 

або ж привести до певного типу каскадних/циклічних процесів. Ми розглядаємо 

такі запити як нездійсненні. Формально: маючи модель валідності  , запит на 

трансформацію T  є здійсненним щодо   iff   валідна БЗ KK : ⊢T ; інакше – T  є 

нездійсненним. 

Будемо мати на увазі той факт, що навіть вдосконалене застосування сирого 

оператора + може бути не оптимальним, оскільки а ні порядок розгляду 

невалідних екземплярів обмежень, ні процес вибору шляхів вирішення колізій 

невалідності не передбачається заздалегідь. Цей недолік можна усунути, 

дотримуючись принципу Мінімальної зміни, який визначає механізми вибору як 

на етапі розгляду невалідних екземплярів обмежень, так і на етапі вибору шляхів 

вирішення невалідності. 
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Сутність принципу Мінімальної зміни полягає у тому, що результуюча БЗ, 

отримана після застосування операції трансформації, повинна бути максимально 

«близькою» до початкової БЗ. Але для того, щоб формалізувати цю вимогу, 

необхідно визначити «відстань» між базами знань, розробити метрику та спосіб 

вимірювання таких відстаней. Озброївшись такою технікою, можна відмовитися 

від сліпого пошуку всіх можливих способів здійснення запитів на зміну та 

випадкового вибору можливо не оптимального способу трансформацій. 

Найпростішим можливим методом визначення відстані між базами знань є 

використання дельт, тобто списку відмінностей між базами знань та їх станами 

(версіями), який формально визначається наступним чином: 

маючи бази знань 1K  та 2K ,    211221 \|\|),( KKggKKggKK =  

Як показано вище, запит на трансформацію T з бази знань K генерує потік 

елементарних операцій для додавання (можливо негативних) тверджень, 

необхідних для отримання результату, який задовольняє раніше описаним 

принципам. У той же час цей потік може розгалужуватися, утворюючи пучок 

різних шляхів. У цьому випадку на кожному елементарному кроці порівнюються 

дельти між поточними станами БЗ та попереднім станом. Будемо називати 

результат порівняння порядком K  між дельтами 1  і 2 . Кожного разу з 

альтернативних варіантів поточного стану БЗ обирається той, для якого 21  K . 

Для більш коректного вибору також необхідно враховувати зваження   

згенерованих доповнень аксіом. Тоді під час будівництва шляху обирається саме 

та трансформація, яка матиме мінімальну вагу відповідно до   і задовольняє 

умови порядку K . Тим не менше, шлях, побудований на основі поетапного 

порівняння дельт, не гарантує, що отримана БЗ буде мати мінімальну можливу 

відстань від початкової. Альтернативно, на кожному поточному кроці можна 

обчислювати дельти, порівнюючи не з попереднім станом, а з початковим. 

Тепер, після введення поняття дельти як різниці у стані бази знань до і 

після трансформацій, необхідно визначити, як можна порівняти ці дельти. 

Розглянемо БЗ K, запит трансформації T і набір альтернативних кандидатів  , які 
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представляють шляхи від початкового до приведеного стану K. Щоб визначити 

найкращу дельту, введемо поняття порядку K : 21  K тоді і тільки тоді, коли 

множині здійсненних трансформацій K, що визначає 1 , віддається перевага над 

множиною здійсненних трансформацій K, що визначає 2 . Порядок K  залежить 

від вмісту, оскільки трансформації, що мають одну форму мають різні ступені 

важливості та різні ступені впливу, який вони роблять на результат залежно від 

вмісту певної БЗ. Наприклад, додавання деякого класу може бути більш 

переважним, ніж видалення класу на тому ж рівні ієрархії, або видалення класу на 

більш низькому рівні ієрархії переважніше, ніж видалення класу з більш високого 

рівня. Використання порядку K  дозволяє визначити оптимальний набір 

побічних ефектів, необхідних для вирішення проблем, викликаних порушенням 

екземплярів обмеження цілісності. 

Для того, щоб механізм вибору на основі порядку K  був ефективним, 

множина дельт повинна мати властивості, продиктовані такими обмеженнями: (1) 

множина дельт   повинна бути тотальною, тобто всі дельти повинні бути 

порівнянними; (2, 3) множина   повинна мати один і тільки один мінімум, тобто 

бути асиметричною і фундованою; (4) всі елементи множини   повинні 

задовольняти вимозі транзитивності, тобто, якщо 21  K  і 32  K  тоді 

31  K ; (5) множина   повинна бути монотонною, тобто додавання базових 

фактів до певної множини дельт не робить її більш переважною. Формально: 

1) 21  K  or 12  K ; 

2) ( ) ( ) ( )211221 = KK  ; 

3)   ( 0 )  K:: ;      (2.22) 

4) ( ) ( ) ( )313221  KKK ; 

5) ( ) ( )2121  K . 

Підсумовуючи сказане вище, можна стверджувати, що для того, щоб бути 

раціональним, оператор трансформації повинен дотримуватися принципів Успіху, 

Валідності та Мінімальної зміни. Таким чином, маючи модель валідності   та 
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механізм вибору  , оператор трансформації  є раціональним відносно   тоді і 

тільки тоді, коли для всіх валідних баз знань K та здійсненних запитів 

трансформацій T виконується )(min = KTK  , {= KK  |  ⊢ KT ,  ⊢ }  і якщо 

K є невалідною або T є нездійсненною виконується KTK = . 

2.3.3 Вимоги до методу вирівнювання онтологій та його реалізації 

Очевидно, що реалізація методу вирівнювання онтологій повинна 

відповідати деяким загальним вимогам для того, щоб бути ефективною та 

корисною на практиці. Егріг у своїй монографії [64] сформулював перелік 

загальних вимог до методів вирівнювання онтологій на підставі узагальнення 

випадків використання вирівнювання онтологій та його аналізу фактичних потреб 

різних користувачів.  

У свою чергу, у Додатку C автор проаналізував типові сценарії 

використання вирівнювання онтологій на основі агентів у специфічних 

(децентралізованих) умовах та на базі цього аналізу висунув набір вимог до цих 

типових сценаріїв. Таким чином, розглянемо спочатку запропонований Егрігом 

перелік загальних вимог до методів вирівнювання онтологій. Проаналізуємо ці 

вимоги з точки зору міграції екземплярів онтологій у децентралізованих умовах і 

покажемо, як вони задовольняються методами розробленими у дисертаціному 

дослідженні. Нижче наведено перелік вимог з урахуванням того, що важливість 

будь-якої конкретної вимоги може суттєво змінюватися залежно від остаточного 

застосування (хоча всі вони повинні так чи інакше враховуватися методом). Крім 

того, доповнимо цей список вимогами, які розроблені у дисертаційному 

дослідженні і наведені у переліку вимог до типових сценаріїв використання 

вирівнювання онтологій на основі агентів у децентралізованих умовах у Додатку 

C. Далі пояснимо, яким чином цим вимогам відповідає метод вирівнювання 

онтологій розроблений у дисертаційному дослідженні. 

– Якість розглядається в [64] як основна вимога при спробі створення будь-

якого методу вирівнювання онтологій. Очевидно, вона повинна бути високою з 

точки зору точності та повноти, хоча фокус може зміщуватися між ними залежно 
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від кінцевого застосування та випадку використання. Відповдно до поставлених у 

дисертаційному дослідженні завдань було проведено декілька серій 

експериментів з різними наборами даних (детальний опис експериментів 

приведено у розділі 4), які показали, що розроблені методи забезпечують високу 

якість результатів як з точки зору точності так і з точки зору повноти. При 

використанні розробленого у дисертаціному дослідженні методу більш висока 

точність досягається при залученні експерта (людини) у процес вирівнювання. У 

свою чергу, більш висока повнота забезпечується при використанні спеціально 

розроблених евристик в автоматичному режимі. Таким чином, метод повинен 

бути спеціально налаштований перед застосуванням до конкретного випадку 

використання для досягнення більш високої якості. 

– Ефективність (з точки зору витрат часу та споживання пам’яті) важлива, 

особливо для методів, які повинні працювати в децентралізованих умовах і мати 

справу із обмеженнями часу та пам’яті. Більше того, обмеження часу та пам’яті 

стають ще більш критичними у промислових умовах через (часто) великий розмір 

онтологій та баз знань (див. Додаток C для детальної дискусії). Щоб вирішити ці 

проблеми часу/пам’яті, у методах, що розроблені у дисертаціному дослідженні, 

пропонується нова фрагментарна модель узгодження онтологій. Ця модель 

дозволяє зменшити витрати часу/пам’яті за допомогою використання спеціальних 

еволюційно-фрагментарних алгоритмів для узгодження схем з прийнятною 

обчислювальною складністю. Крім того, розроблені методи базуються на 

використанні інтелектуальних програмних агентів, і таким чином, багато 

обчислень виконуються паралельно, що також зменшує час роботи, який 

витрачається для вирішення задачі, і зменшує загальний рівень споживання 

пам’яті. Слід зазначити, що альтернативно (або додатково) ці проблеми можуть 

бути вирішені за допомогою деяких методів «розщеплення та об’єднання» 

(наприклад, таких як MapReduce або його альтернатив), різних методів 

розпаралелювання тощо (наприклад [113]). 

– Взаємодія з користувачем є ще однією критичною вимогою для методів 

вирівнювання онтологій у децентралізованих умовах. Максимальний ступінь 
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автоматизації, очевидно, є необхідною умовою для функціонування більшості 

систем, що працюють у режимі реального часу (див. деталі дискусії щодо 

випадків використання та застосувань у Додатку C). У той же час, досвід показує, 

що найкраща якість результатів досягається за участю користувача (людини – 

експерта у предметній галузі). Як було зазначено вище, розроблений у 

дисертаційному дослідженні програмний засіб передбачає як повністю 

автоматичний, так і напівавтоматичні режими. Крім того, після кожної ітерації 

процесу вирівнювання програмний засіб забезпечує повідомлення користувачеві 

про те, які об’єкти є вирівняні, а які ні, чому вони вирівняні чи ні, і надає засоби 

для ручної корекції проблемних відображень. 

– Гнучкість означає, що система повинна бути параметризованою та 

адаптивною для того, щоб відповідати різним вимогам залежно від свого 

основного призначення до застосування та сценаріїв використання. Як було 

зазначено вище, розроблений програмний засіб легко може бути налаштований, 

як щодо використовуваних технік та евристик, так і щодо режиму роботи взагалі. 

Практично це означає, що при застосуванні до деяких випадків використання, які 

вимагають більшої повноти (див. пункт 2.3.3 та Додаток C для відповідного 

аналізу випадків використання та застосувань), розроблена реалізація може бути 

відповідно параметризована з метою зведення участі людини до мінімуму (або 

може навіть працювати в повністю автоматичному режимі). Інший крайній 

випадок – система вимагає участі користувачів для верифікації та затвердження 

відображень після кожної ітерації процесів узгодження та міграції. У той же час, 

система може бути налаштована на використання різних специфічних методів та 

евристик. Наприклад, під час роботи у World Wide Web вона може 

використовувати різні доступні зовнішні ресурси (наприклад, загальні та 

спеціальні тезауруси, WordNet та ін.) для знаходження та валідації відображень. 

Крім того, використовувані методи можуть бути зважені користувачем залежно 

від його досвіду та знань про домен. 

– Складність відображень. Прості вирівнювання на основі відображень 

виду один-до-одного є вельми примітивними і, очевидно, недостатніми для 
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більшості випадків використання та застосувань. Ефективні методи повинні 

оперувати складними відображеннями та вирівнюваннями. У представленій 

дисертаційній роботі не досліджувалися та не розроблялися жодні специфічні 

складні вирівнювання, оскільки основне завдання дисертаційного дослідження – 

розв’язання задачі міграції онтологічних екземплярів – не потребує цих 

додаткових зусиль. У розробленому у дисертаційному дослідженні методі 

використовуються ін’єктивні, сюр’єктивні та бієктивні відображення 

онтологічних контекстів, сутностей та літералів для побудови результуючого 

вирівнювання, що використовується для генерації правил трансформації, які 

керують процесом міграції. 

– Інтегрованість (у нашому випадку) означає здатність системи легко 

інтегруватися з (в) іншою системою (системами). Як стверджується у Додатку C, 

у децентралізованих системах критично важливо забезпечити взаємодію на міцній 

та регулярній основі. Таким чином, ця вимога розглядається у дисертаційному 

дослідженні як важлива для міграції онтологічних екземплярів за 

децентралізованих налаштувань. У розробленій реалізації достатня (на думку 

автора) інтегрованість досягається використанням загальноприйнятих та 

конвенціональних формалізмів та протоколів (наприклад, таких як мова ACL – 

Agent Communication Language, для взаємодії між агентами), стандартних 

форматів файлів та обміну даними, а також (де-факто) стандартного формату 

подання вирівнювань. Це, між іншим, дозволяє обмінюватися вирівнюваннями 

або правилами трансформацій між агентами або використовувати (зовнішні) 

вирівнювання для генерації правил трансформацій. 

– Масштабованість – це здатність системи, мережі або процесу 

справлятися із зростаючою кількістю роботи, або її потенціал для збільшення для 

того, щоб урахувати це зростання [114]. У контексті вирівнювання онтологій у 

децентралізованих системах, питання масштабованості вирішуються 

розробленими у дисертаціному дослідженні методами шляхом розподілу 

обчислювального навантаження між агентами та можливості залучення нових 

агентів до переговорного процесу. 
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– Універсальність (або, навпаки, обмеження застосування до певного 

формалізму). Ця вимога має на увазі, що метод загалом не повинен обмежуватися 

лише онтологіями та їх конкретними формалізмами, оскільки різні структури та 

схеми також повинні вирівнюватися. Хоча розроблена у дисертаційному 

дослідженні експериментальна реалізація обмежується OWL (DL) онтологіями 

(див. підрозділ 3), розроблені методи повністю застосовні до різних формалізмів 

та фреймворків подання знань. Це пов’язано з тим, що методи узгодження схем 

ґрунтуються в основному на порівнянні графових (під-)структур моделей подання 

знань, тоді як будь-яка така модель має свою структуру, яка різними способами 

може бути подана у формі графа. 

2.3.4 Фрагментарна модель відображення онтологій та узгодження схем 

На початку пункту 2.2.3 автор описує розроблений метод відображення 

онтологій та узгодження схем, який по суті являє собою перший етап міграції 

екземплярів онтологій у децентралізованих умовах. Цей метод базується на 

побудові множини онтологічних контекстів для обох онтологій, що беруть участь 

у процесі вирівнювання. Як показано у розділі 4, цей метод дає якісно хороші 

результати, але з математичної точки зору конструювання множини контекстів за 

допомогою повного перебору (так званого методу «грубої сили») взагалі є 

задачею класу NP. 

У цьому пункті автор пропонує фрагментарний алгоритм побудови 

множини онтологічних контекстів з допустимою складністю. Автор математично 

формалізує задачу побудови множини онтологічних контекстів у вигляді 

комбінаторної графової задачі (завдання пошуку спеціального покриття графа на 

основі зірок), де граф представляє собою структуру моделі подання знань. Для 

цього будемо використовувати стандартну мову анотацій у Семантичному Вебі – 

RDF разом з її онтологічним розширенням – RDFS, які дозволяють природно 

подавати знання у формі графа. 
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2.3.4.1 Сумісність між OWL DL та RDF(S)  

Однак важливо зазначити, що далі ми повинні продовжувати працювати з 

семантикою OWL DL, щоб уникнути проблем з алгоритмічною розв’язністю та 

узгодженістю. Головне, треба мати на увазі що в цілому є як синтаксичні, так і 

семантичні невідповідності між RDF(S) і OWL DL. Крім того, це є по суті 

окремою складною задачею – перевірка того, чи є RDF граф OWL DL онтологією 

[115]. Коротко, можна охарактеризувати ці невідповідності наступним чином. 

Виразна сила RDF(S) і OWL DL відрізняється. По-перше, RDF(S) не надає 

жодних конструкторів для формування опису класів або властивостей, тоді як 

OWL DL забезпечує велику кількість аксіом відносно класів, властивостей та 

окремих індивідів. По-друге, RDF(S) забезпечує аксіоми для метамоделювання, 

які не підтримуються OWL DL. Слід зазначити, однак, що OWL Full підтримує всі 

аксіоми та конструктори, але метамоделювання робить її у загальному випадку 

нерозв’язною [116]. 

Синтаксичні невідповідності між RDF(S) і OWL DL в основному 

передбачають обмеження синтаксису RDF(S), оскільки загалом не всі атрибути 

RDF(S) сумісні з OWL DL. У той же час, онтологія OWL DL у формі RDF/XML 

може вважатися валідною тоді і тільки тоді, коли існує валідний переклад у цю 

форму з абстрактного синтаксису OWL. Що ж стосується семантичних 

невідповідностей, то онтологія OWL DL, подана за допомогою семантики теорії 

моделей RDF (Patrick Hayes. RDF Semantics. Technical report, W3C, Feb 2004. W3C 

recommendation, http://www.w3.org/TR/rdfmt/), передбачає розглядання класів та 

властивостей як об’єктів чи ресурсів у домені. Таким чином, ця семантика не 

повністю еквівалентна прямій семантиці OWL DL. Для подолання цієї проблеми 

домен дискурсу можна розділити на кілька непересічних частин (шарів) [117]. 

Зокрема це означає, що інтерпретації класів, властивостей, окремих індивідів та 

словник OWL/RDF повинні бути призначені різним шарам. Отже, на відміну від 

семантики теорії моделей RDF, класи та властивості не можуть розглядатись як 

ресурси. В принципі, це означає, що довільне валідне твердження RDF(S), яке 

також є валідним в OWL DL, не обов’язково представляє одні й ті ж знання в 
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RDF(S) і OWL DL онтологіях. Синтаксичні та семантичні аспекти відмінностей 

між RDF(S) та OWL DL більш детально аналізуються в [115]. Відповідно до 

розробленої у дисертаційному дослідженні методології потрібно перейти до 

триплетної форми, яка більш підходить для роботи з графовими структурами. Для 

цього можна використати спеціальну мову на основі RDF(S) – RDFS(FA) 

(Resource Description Framework Schema with Fixed layered metamodeling 

Architecture – схема опису ресурсів з фіксованою шаровою архітектурою 

метамоделювання) [117]. По суті ця мова є своєрідною підмовою RDF(S), яка 

дозволяє побудувати бієктивне відображення на OWL DL. 

Таблиця 2.3 – Взаємовідношення між семантиками OWL та RDFS(FA) 

Примітиви моделювання 

OWL RDFS(FA) 

OWL DL зберігає 

семантику вбудованих 

примітивів RDFS(FA) 

owl:Thing fa:Resource1 

owl:Class fa:Class2 

owl:ObjectProperty fa:AbstractProperty2 

owl:DatatypeProperty fa:DatatypeProperty 

OWL DL використає 

примітиви RDFS з 

RDFS(FA) 

семантикою 

rdfs:subClassOf fa:subClassOf2 

rdfs:subPropertyOf fa:subPropertyOf2 

rdfs:domain fa:domain2 

rdfs:range fa:range2 

Альтернативно, для того, щоб уможливити сумісність між семантиками 

RDF(S) та OWL DL, ми можемо обмежити модель до відповідності підмножині 

OWL [118], пов’язаній з властивостями. Іншим способом може бути ослаблення 

семантичного зв’язку між індивідуальними та класовими інтерпретаціями 

IRI [119]. Однак у таких випадках ми повинні мати на увазі, що ми приходимо до 

слабшої семантики і можемо потенційно втратити певний вид виводу. Отже, 

загалом це може призвести до втрати знань. Відповідно до методології необхідно 

зробити поділ домену дискурсу на наступні шари (страти): Страта 0 (Шар 

екземплярів), Страта 1 (Онтологічний шар), Страта 2 (Мовний шар) та Страта 3 

(Мета-мовний шар). Таким чином, в RDFS(FA) вбудовані примітиви 

моделювання RDF(S) розподіляються на 4 шари відповідно до вищенаведеної 
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стратифікації. Це означає, що семантика певного примітиву визначається 

відповідно до рівня, до якого прив’язаний цей примітив. Це розшарування 

дозволяє OWL DL бути семантично поділеним на шари над RDFS(FA), що робить 

їх як синтаксично, так і семантично сумісними один з одним. Нарешті, бієктивне 

відображення між RDF(S) та OWL DL, що зберігає здійснимість, може бути 

побудоване за допомогою таблиць 2.3 та 2.4. 

Таблиця 2.4 – Відображення між OWL DL та RDFS(FA) (страти 0-1) аксіомами 

RDFS(FA) Аксіоми 
OWL Аксіоми (Абстрактний 

синтаксис) 

OWL Аксіоми (RDF 

синтаксис) 

C1 fa:subClassOf2 D1 SubClassOf(C1 D1) C1 

p1 fa:subPropertyOf2 q1 

r1 fa:subPropertyOf2 s1 

p1 fa:domain2 D1 

r1 fa:domain2 D1 

p1 fa:range2 D1 

r1 fa:range2 u 

SubPropertyOf(p1 q1) 

SubPropertyOf(r1 s1) 

ObjectProperty(p1 domain(D1)) 

DatatypeProperty(r1 domain(D1)) 

ObjectProperty(p1 range(D1)) 

DatatypeProperty(r1 range(u)) 

p1 rdfs:subPropertyOf q1 

 r1 rdfs:subPropertyOf s1 

p1 rdfs:domain D1 

r1 rdfs:domain D1  

p1 rdfs:range D1 

r1 rdfs:range u 

a fa:type1 C1    

a p1 b  

a r1 “v”ˆˆu 

Individual(a type(C1)) 

Individual(a value(p1 b)) 

Individual(a value(r1 “v”ˆˆu)) 

a rdf:type C1 

a p1 b 

a r1 “v”ˆˆu 

a fa:type1 fa:Resource1 

C1 fa:type2 fa:Class2 

p1 fa:type2 

fa:AbstractProperty2   

r1 fa:type2 

fa:DatatypeProperty  

Individual(a) 

Class(C1) 

ObjectProperty(p1) 

DatatypeProperty(r1) 

a rdf:type rdfs:Resource 

C1 rdf:type owl:Class 

p1 rdf:type owl:ObjectProperty 

r1 rdf:type 

owl:DatatypeProperty 

2.3.4.2 Фрагментарні алгоритми для побудування множини онтологічних 

контекстів 

Наведемо необхідні визначення. Як було зазначено вище, під контекстом 

концепції c  у дисертаційному дослідженні розуміється сукупність сутностей та 

літералів, що беруть участь у онтологічному визначенні концепції c . Також 

нагадаємо, що RDF-граф – це граф, вершини якого є суб’єктами та об’єктами, а 

ребра – це двомісні предикати, що пов’язують суб’єкти та об’єкти 

(https://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-primer-20040210/ – F. Manola, E. Miller. RDF 
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Primer. // W3C. – 2004). Група «суб’єкт – предикат – об’єкт» називається тріплом 

(трійкою). Таким чином, (пам’ятаючи про визначення 1.1 з підрозділу 1.1 та 

вищезгадані зауваження щодо відображення «OWL DL ↔ RDFS») структура 

онтології O  може бути подана у формі графа ),( PSOG = , де SO  – це множина 

онтологічних сутностей та літералів, які по суті є суб’єктами та об’єктами, а P  – 

це множина предикатів; VTICSO   і =⊥  RRRRRP . 

Тепер згадаємо визначення зірки з теорії графів (див., наприклад, [120]). 

Визначення 2.8. k-зірка – це повний дводольний граф kK ,1  – дерево з 1 

внутрішньою вершиною та k листями (але без внутрішніх вершин та 1+k  

листями коли 1k ). 

Іншими словами, k-зірка це дерево з вершинами kwwwv ,...,,, 21  та ребрами 

 iwv, , ki ,...,1= . 

Використовуючи наведені вище визначення, контекст може бути 

представлений з точки зору теорії графів і RDF(S) наступним чином: 

Визначення 2.9. Контекст концепції Cs  – це зірка виду ),( PSOCtx = , яка 

має центральну вершину SOs  з локальним ступенем 1k , де s  представляє 

суб’єкт множини тріплів виду opc ,, , Pp , у той час як вершини coi  , 

SOoi  , ki ,...,1=  з локальним ступенем 1=v  є об’єктами тріплів iopc ,, , 

ki ,...,1=  і мають вершину s  своїм суб’єктом. 

Далі побудуємо фрагментарну модель, що базується на онтологічних 

контекстах, представлених у формі, що введена вище. Для цього згадаємо основні 

принципи теорії фрагментарних структур та алгоритмів. 

Слідуючи [121] та [122] визначимо фрагментарну структуру як 

сукупність ( ),,YX . Множина X  – це множина елементів довільної природи, які 

називаються елементарними фрагментами. Y  – це сімейство упорядкованих 

підмножин множини X , яке називається множиною допустимих фрагментів. 

( )xy, = , Yy , Xx  – умова приєднання, тобто умова за якої фрагмент y  є 

допустимим. Порожня множина є допустимим фрагментом за визначенням. 
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Допустимий фрагмент Yy , який не є власною підмножиною будь-якого іншого 

допустимого фрагмента, називається максимальним допустимим фрагментом. 

Допустимий фрагмент Yy  називається квазімаксимальним якщо не існує такого 

елемента Xx , що об’єднання  xy  є допустимим фрагментом. 

Тепер побудуємо фрагментарну модель. Припустимо, що нам потрібно 

узгодити графи ),( AAA PSOG =  та ),( BBB PSOG = . Будемо розглядати кортежи 

B
j

A
i pp ,  як елементарні фрагменти, де ni ,...1=  ( || APn = ), mj ,...1=  

 ( || BPm = ), AA
i Pp  , 

BB
j Pp  . Умова приєднання буде наступною: 

кортежи B
j

A
i pp ,  складаються з ребер AA

i Pp   і 
BB

j Pp   таких, що A
ip  і B

jp  

або утворюють зірки з вже вибраними ребрами з AG  та BG  відповідно (тобто 

вони належать до відповідних контекстів A
kCtx  та B

lCtx ), або вони не мають 

спільних вершин з вже вибраними ребрами (тобто вони можуть утворювати інші 

контексти, відмінні від A
kCtx  та B

lCtx ). Взагалі будемо розглядати довільні 

упорядкування ребер графів AG  та BG . Кожне з цих упорядкувань подається 

перестановкою з групи перестановок nS  та mS . Нижче наведемо фрагментарний 

алгоритм, враховуючи той факт, що контексти, які мають більші ступені 

центральних вершин, є більш важливими для процесу узгодження, оскільки вони 

містять більше інформації для порівняння та обчислення семантичної 

пов’язаності (подібності або відстані) і, отже, дозволяють отримувати 

відображення з більш високими значеннями впевненості (автор рекомендує 

звернутися до [123], де приведені деякі базові обґрунтування, які пояснюють цей 

феномен). 

Фрагментарний алгоритм для побудови множини онтологічних 

контекстів. 

Крок 1. Обчислити локальні ступені вершин графів AG  і BG . 

Крок 2. Відомими алгоритмами сортування ранжувати вершини графів AG  

та BG  в спадному (висхідному) порядку їх локальних ступенів. 
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Крок 3. Скласти список елементарних фрагментів (пар ребер), вибравши 

певну кількість ребер, що належать до вершин, отриманих на кроці 1. 

Крок 4. Вибрати порожню множину як рішення. 

Крок 5. Вибрати інший регулярний фрагмент – пару ребер B
j

A
i pp ,  зі 

списку. 

Крок 6. Якщо умова приєднання не виконана, перейти до кроку 4 (перейти 

до наступної пари ребер зі списку). 

Крок 7. Вибрані ребра додати до поточного фрагмента як триплети 

відповідних контекстів, або, іншими словами, промені відповідних зірок. 

Крок 8. Якщо контекст не побудовано – перейти на крок 4. 

Крок 9. Видалити зі списку всі невибрані ребра інцидентні до центральної 

вершини зірки. 

Крок 10. Якщо список елементарних фрагментів не порожній – перейти на 

крок 4. 

Крок 11. Проіндексувати усі зірки. 

Кінець алгоритму. 

Нижче автор наводить більш розвинений алгоритм побудови множин 

контекстів, який дозволяє отримати краще покриття і, таким чином, більш 

високий ступінь впевненості для відображення онтологій. Цей алгоритм є 

розвитком вищенаведеного алгоритму і ґрунтується на наступній евристиці: в 

умові приєднання будемо враховувати не тільки локальні ступені центрів зірок, 

але також й локальні ступені вершин суміжних до центрів. Крім того, важливо, 

що критерій відбору базується на комбінації найвищого локального ступеня 

центру та найнижчого середнього значення локальних ступенів вершин суміжних 

із центром. Цей метод дозволяє уникнути втрати вершин з високим локальним 

ступенем як центральних підчас формування зірок. 
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Розвинутий фрагментарний алгоритм для побудови множини 

онтологічних контекстів. 

Крок 1. Обчислити локальні ступені вершин графів AG  та BG  і середні 

локальні ступені сусідів кожної з них. 

Крок 2. Відомими алгоритмами сортування ранжувати вершини графів AG  

та BG  у спадному (висхідному) порядку їх локальних ступенів. Відсортувати 

вершини у групах з однаковими локальними ступенями за середнім значенням 

локальних ступенів сусідів у висхідному (спадному) порядку. 

Крок 3. Скласти список елементарних фрагментів (пар ребер), вибравши 

певну кількість ребер, інцідентних до вершин, отриманих на кроці 1. 

Крок 4. Вибрати порожню множину як рішення. 

Крок 5. Вибрати інший регулярний фрагмент – пару ребер B
j

A
i pp ,  зі 

списку. 

Крок 6. Якщо умова приєднання не виконана, перейти до кроку 4 (перейти 

до наступної пари ребер зі списку). 

Крок 7. Вибрані ребра додати до поточного фрагмента як триплети 

відповідних контекстів, або, іншими словами, промені відповідних зірок. 

Крок 8. Якщо контекст не побудовано – перейти на крок 4. 

Крок 9. Видалити зі списку всі невибрані ребра інцидентні до центральної 

вершини зірки. 

Крок 10. Якщо список елементарних фрагментів не порожній – перейти на 

крок 4. 

Крок 11. Проіндексувати усі зірки. Кінець алгоритму. 

Треба зауважити, що цей алгоритм дозволяє отримати множини контекстів з 

більшим ступенем впевненості, але збільшує загальну складність алгоритму на 

лінійну складову. 

В результаті роботи фрагментарного алгоритму ми отримуємо 2 множини 

A  і 
B  підмножин контекстів 

ACtx  і 
BCtx  відповідних графів AG  і BG . Далі ці 

множини можуть бути використані як вхідні дані для алгоритмів узгодження 
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онтологій, які основані на використанні онтологічних контекстів. Складність 

даного алгоритму оцінюється як N·LnN·m·n, де N – загальна кількість фрагментів, 

які використовуються при пошуку рішення задачі, m – є верхньою оцінкою 

трудомісткості перевірки умов приєднання на кожному кроці, а n – є верхньою 

оцінкою кількості фрагментів, що складають модель. 

Автор хотів би підкреслити, що допустима складність є особливо важливою 

у випадку промислових онтологій, що містять велику кількість онтологічних 

сутностей. У підпункті 2.3.4.2 автор пропонує спеціальний еволюційно-

фрагментарний алгоритм (EVF-алгоритм) [124] для розв’язання задачі оптимізації 

– знаходження набору контекстних пар, що мають мінімальні значення метрики 

семантичної різниці (або максимальні значення метрики семантичної подібності). 

Цей EVF-алгоритм дозволяє швидко одержувати приблизні рішення задачі 

відображення онтологій та узгодження схем, що є критично важливим для ІС, які 

оперують великими обсягами даних та знань у децентралізованих умовах. 

2.3.5 Міри семантичної пов’язаності 

Для того, щоб знайти вирівнювання між онтологіями, спочатку потрібно 

визначити відношення між сутностями, які формують ці онтології. Найбільш 

загальне поняття, яке представляє семантичні відношення між сутностями, 

поданими лексично вираженими концепціями, є семантична пов’язаність. Слід 

зазначити, що сфера задач, які потребують вимірювання семантичної 

пов’язаності, набагато ширша, ніж сімейство задач, пов’язаних з вирівнюванням 

онтологій. Вона включає в себе такі застосунки, як видобуток та пошук знань, 

смислова координація між інтелектуальними агентами, діалоги між людьми та 

машинами, усунення неоднозначності смислів слів, визначення структури текстів, 

анотування та підсумовування інформації, автоматична індексація, лексичний 

вибір, автоматична корекція помилок у словах в тексті та багато інших. 

Слід зазначити, що семантична пов’язаність є більш загальним поняттям, 

ніж семантична подібність (або різниця). Звичайно, подібні об’єкти можуть бути 

семантично пов’язані різними формами подібності – по суті (наприклад, хвильові 
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процеси в оптиці, акустиці та електриці), за формою (наприклад, змія та вугор) 

або за «духом» (наприклад, героїзм у бою і трудовий ентузіазм). У той же час 

відсутність подібності не означає відсутність семантичної пов’язаності. Неподібні 

сутності можуть бути семантично пов’язані такими співвідношеннями, як 

категоризація (круг і трикутник), меронімія (кінцівка – тіло), функціональне 

співвідношення (двигун – рушій), антонімія (загальне – індивідуальне) або 

асоціативність (маршовий крок – армія). 

Методи вимірювання семантичної пов’язаності, які використовують 

лексичні ресурси, можна грубо класифікувати за наступними категоріями [125]:  

1. Методи на основі словників; 

2. Методи на основі структурованих тезаурусів Роже (наприклад, 

Тезаурус Роже англійських слів та фраз – http://www.gutenberg.org/ebooks/10681); 

3. Методи, що використовують WordNet та інші семантичні мережі; 

4. Обчислення довжини таксономічного шляху та масштабування 

мережі; 

5. Інформаційно-теоретичні та інтегровані методи. 

Важливо зазначити, що порівняння двох онтологічних сутностей 

безсумнівно виходить далеко за рамки порівняння їх синтаксичних подань. 

Натомість необхідно враховувати їх відношення до об’єктів реального світу, на 

які вони посилаються, їх призначення та використання у реальному світі. Таким 

чином, необхідно використовувати не тільки лексичні ресурси при порівнянні 

онтологічних сутностей, але й будь-яку інформацію, потенційно корисну для 

вирішення цього завдання. Використовуючи схему [126], можна класифікувати 

міри подібності за 3-ма категоріями відповідно до їх атрибуції до різних шарів – 

символічного, семантичного та прагматичного. Будемо позначати ці категорії як: 

1. Рівень даних. Ця категорія містить різні міри подібності даних та 

екземплярів. 

2. Концептуальний (онтологічний) рівень. В основному ця категорія мір 

використає графові структури онтологій для визначення семантичних відношень 

між сутностями, що базуються на різних типах відношень (ієрархія підкатегорій, 
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таксономії, обмеження тощо). У нашому випадку ця категорія містить функції для 

вимірювання подібностей між онтологічними сутностями та контекстами. 

3. Зовнішній рівень. Ця категорія містить міри, що базуються на різних 

метаданих та анотаціях, які, наприклад, описують мету та використання 

онтологічних сутностей, цілих онтологій або їх частин. Більш того, ця категорія 

може включати міри, що базуються на використанні спеціальних зовнішніх 

ресурсів – наприклад, у цій дисертаційній роботі використовується WordNet з 

метою усунення неоднозначності смислів та інтерпретацій. 

Розроблений у дисертаційному дослідженні метод відображення онтологій 

базується на використанні вимірювання подібності, а саме – обчислення 

семантичної відстані ( SD ) між онтологічними сутностями та їх групами 

(онтологічними контекстами). Розглянемо міри подібності більш детально. 

Даючи визначення подібності, будемо використовувати схему, 

представлену у роботі [126], і дотримуватись визначення функції подібності, що 

представлена в [127]. 

Визначення 2.10. (Міра подібності). Міра подібності – дійснозначна 

функція  1,0:),( 2 →Syxsim  на множині S , що вимірює ступень подібності між x  

та y .  

Подібність має наступні властивості: 

1) 1),( =xxsim  (рефлексивність); 

2) ),(),( xysimyxsim =  (симетрія). 

Визначення 2.11. (Міра подібності для онтологій). Міра подібності 

онтологічних сутностей це міра подібності наступного виду: 

 1,0: → t
j

s
i EEsim ,    (2.23) 

де 
ss

i OE  , а 
tt

j OE  , Mi ,1= , Nj ,1= , M  та N  – кількості онтологічних 

сутностей в sO  та tO  відповідно. 

Визначення 2.12. (Контекстна подібність). Тут онтологічний контекст 

розглядається як множина властивостей. Подібність між множинами властивостей 
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може бути обчислена за допомогою метрики Тверскі [128]. Множина мір 

подібності об’єктних властивостей та пов’язаних концепцій використовується тут 

як множина властивостей. Тоді властивісна подібність може бути обчислена як 

інтегративна метрика для пари концепцій наступним чином: 


=

=
m

j
j

c sim
m

sim
1

1
.     (2.24) 

Під час обчислення подібностей між двома онтологічними контекстами 

використаються різноманітні міри з різних шарів (залежно від наявної інформації) 

і, нарешті, загальна міра обчислюється як зважена їх сума: 
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  (2.25) 

де ),( t
j

s
i ctxctxSim  – загальна міра між двома онтологічними контекстами 

ss
i Octx  і 

tt
j Octx  ; Dsim , Osim  та Esim  – сімейства мір подібності з рівнів 

Даних, Онтологічного та Зовнішнього відповідно, у той час як  , ,   – це 

відповідні кількості мір кожної категорії, а Dw , Ow  і Ew  – відповідні ваги. 

Конкретні вагові коефіцієнти можуть бути встановлені заздалегідь експертами – 

людьми,  або автоматично за допомогою спеціальних евристик. 

Достатньо обсяжні переліки мір семантичної пов’язаності можна знайти 

в [129] та [5]. В [130] наведено глибокий і широкий огляд метричних просторів і, 

особливо, питань розробки відстаней для дуже широкого кола застосунків.  

В процесі реалізації розроблених у дисертаціному дослідженні моделей та 

методів автор використовував також деякі спеціальні Java API 

(https://files.ifi.uzh.ch/ddis/oldweb/ddis/research/simpack/ – SimPack Project, 

https://github.com/owlcollab/owltools, https://simlibrary.wordpress.com/ – The 

Similarity Library, https://code.google.com/archive/p/ws4j/ – WordNet Similarity for 

Java, https://sourceforge.net/projects/jwordnet/ – Java WordNet Library) та емпірично 

встановлені евристичні міри. 
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2.4 Ітераційний метод міграції екземплярів онтологій 

Для того, щоб зробити коректну та повну міграцію екземплярів між 

вихідною і цільовою онтологіями треба явним та формальним чином 

специфікувати процес трансформації екземплярів. Така специфікація передбачає 

(неявну) декларацію набору індивідів, які мігрують, що досягається шляхом 

явного вибору множини концепцій та властивостей, екземпляри яких повинні 

бути фактично перенесені з однієї онтології в іншу. Також необхідно вказати 

набір необхідних трансформацій над індивідами, що мігрують. Зробивши це, ми 

отримаємо набір правил трансформації для міграції екземплярів. 

У випадку еволюціонуючих онтологій процес створення нової версії 

онтології починається із застосування змін до TBox. Таким чином, порівнюючи 

TBox-и відповідних версій онтологій, можна визначити певний набір структурних 

змін, які зумовлюють різницю між версіями. У випадку онтологій, що мають 

домени, які перекриваються, спочатку необхідно визначити відповідності між 

сутностями, які формують схеми цих онтологій. Тоді, використовуючи отримані 

відображення, також можна визначити структурні зміни між онтологіями. 

Розглядаючи у такий спосіб всі можливі види змін, може бути визначений набір 

шаблонів змін, що лежать в основі різних видів відмінностей між множинами 

окремих індивідів 
sI  і 

tI , – зокрема таких типів змін, як наявність або відсутність 

деякої властивості типу даних, виникнення нової об’єктної властивості або 

видалення якоїсь старої об’єктної властивості тощо. Крім того, на основі таких 

специфікацій змін можна визначити набір типових операцій атомарних 

перетворень (трансформацій) індивідів, які підлягають міграції. 

2.4.1 Шаблони трансформацій екземплярів 

Слідуючи дискусії підрозділу 2 (постановка задачі), онтології sO  і tO  є 

структурно відмінними якщо різняться їхні схеми: ts SS  . Ця структурна різниця 

може бути подана як перетворення (трансформація) ts SST →: . Якщо більш 
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уважно подивитись на схему онтології, можна відмітити, що S  включає наступні 

взаємопов’язані компоненти: 

 ADOC SSSSS ,,,= ,     (2.26) 

де: CS  – це множина тверджень, що описують концепції; OS  – це множина 

тверджень, що описують об’єктні властивості; DS  – це множина тверджень, що 

описують властивості типів даних; а AS  – це множина аксіом, що специфікують 

обмеження над CS , OS  та DS . Можна помітити, що ці складові відповідають 

типам тверджень специфікації схем мови подання онтологій L , яка 

використовується для специфікації sO  і tO . Трансформація T  може розглядатись 

як така, що складається з вкладених правил перетворення складових sS  і дає у 

результаті відповідні складові tS .  

Враховуючи рівняння вище, структурні перетворення визначаються як 

відображення компонентів схеми онтології: 

t
C

s
CC SST →: , 

t
O

s
OO SST →: , 

t
D

s
DC SST →: , 

t
A

s
AA SST →:  

(2.27) 

специфіковані у вигляді наборів правил, наприклад:  CC tT = .  

Слід зазначити, що ці правила можуть мати вкладену структуру. 

Трансформації концепцій можуть включати правила з OT , DT , або AT ; 

трансформації властивостей можуть включати правила з AT , і так далі. Причиною 

такої структури є те, що перетворення певного типу складових схеми може також 

вимагати пов’язаних з ним перетворень його структурного контексту, 

представленого відповідними структурними складовими інших типів. Зокрема, 

трансформація визначення концепції може залучати зміни у його об’єктних 

властивостях, або властивостях типу даних, або обмеженнях його 

категоризаційних співвідношень. Одним з прикладів є побудова трансформації, 
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яка специфікує зміну концепції, що викликана додаванням (або зміною) аксіоми 

еквівалентності або диз’юнкції. Така трансформація у розробленому методі 

вказується шляхом вкладання відповідного At  в Ct . 

Отже, складні правила трансформацій можуть бути зібрані за допомогою 

атомарних специфікацій трансформацій, які представляють неподільні операції 

над онтологічними сутностями та літералами. Слід зазначити, що не всі атомарні 

операції, які можуть взагалі бути сприйняті, мають сенс для міграції екземплярів 

онтологій. Наприклад, атомарна операція видалення концепції практично не має 

сенсу, оскільки жоден із індивідів, що належать до видаленої концепції, звичайно 

не буде перенесений до цільової онтології. Отже, у цій роботі автор наводить 

шаблони трансформацій лише для тих атомарних операцій, які мають сенс у 

контексті міграції екземплярів. 

Таким чином, шаблон трансформації позначається як відображення 

LLTp →: , де L  – це мова подання онтологій (див. також пункт 2.4.3). Подібно до 

правил трансформацій, шаблони трансформацій належать до різних категорій, які 

застосовуються до різних типів тверджень в L : 

  LLtpTp CC →= :  – це шаблони для трансформацій екземплярів концепцій;  

  LLtpTp OO →= :  – це шаблони для трансформацій екземплярів об’єктних 

властивостей; 

  LLtpTp DD →= :  – це шаблони для трансформацій екземплярів 

властивостей типу даних; 

  LLtpTp AA →= :  – це шаблони специфікації індивідуальних обмежень. 

Зведена інформація щодо атомарних шаблонів трансформацій наведена у 

таблиці 2.6. Можна помітити, що в таблиці 2.6 не представлено шаблонів 

трансформації аксіом. Вони не були включені, оскільки вони не впливають на 

трансформації безпосередньо, але використовуються для накладання додаткових 

умов на сукупність індивідів, які переміщуються. 

Базовим шаблоном для специфікації цих умов є пара <condition> … 

</condition> яка включає спеціальні теги для специфікації різних типів умов. 
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Наприклад, умовою може бути специфікація конкретного значення властивості 

типу даних або об’єктної властивості (теги <property> або <relation> 

відповідно). Імена властивостей вказуються у тегу, тоді як атрибут «value» 

дозволяє вказати конкретне значення властивості або ранг (діапазон значень). 

Ранг специфікується, наприклад, за допомогою зарезервованих слів %any 

individual% чи %same individual%. Аксіоми обмежень можуть бути 

визначені аналогічним чином, використовуючи базовий шаблон <constraint> 

… </constraint>. Формальне подання мови правил трансформації на основі 

розширеної форми Бексуса-Наура (EBNF) розглядається у пункті 2.4.3. 

Можна також стверджувати, що набір шаблонів у таблиці 2.5 не є повним. 

Але справедливо зазначити, що інші можливі корисні шаблони або не впливають 

на окремі індивіди, або можуть бути описані вкладеним поєднанням атомарних 

шаблонів, перелічених у таблиці. Наприклад, можна запропонувати ввести 

операції з переміщення концепції в інший пакет (онтологічний модуль). Проте 

віднесення деякої концепції до іншого пакету не тягне за собою змін у індивідах. 

Аналогічним чином, факт віднесення певної концепція до іншого класу у якості 

підкласу також безпосередньо не означає змін у індивідах. Можливі побічні 

ефекти (наприклад, успадкування додаткових властивостей) можна описати 

комбінацією атомарних шаблонів трансформацій. 
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Таблиця 2.5 – Базові шаблони трансформацій екземплярів. 

№ Тип 
Шаблон Наявні 

проб-

леми Коментар 

1 Трансформації концепцій 

1.2 
додаван

ня 

<concept concept_name="name"> … </concept> - 

Нічого не відбувається з екземплярами  

1.3 
перейме

нування 

<concept concept_name="oldname"> 

   <rename>newname</rename> … </concept> - 

Всі екземпляри oldname стають екземплярами newname 

2 Трансформації об’єктних властивостей 

2.1 
видален

ня 

<concept concept_name="name1"> 

   <removeRelation domain="name1" range="name2"> 

    propertyName</removeRelation> … </concept> - 

Всі екземпляри propertyName, що мають домен name1 (якщо вказано) і 

ранг name2 (якщо вказано) відкидаються 

2.2 
додаван

ня 

<concept concept_name="name1"> 

   <addRelation domain="name1" range="name2"> 

    relationName</removeRelation> … </concept> + 

Нічого не відбувається з екземплярами 

2.3 
перейме

нування 

<concept concept_name="name1"> 

   <rename> 

    newName</rename> … </concept> - 

Всі екземпляри oldname стають екземплярами newname 

2.4 

зміна 

кардина

льності 

<concept concept_name="name1"> 

   <changeCardinality onProperty="propertyName"> 

    value</changeCardinality> … </concept> + 

Деякі екземпляри oldname стають екземплярами newname 

2.5 
зміна 

рангу 

<changeRange … ofProperty="propertyName" … >name 

</changeRange> + 

Нічого не відбувається з екземплярами 

3 Трансформації властивостей типів даних 

3.1 
видален

ня 

<removeProperty> propertyName </removeProperty> 
- 

Всі екземпляри oldname відкидаються 

3.2 
додаван

ня 

<addProperty … datatype="datatype value" … 

value="property value" … toIndividual="individual 

name" …> property name </addProperty> - 

Нічого не відбувається з екземплярами 

3.3 
перейме

нування 

<renameProperty … oldname="name1" … 

>newname</renameProperty> - 

Всі екземпляри oldname стають екземплярами newname 

3.4 
зміна 

типу 

<changeDatatype … ofProperty="propertyName" … 

>datatype </changeDatatype> 
- 

Всі екземпляри oldname трансформуються в екземпляри newname, які 

мають інший тип даних 
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Підсумовуючи треба зазначити, що шаблони правил трансформації 

екземплярів бувають двох типів. Перший тип потрібен для декларування набору 

класів, екземпляри яких підлягають міграції. Другий тип представляє типові 

операції перетворення. 

Шаблони трансформацій визначаються за допомогою XMLSchema 

(www.w3.org/XML/Schema). Використання шаблонів дозволяє відокремитися від 

конкретних онтологічних контекстів, у той час як шаблони можуть бути 

реалізовані у наборі конкретних операцій перетворення для певної пари 

онтологій. У розробленому програмному засобі правила трансформації 

серіалізуються в XML. Таке рішення дозволяє створювати зручні, і в той же час 

обчислювально ефективні формальні описи трансформацій. 

2.4.2 Правила трансформації екземплярів 

Правила трансформацій задаються для конкретної пари онтологій, 

застосовуючи описані вище шаблони трансформацій. Це робиться шляхом 

поєднання відповідних шаблонів трансформацій та заповнення слотів 

конкретними значеннями. Ці правила далі застосовуються для виконання 

необхідних операцій над екземплярами вихідної онтології підчас міграції. В 

результаті отримується ABox цільової онтології. 

Правила трансформацій для індивідів повинні бути виведені з структурних 

трансформацій  ADOC TTTTT ,,,=  і застосовані до множини асерторичних 

тверджень: 

t
C

s
CC IITr →: , 

t
O

s
OO IITr →: , 

t
D

s
DD IITr →: , 

t
A

s
AA IITr →: , 

(2.28) 

Tr-и як похідні від T-ів будуть мати ту ж вкладену структуру. 

На етапі формулювання правил трансформацій для конкретного випадку 

міграції, у відповідному файлі XML задаються імена конкретних концепцій та 
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властивостей, а також набір операцій трансформацій, які повинні бути застосовані 

до їх індивідів. Для цього визначено кореневий елемент <concepts> у 

відповідному файлі XML схеми. Цей кореневий елемент містить описи концепцій 

та операцій для конкретної пари онтологій. Він формалізується як сукупність 

тверджень <concept> з відповідними властивостями, які містять як свої 

значення імена класів, екземпляри яких підлягають міграції. Тег <concept> 

містить вбудовані теги, що відповідають операціям, які, у свою чергу, також 

можуть мати атрибути. Наприклад, тег addProperty має атрибут data_type 

для властивості, що додається, та атрибут value, який містить значення 

властивості. Правила також можуть бути задані для трансформації властивостей 

окремих індивідів, використовуючи атрибут toIndividual, що вказує ім’я 

конкретного індивіда. 

2.4.3 Формальна мова для подання правил трансформацій 

Опишемо формальну граматику мови правил трансформації екземплярів, 

використовуючи розширену форму Бексуса-Наура (EBNF) [131]. 

transromationRule = “concepts”, concept, {concept}; 

concept = “concept”, concept_name, 

[rename|removeRelation|addRelation|renameRelation|changeCardina

lity|changeRange|removeProperty|addProperty|renameProperty|chan

geDatatype]; 

concept_name = “concept_name”, name; 

name = ? IRI ?; 

(* OWL 2 ontologies and their elements are identified using 

Internationalized Resource Identifiers – IRIs *) 

rename = newname; 

newname = ? IRI ?; 

removeRelation = “removeRelation”, domain, {domain}, range, {range}, 

relationName, {condition}; 

addRelation = “addRelation”, domain, {domain}, range, {range}, 

relationName, {condition}; 

renameRelation = “renameRelation”, relationName; 

relationName = ? IRI ?; 



 120 

changeCardinality = “changeCardinality”, “onProperty”, propertyName, 

cardinalityType, value, {condition}; 

cardinalityType = “min”|“max”|“exact”; 

value = ? nonnegative integer ?; 

changeRange = “changeRange”, “ofProperty”, ofProperty, rangeName, 

{condition}; 

ofProperty = ? IRI ?; 

domain = “domain”, domainName; 

domainName = ? IRI ?; 

range = “range”, rangeName; 

rangeName = ? IRI ?; 

removeProperty = “removeProperty”, propertyName, {condition}; 

addProperty = “addProperty”, “datatype”, datatype_value, 

property_value, propertyName, {condition}; 

datatype_value = ? IRI ?; 

renameProperty = “renameProperty”, oldname, newname; 

oldname = ? IRI ?; 

changeDatatype = “changeDatatype”, ofProperty, propertyName, 

datatype; 

datatype = ? IRI ?; 

condition = “if”, domainName = [“-“], ?predefined value? | rangeName 

= [“-“], ?predefined_value? ; 

При розробці цієї формальної мови автор слідував критеріям хорошого 

дизайну мови [132]. Ці критерії добре відомі з областей логіки, баз даних та 

програмування і в основі складаються з принципів мінімальності, посилальної 

прозорості та ортогональності. 

У нашому випадку мінімальність означає, що мова повинна надавати лише 

невеликий набір необхідних мовних конструкцій. Це означає, що одне і те ж 

значення не повинно бути виражено різними мовними конструкціями. У свою 

чергу, посилальна прозорість вимагає вираження однієї й тієї ж семантики однією 

й тією ж мовною конструкцією, незалежно від контексту, в якому вона 

використовується. Принцип ортогональності вимагає попарної незалежності 
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мовних конструкцій, що дозволяє уникнути їх змістовної систематичної 

комбінації. 

Наша мова правил трансформації відповідає цим дизайнерським принципам 

та забезпечує лише набір необхідних мовних конструкцій, які можуть бути 

застосовані в кожній комбінації, яка має сенс. Це призводить до компактного 

однорідного синтаксису, який зручно та легко підтримувати, розуміти й 

поширювати між користувачами, а також автоматично обробляти та 

обмінюватися програмними агентами. 

2.4.4 Ітераційний метод міграції екземплярів онтологій 

Як вже було зазначено у пункті 1.2.3, однократні (в один прохід) рішення 

задачі міграції екземплярів можуть призвести до втрати асерторичних тверджень 

через проблеми, викликані різними причинами, які мають спільний причинний 

корінь – відсутність необхідної інформації для трансформації всіх релевантних 

екземплярів належним чином і коректно. 

Взагалі, надання явного, коректного та повного відображення вихідного 

TBox до цільового TBox недостатньо для розробки повного та коректного 

перетворення відповідної асерторичної частини. Характерним прикладом є 

додавання нового відношення до концепції в цільовій онтології. Відповідні 

значення об’єктної властивості повинні бути додані до екземплярів відповідного 

класу. Проте у загальному випадку ми можемо не знати заздалегідь точний набір 

індивідів, які мають бути пов’язаними. Тому в автоматичному режимі така 

властивість не додається до всіх екземплярів у розробленому методі. 

Подібна проблема виникає коли змінюється кардинальність відношення. У 

загальному випадку ми не можемо знати заздалегідь, які конкретні екземпляри 

мають бути пов’язані з індивідом, що має властивість потужності, яка змінюється. 

Проте може бути відомо, і заздалегідь можна вказати, що певний набір окремих 

екземплярів даного класу повинен мати відношення до іншого конкретного 

індивіда. Розроблений метод дозволяє чітко визначити такі «апріорні» знання в 



 122 

правилах трансформацій. Крім того, під час виконання збирається та записується 

спеціальний журнал проблем міграції. 

Інший тип проблем, який виникає підчас міграції екземплярів полягає у 

тому, що не всі необхідні конструкції OWL розглядаються у належний час. 

Хорошим прикладом є випадок, коли два класи (A і B) визначаються як 

еквівалентні у вихідній онтології, але вони не є еквівалентними в цільовій 

онтології. Виходячи з аксіом еквівалентності, якщо екземпляри А мігрували, то 

екземпляри B також повинні бути перенесені. Однак зняття аксіоми 

еквівалентності в цільовій онтології може викликати колізії для окремих 

індивідів. Розроблений метод передбачає, що всі колізії таких видів (зумовлені 

виводом на основі аксіом обмеження та відображення) повинні бути явно 

вирішені підчас виявлення змін та специфікації правил трансформацій. 

Незважаючи на це, оціночні експерименти (описані у розділі 4) довели, що 

програмний прототип коректно та повно виконує міграцію екземплярів онтологій 

у випадку, коли вищезгадані проблеми відсутні або відповідні колізії коректно 

вирішені в (уточнених) правилах трансформацій. Необхідність уточнення правил 

є аргументом на користь застосування ітераційного підходу в розробленому 

методі. 

Як вже було зазначено вище, ітераційне рішення задачі міграції екземплярів 

онтологій по суті створює послідовність станів  s
sti

O онтології 
sO  з метою 

мінімізувати ),,( ts OOUidiff таким чином, що: 

jiOOUidiffOOUidiff t
s
stt

s
st ji

→ ),,(),,( ,  (2.29) 

де: 
s
sti

O – це 
sO  в стані після завершення ітерації i; i, j – номери ітерацій. Після 

кожної ітерації аналізується якість міграції (експертом – людиною, або 

автоматично – за певними заздалегідь визначеними критеріями), а праповєвила 

трансформацій відповідно уточнюються. І, нарешті, процес зупиняється, коли 

досягає прийнятної якості результатів. 
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Висновки до розділу 2 

У розділі 2 автор зробив формальну постановку задачі та на теоретичному 

рівні описав розроблений метод відображення онтологій та узгодження схем. 

Автор склав перелік основних вимог до методів, спрямованих на вирівнювання 

онтологій у децентралізованих умовах, та проаналізував питання ефективності, 

точності та збіжності методів. У розділі 2 надаються детальні відомості про 

теоретичний апарат, який виступає формальною основою моделі та методу 

міграції онтологічних екземплярів. Цей теоретичний апарат в основному 

покладається на три теорії: дескрипційні логіки, теорію ревізії переконань, а 

також – семантичні контексти та теорію типів. 

Дескрипційні логіки та ревізія переконань широко застосовуються у різних 

галузях штучного інтелекту та суміжних сферах. Дескрипційні логіки служать для 

формального подання знань, яке дозволяє природно реалізувати логічний вивід і 

міркування на основі цього подання. Як показано у розділі 2, основною перевагою 

дескрипційних логік є те, що вони мають властивість алгоритмічної розв’язності 

логічного виводу. Теорія ревізії переконань, у свою чергу, забезпечує засоби для 

внесення довільних змін у модель подання знань, зберігаючи її узгодженість. Як 

також було показано в цьому розділі, поєднання обох теорій має значний 

потенціал, тому що забезпечення узгодженності в ДЛ базах знань є дуже 

важливим і складним завданням. Проте, показано, що не всі дескрипційниі логіки 

є сумісними з основними постулатами теорії ревізії переконань. У цьому розділі 

автор проаналізував відповідні проблеми та розробив способи їх вирішення. Далі, 

автор довів раціональність операторів трансформації, які реалізовані як шаблони 

та правила трансформацій у програмному рішенні задачі міграції онтологічних 

екземплярів. 

У свою чергу, остання теорія (семантичні контексти та теорія типів) не є 

широко визнаною через свою початкову орієнтацію на конкретний сценарій 

використання – розподілений інформаційний пошук. Проте в розділі 2 автор 

продемонстрував придатність цієї теорії до вирішення набагато більш широкого 
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кола задач і, зокрема, пристосував її до проблеми вирівнювання онтологій у 

децентралізованих умовах. Автор використав цю теорію для побудови стратегії 

автоматизованих смислових переговорів інтелектуальних програмних агентів. 

Також розділ 2 містить доказ збіжності процесу узгодження, який втілює 

стратегію смислових переговорів на основі семантичних контекстів та теорії 

типів. 

Далі в розділі 2 представлено один з основних теоретичних вкладів. 

Зокрема, автор представив розроблену фрагментарну модель задачі знаходження 

відображення онтологій та узгодження схем, що використовується у якості базису 

для побудови спеціальних еволюційно-фрагментарних алгоритмів, які дозволяють 

уникнути вичерпного пошуку онтологічних контекстів та знаходити оптимальні 

вирівнювання онтологій з допустимою обчислювальною складністю (детальніше 

про алгоритми наведено у пункті 2.3.4). 

Також у розділі 2 представлено розроблений у дисертаційному дослідженні 

ітераційний метод міграції екземплярів разом із розробленими шаблонами 

перетворення екземплярів та формальною мовою, що використовується для 

подання правил трансформацій. 

Крім того, у розділі 2 наведено інформацію про міри семантичної 

пов’язаності (подібності чи різниці) онтологічних сутностей та контекстів. 

Більшість показників базуються на оцінці семантичної відстані між структурними 

елементами, що порівнюються. Ці оцінки можуть ґрунтуватися на порівнянні 

самих структурних компонентів, їх семантичних контекстів та відповідних 

індивідів. 

Отже, у розділі 2 були виконані наступні завдання дисертаційного 

дослідження: 

1. розробити математичну модель та обчислювальний метод, спрямовані 

на вирішення задач знаходження відображення онтологій, узгодження 

онтологічних схем і міграції екземплярів онтологій, які можуть бути реалізовані у 

розподілених та децентралізованих умовах; 
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2. довести валідність розробленої моделі, довести збіжність і 

раціональність розробленого методу. 

Для цього були розроблені та вперше запропоновані: 

– фрагментарна модель відображення онтологій та узгодження схем; 

– фрагментарний метод побудування множин онтологічних контекстів; 

– ітераційний метод міграції екземплярів онтологій; 

– шаблони та правила трансформацій онтологічних екземплярів; 

– формальна мова для подання правил трансформацій. 

Також у розділі 2 отримали подальший розвиток: 

– математичні моделі ревізії переконань у дескрипційних логіках; 

– моделі подання знань у децентралізованих умовах, зокрема, математичні 

моделі семантичних контекстів; 

– методи смислових переговорів інтелектуальних програмних агентів; 

– міри семантичної пов’язаності. 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора [7–9],  

[11–18], [23]. 
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РОЗДІЛ 3 АЛГОРИТМИ ТА ПРОГРАМНЕ РІШЕННЯ 

 

 

Після розробки теоретичного підходу до міграції екземплярів онтологій у 

децентралізованих умовах відповідно до поставлених у дисертаційному 

дослідженні завдань необхідно реалізувати його у програмній системі – прототипі 

для того, щоб проаналізувати сильні та слабкі сторони підходу, а також його 

застосовність вцілому. По суті, розроблене у межах дисертаційного дослідження 

програмне рішення реалізується у формі децентралізованої системи 

інтелектуальних програмних агентів, де процеси узгодження схем та міграції 

екземплярів реалізуються у вигляді смислових переговорів між ними. Розділ 3 

присвячений деталям реалізації запропонованого автором у дисертаційному 

дослідженні рішення. 

Розділ 3 починається з базових припущень та обмежень реалізації. Далі 

представлені розроблені автором алгоритми для відображення онтологій та 

узгодження схем, які використовують модель та міри, деталі яких викладені у 

розділі 2, і реалізують запропонований метод. У межах дисертаційного 

дослідження розроблено два види алгоритмів – прямолінійний алгоритм, що 

показує кращу точність, але має вищу обчислювальну складність, та представники 

EVF-алгоритмів (фрагментарних алгоритмів) – жадібний фрагментарний 

алгоритм та еволюційно-фрагментарний алгоритм, які дозволяють обробляти 

великорозмірні онтології зберігаючи прийнятну якість результатів. У розділі 3 

автор описує деталі реалізації методу відображення онтологій і узгодження схем 

на основі агентів та алгоритм міграції екземплярів онтологій, реалізований у 

програмному рішенні. 

3.1 Припущення та обмеження реалізації 

Розроблені у дисертаційному дослідженні модель та метод міграції 

екземплярів онтологій не можуть повністю ігнорувати властивості онтологій, що 

беруть участь у процесі міграції. Тоді, для того щоб здійснити реалізацію моделі 
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та методу, необхідно прийняти ряд припущень та запровадити деякі обмеження на 

ці онтології. 

Припущення та обмеження є наступними: 

1. Всі вихідні та цільові онтології sO  та tO  повинні бути в узгодженому 

стані (початкові стани онтологій не містять жодних неузгодженостей всередині 

онтологій). 

2. Онтології sO  і tO  не можуть бути семантично непересічними. Це 

означає, що має бути, принаймні, часткове семантичне перекриття між 

онтологіями, що робить семантичний розрив між ними переборним. 

3. Онтології sO  і tO  можуть мати довільні структури і різні типи 

семантичних зв’язків повинні враховуватися. Це може означати різні види 

залежностей між елементами sO  і tO . 

4. Взагалі, sO  і tO  можуть мати довільні види й розміри TBox-ів та 

ABox-ів. Це може означати необхідність використання різноманітних мір 

семантичної подібності та методів узгодження. 

5. Розміри онтологій повинні співвідноситись з обчислювальною 

потужністю засобів, що використовуються для узгодження онтологій та міграції 

екземплярів (апаратні та системні середовища) так, щоб результат міг бути 

отриманий протягом прийнятного періоду часу. Практично це означає, що при 

використанні прямого методу потужності sO  і tO  (у теоретико-множинному 

сенсі) повинні бути достатньо помірними для того, щоб переборні алгоритми 

обробки могли бути прийнятними (з метою проведення оціночних експериментів 

та порівняння таких алгоритмів з фрагментарними). 

3.2 Реалізація відображення онтологій та узгодження схем 

Як було зазначено раніше, для реалізації міграції онтологічних екземплярів 

у децентралізованих умовах автор обрав підхід [19] на основі використання 

інтелектуальних програмних агентів. Згідно з цим підходом, агенти спілкуються 

один з одним з метою вирівняти відповідні подання знань. У цьому розділі 
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наведено деталі реалізації, яка полягає в імплементації смислових переговорів між 

інтелектуальними програмними агентами, де переговори проводяться ітераційно і 

на кожному кроці агенти порівнюють онтологічні контексти та використовують 

пропозиційні підстановки з метою зменшення семантичної відстані між 

контекстами. 

Основна увага в цьому розділі приділяється деталям стратегії переговорів 

агентів та її програмної реалізації. Почнемо з опису прямого алгоритму для 

відображення онтологій та узгодження схем, що є придатним для онтологій малих 

та помірних розмірів. Після цього введемо еволюційно-фрагментарну модель 

відображення онтологій та узгодження схем онтологій.  

Для цього автор спочатку представляє узагальнену еволюційну модель. 

Тоді, використовуючи введені моделі, автор будує спеціальні EVF-алгоритми, які 

можуть бути використані для вирішення задач вирівнювання онтологій на 

великих промислових (або біомедичних) онтологіях з допустимими 

складностями, забезпечуючи при цьому достатньо високу якість результатів. 

Решта розділу присвячена деталям стосовно вибору шляхів реалізації та дизайну 

мультиагентної системи. 

3.2.1 Прямий алгоритм відображення онтологій та узгодження схем 

Детальні відомості про алгоритм, супроводжені докладними 

ілюстративними прикладами, можна знайти в [54], а деталі реалізації наведено 

в [19]. 

Припустимо, що у нас є сформований базовий набір контекстів для обох 

онтологій OS і OT. Далі припустимо, що   || ,...,1
ii cSncSO = це контекст ci в Os і 

TS ki cch ⎯→


:  це гіпотеза еквівалентності ci  і  ck. Також будемо позначати 

пропозиційну підстановку |
icSj O  отриману шляхом заміни ci на ck в j  як j  . 

Встановлюємо значення подібності j   для оцінки подібності контексту sj рівною 

1 якщо |TO j   і sj = 0 в іншому випадку. 
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Крок 1. Вибрати   || ,...,1
ii cSncSO =  з базової множини контекстів SCtx . 

Агент AgS направляє |
icSO  агенту AgT.  

Крок 2. AgT намагається застосувати цей контекст до OT. 

Крок 3. AgT формує множину гіпотез еквівалентності ci концепціям з OT. 

При формуванні цих гіпотез AgT використовує різні міри подібності та пробує 

пропозиційні підстановки для оцінки контекстної подібності. 

Крок 4. AgT оцінює обґрунтованість гіпотези h за загальною подібністю 

Simh концепцій ci і ck яка обчислюється як середнє значення вимірюваних 

подібностей в рамках h. Гіпотеза h видаляється з множини гіпотез. Якщо множина 

не порожня, перейти на Крок 3. 

Крок 5. Обчислити контекстну подібність ci та ck як 
=

=
m

j
jc s

m
Sim

1

1
. 

Крок 6. Якщо 1cSim  AgT надає AgS певний контекст T

cT CtxO
k
|  щоб 

дозволити AgS робити свої гіпотези та оцінки. Інакше, виміряти семантичну 

відстань між ci і OT як ( )
iH

jhi SimSD max1−=  

Крок 7. AgS намагається застосувати цей контекст до OS. 

Крок 8. AgS формує множину гіпотез еквівалентності ck концепціям OS. 

Крок 9. AgT оцінює обґрунтованість гіпотези h. Гіпотеза h видаляється з 

множини гіпотез. Якщо множина не порожня, перейти на Крок 8. 

Крок 10. Обчислити контекстну подібність ck і cj. 

Крок 11. Якщо 1cSim  виміряти семантичну відстань Dk між ck і OS; 

видалити контекст з 
SCtx . Якщо 

SCtx  не порожня – перейти на Крок 1. 

Крок 12. Обчислити загальну семантичну відстань між OS
 і OT як 


=

=
n

i
iSDSD

1

.  

Кінець алгоритму. 
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3.2.2 Еволюційно-фрагментарна модель 

Раніше в пункті 2.3.4 автор представив розроблену фрагментарну модель 

задачі узгодження онтологічних схем та запропонував два алгоритми побудови 

фрагментарних структур на основі наборів онтологічних контекстів, які 

дозволяють уникати вичерпного пошуку контекстів. На початку цього пункту 

автор описує узагальнену еволюційну модель. Далі показан процес побудови 

нової фрагментарної структури на основі фрагментарних структур 
A  і 

B , яка 

отримується за допомогою алгоритмів, описаних у пункті 2.3.4. Потім на основі 

отриманої фрагментарної структури автор презентує 2 алгоритми для розв’язання 

задачі узгодження онтологічних схем з прийнятною складністю – жадібний 

фрагментарний алгоритм та еволюційно-фрагментарний алгоритм. 

3.2.2.1 Узагальнена еволюційна модель 

Розглянемо класичну задачу одномірної оптимізації. Припустимо, що на 

множині допустимих рішень V потрібно знайти точку v* таку, що функція 

1:F V R→  досягає максимального (мінімального) значення. 

Для того, щоб знайти приблизне рішення задачі оптимізації, вводиться 

наступна математична модель задачі. Множина V в моделі замінюється деякою 

множиною X досить простої природи – базовою множиною рішень (яка 

називається базовою множиною), а цільова функція відповідно заміняється 

функцією, визначеною на цій базовій множині. Перехід від множини допустимих 

рішень до базової множини X по суті є кодуванням множини допустимих рішень. 

Зворотній перехід від точки Xx  в базовій множині до відповідного 

допустимого рішення називається декодуванням. 

Узагальнюючи ряд підходів до еволюційного моделювання, які 

використовуються в різних дослідженнях [133–136], визначимо еволюційну 

модель наступним чином [137]: 

Визначення 3.1. Еволюційна модель оптимізаційної задачі включає 

наступні компоненти: 
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1. Базова множина рішень. Базова множина рішень X, на якій 

шукається оптимальне рішення. Кінцеві непусті підмножини множини X 

називаються популяціями. Встановлення базової множини передбачає опис 

процедури кодування рішень точками базової множини та зворотньої процедури 

декодування шляхом відновлення рішень в точках базової множини X. 

2. Критерій – це функція, задана на базовій множині зі значеннями в R1 

(або Rn у випадку багатокритеріальних моделей з цільовими функціями 

: nf X R→ ). По суті вона являє собою правило, яке дозволяє встановити значення 

цільової функції на допустимому рішенні задачі на основі заданого коду 

допустимого рішення в множині X. 

3. Правило побудови початкової популяції. По суті це оператор, який 

вибирає непусту підмножину 0Y X на множині X. 

4. Правило селекції. Це правило, яке дозволяє вибирати для будь-якої 

популяції Y X  множину пар батьківських елементів у цій популяції для 

подальшого виконання операції схрещування (кросовера). 

5. Правило схрещування (або правило кросовера) визначається 

оператором :Kr X X X → , який створює нове дочірнє рішення (або кілька таких 

рішень) на двох батьківських рішеннях з множини X. 

6. Правило мутації. Правило мутації специфікується за домогою 

оператора мутації :M X X→  та дійсного числа  0,1muta  , що по суті 

відображає  ймовірність мутації. Для будь-якої популяції Y, сукупність нащадків 

цієї популяції отримується шляхом подальшого послідовного застосування 

правил селекції, схрещування та мутації. 

7. Правило відбору. Правило відбору дозволяє отримувати нову 

популяцію з об’єднання батьківських та дочірніх множин. Зазвичай це правило 

визначається шляхом зазначення величини (кількості елементів) популяції та 

лінійного порядку або функції, що являє собою критерій відбору. Елементи 

об’єднання батьківських та дочірніх множин упорядковані, і, таким чином, 

вибираються ті, що мають найвище значення критерію. 
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8. Стоп-правило (правило зупинення). Стоп-правило – це правило, яке 

визначає умову завершення роботи еволюційного алгоритму. 

Пошук наближеного оптимального рішення в рамках еволюційної моделі 

здійснюється за допомогою еволюційного алгоритму. Нижче описано варіант 

еволюційного алгоритму для знаходження наближених рішень оптимізаційної 

задачі в рамках еволюційної моделі, що розглядається. Крок еволюційного 

алгоритму, який будемо надалі називати еволюційним кроком, полягає в 

наступному. 

Нехай поточна популяція, яка називається k-м поколінням kY X  

визначається на k-му кроці. На початковому кроці 0 маємо первинну 

популяцію 0Y  яка отримується за правилом побудови первинної популяції. 

Множина батьківських пар k k kP Y Y   в поточній популяції kY  вибирається за 

допомогою правила селекції. Оператор схрещування застосовується до кожної 

батьківської пари і, таким чином, отримуємо множину ( )k kC Kr P= . Далі правило 

мутації застосовується до всіх елементів множини kC  і будується дочірня 

множина kC .  

Більш детально, кожен елемент kc C  замінюється елементом ( )ac M c =  з 

імовірністю a  або залишається незмінним з імовірністю 1 a− . Після цього, 

відповідно до моделі, необхідно застосувати правило відбору. Елементи 

об’єднання k kY C  впорядковуються і перші m елементів за значенням критерію 

формують популяцію 1kY +  (де m – це  чисельність популяції). 

Нарешті, перевіряється умова стоп-правила. Якщо ця умова не 

виконується, необхідно перейти до наступного кроку алгоритму. В іншому 

випадку алгоритм зупиняє свою роботу. Таким чином, отримуємо приблизний 

розв’язок задачі, який є найкращим за значенням цільової функції на останній 

популяції. 

Побудова еволюційної моделі починається з опису процедур 

кодування/декодування та вибору базової множини. Ці дії складають один з 

найважливіших етапів, зокрема він задає напрям подальшого розвитку 
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еволюційної моделі. Наприклад, базова множина класичної моделі Холанда [138] 

являє собою набір бінарних послідовностей фіксованої довжини. Багато 

еволюційних моделей використовують такі базові множини, що є 

цілочисельними, а де-коли використовують й не цілочисельні вектори заздалегідь 

визначених розмірностей. 

У нашому випадку, для подальшої розробки EVF-алгоритмів націлених на 

вирішення задач вирівнювання екземплярів, будемо використовувати метричний 

простір перестановок Sn для побудови базових множин. Кожен елемент цього 

простору представлений перестановкою ( )1 2, ,..., ns s s s= , де всі координати є 

попарно різними числами з множини {1,2,…,n}. 

3.2.2.2 Фрагментарні алгоритми відображення онтологій та узгодження 

схем 

Завдання узгодження онтологічних схем (і, таким чином, знаходження 

результуючого вирівнювання онтологій) можна розглядати як пошук 

оптимального набору відображень контекстів (докладніше див. у пункті 2.3.4 та 

[18]). Іншими словами, ми повинні знайти таку комбінацію відображень, яка 

максимізує функцію контекстної подібності з найвищим ступенем впевненості. 

Для цього спочатку потрібно побудувати нову фрагментарну структуру на основі 

A  і 
B  для подальшої оптимізації (відповідні деталі щодо побудови 

фрагментарних структур 
A  і 

B  див. у пункті 2.3.4).  

Очевидно, що найпростішим способом отримати таку структуру є 

використання декартового добутку 
BA  . Проте порядок складності 

вирішення задачі оптимізації на даній структурі залишається обчислювально 

складним, хоча й таким чином ми зменшуємо кількість розглянутих елементів у 

порівнянні з початковою величиною (з n  і m  до n  і m , де n  і m – це кількості 

сутностей в онтологіях A  і B  відповідно, в той час як n  і m– це кількості зірок, 

що покривають структури A  та B ) завдяки побудові 
A  і 

B . Для онтологій з 

великими термінологічними частинами таке зменшення обчислюваної складності 
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може бути недостатнім для отримання результату у прийнятний час. Нагадаємо, 

що фрагменти фрагментарних структур A  та B  є впорядкованими, тому ми 

можемо вибрати підмножини фрагментів з 
A  і 

B , елементи яких можуть 

потенційно давати значення функції подібності з більшим ступенем впевненості. 

Вибір підмножин фрагментів може бути виконаний або відповідно до критерію 

покриття (див. пункт 2.3.4 щодо деталей про покриття зірками) або відповідно до 

оціночних характеристик необхідної обчислювальної потужності. У 

децентралізованих системах кількісним критерієм вибору може виступати число 

доступних операційних агентів. 

Жадібний алгоритм для знаходження оптимального вирівнювання 

Крок 1. Сформувати матрицю, в якій рядки відповідають елементарним 

фрагментам з 
B , а стовпці відповідають фрагментам з 

A . У клітинах матриці 

записати значення функції подібності, розраховані для кожної пари фрагментів. 

Крок 2. Знайти максимальні значення метрики подібності для кожного 

рядка. 

Крок 3. Знайти максимальні значення метрики подібності для кожного 

стовпця. 

Крок 4. Відсортувати рядки в порядку зменшення максимального значення 

метрики подібності. 

Крок 5. У першому рядку знайти номери стовпців, що відповідають 

максимальному значенню у цьому рядку. Додати фрагменти, що відповідають 

елементам матриці, розташованим на перехресті рядка та вибраних стовпців, у 

результуюче вирівнювання. 

Крок 6. Розглянути наступний рядок і виділити комірки з максимальними 

значеннями цільової функції і відмітити номери відповідних стовпців. 

Крок 7. Розглянути наступний за порядком стовпець із позначених стовпців 

рухаючись угору та перевірити, чи є в ньому значення, яке вище, ніж значення в 

комірці. Якщо такого значення немає, перенести відповідну пару фрагментів до 

результуючого вирівнювання. 
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Крок 8. Якщо вибрані стовпці закінчилися, повернутися до Кроку 5. 

Алгоритм закінчує роботу коли вибрані всі пари, які мають значення 

метрики подібності, більші за попередньо визначений поріг. Фрагменти, що 

залишаються невибраними включаються у наступні вибірки. Фрагменти, які 

залишаються невибраними після розгляду всіх вибірок, відкидаються. 

Слід зазначити, що вказаний вище алгоритм має властивість стійкості і дає 

псевдоточне рішення. Це рішення не буде залежати від послідовності, в якій 

розглядаються пари, та способу, за яким обчислюється цільова функція. У той же 

час цей алгоритм не гарантує абсолютно точного рішення, тому що потенційно 

релевантні знання можуть бути втрачені на етапі побудови фрагментів та 

відкидання вибірок, які залишаються після розгляду. Цей алгоритм має 

поліноміальний порядок складності. Нижче наведено EVF-алгоритм, що має 

меншу складність, але не має властивість стійкості. 

EVF-алгоритм для знаходження оптимального вирівнювання 

Крок 1. На основі фрагментарних структур 
A  і 

B побудувати нову 

фрагментарну структуру 
AB , фрагменти якої є Декартовими добутками 

фрагментів, що належать 
A  і 

B . 

Крок 2. Використовуючи процедуру побудови структурних чисел, 

перетворити 
AB  у AB

S  – фрагментарну структуру, фрагменти якої є 

структурними числами, отриманими з відповідних матриць 
AB . 

Крок 3.  Поділити AB
S  на підмножини заданої потужності 

2
2

N
Q   – 

хромосоми заданої довжини, де N  – це потужність множини 
AB
S . Критерієм 

довжини хромосоми можуть виступати оціночні характеристики необхідної 

обчислювальної потужності (Чим вище доступна обчислювальна потужність, тим 

довшими можуть бути хромосоми).  

Крок 4. Довільно вибрати пару хромосом. 
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Крок 5. Схрестити хромосоми. Хромосоми розглядаються в порядку їх 

генів (елементів підмножин). Обираються мінімальні з перших двох елементів та 

додаються до перестановки-нащадка. 

Крок 6. Видалити виділений елемент з батьківських хромосом. Якщо у 

батьківських хромосомах 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. 

Крок 7. Видалити розглянуті хромосоми з початкового набору хромосом. 

Крок 8. Якщо в початковому наборі хромосом залишилося більше однієї 

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

її до нової популяції. 

Крок 9. Вибрати з популяції хромосоми, які мають значення критерію 

відбору (інтегральне значення функції подібності) вище за порогове значення. 

Додати вибрані хромосоми до результуючої популяції. 

Крок 10. Якщо кількість поколінь не досягла граничного значення, і на 

Кроці 9 вибрано хоча б одну хромосому, тоді видалити ті фрагменти з AB
S  , що 

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

Крок 3. 

Крок 11. Кінець алгоритму. Найкращий набір хромосом (за критерієм 

відбору) результуючої популяції визначає приблизне рішення задачі. 

Важливо відзначити, що на Кроці 5 ми вибираємо мінімальний елемент, 

оскільки ці числа по суті є порядковими номерами елементів у відсортованій 

множині. Тобто в такий спосіб ми вибираємо максимальний щодо ступеня 

впевненості фрагмент. Можна отримати більш точне рішення, якщо вже обрані 

хромосоми підлягають схрещенню з новоствореними хромосомами на 

наступному проході алгоритму, починаючи з Кроку 3. Але тоді потрібно 

виключити критерій «якщо на Кроці 9 вибрано хоча б одну хромосому» із Кроку 

10 алгоритму. Крім того, тоді також треба виключити додавання до результуючої 
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популяції з Кроку 9, оскільки в цьому випадку результуючою буде популяція, 

отримана з хромосом, обраних на останньому проході алгоритму. 

Вище автор представив лише один із можливих еволюційних алгоритмів як 

рішення задачі знаходження оптимального вирівнювання. Можна також 

запропонувати інші EVF-алгоритми для вирішення цієї задачі. Наприклад, при 

утворенні хромосом у фрагментарній множині AB
S  ми могли не тільки 

схрещувати хромосоми одну з одной, але також вводити деякі мутації до них, 

використовуючи в якості мутагенів ті гени, які спочатку не були включені в 

перше покоління хромосом. Крім того, оператор мутацій може виконувати 

випадкову транспозицію в перестановці. 

Структурні числа та фрагментарні структури 

Введемо поняття структурного числа. 

Припустимо, що   це підмножина абстрактного простору  . Позначимо 

елементи множини   як ,...,,, iii  . Тепер розглянемо систему елементів 

наступного виду: 
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Будемо розглядати цю систему як набір стовпців ka , тобто: 

),...,( 21 naaaA = , ji aa   )( ji  . (3.2.2) 

Стовпці ka , в свою чергу, є невпорядкованими наборами елементів ik : 

 mkkkka  ,...,, 21= , jkik    )( ji  . (3.2.3) 

Можна помітити, що структурне число виглядає як матриця. Проте схожість 

між матрицею та структурним числом є лише зовнішньою, оскільки правила дій зі 

структурними числами абсолютно відрізняються від правил, що 

використовуються для матриць. 

Будемо вважати, що стовпці ka  є рівними, якщо вони містять однакові 

елементи. Припустимо також, що за визначенням система (3.2.1) не містить 
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рівних стовпців. Тепер будемо розглядати систему типу (3.2.1) як елемент нової 

алгебри – алгебри структурних чисел. Відповідно до визначень абстрактної 

алгебри алгебра структурних чисел може бути віднесена до категорії операторних 

алгебр [139]. Це означає, що вона може характеризуватися впорядкованою 

трійкою (тримісним кортежом) eE ,, , де E  є носієм – (основною) множиною 

алгебри (у нашому випадку – сімейство множин);   – двоелементна множина 

операторів 21, , що визначає суму та добуток; e  – це результат, тобто функція, 

яка присвоює елемент EC , що є результатом операції, виразу BA . Тепер 

розглянемо послідовність елементів ix  (не обов’язково різних): 

ni xxxx ,...,..., 21 . (3.2.4) 

Позначимо число ідентичних елементів в послідовності (3.2.4) як ( )kxr . 

Структурним числом називається система елементів ik  виду (3.2.1) з 

урахуванням (3.2.2) та (3.2.3), що задовольняє наступним визначенням [140]. 

Визначення 3.2. Два структурних числа A  і B  вважаються рівними )( BA =  

якщо і тільки якщо )()( BaAa   або: 

( )BbAaBA
a

= . (3.2.5) 

Визначення 3.3. Сумою структурних чисел A  і B  є структурне число 

  BABAxBxAxxC == ),()(| . (3.2.6) 

Вираз BA  в формулі (3.2.5) означає симетричну різницю множин A  і B . У 

даному випадку ми можемо записати BAC += . 

Визначення 3.4. Добутком структурних чисел A  і B  є структурне число 

( )   },,...,3,1,|{ BbAabarbabaC ==  . (3.2.7) 

яке записується як ABC = . 

Відповідно до визначення суми, при додаванні структурних чисел стовпці, 

що одночасно з’являються в обох числах A  і B , опускаються. У свою чергу, 

відповідно до визначення добутку, множення структурних чисел A  і B  виключає 

ті стовпці ba  , в яких якийсь елемент повторюється (тобто для них виконується 

 ba ), а також виключає парне число ідентичних стовпців. Можна помітити, 
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що рівність структурних чисел по суті є відношенням еквівалентності, тобто вона 

рефлексивна, симетрична і транзитивна. 

Розглянемо структурні числа матриць [141]. Припустимо kH  – матриця 

 DDa ,  виду (3.2.1), dD :1=  позначає множину всіх других індексів елементів 

 jka ,  з k-го рядка, для якого   0, jka . Іншими словами,  kHka ,  це вектор всіх 

ненульових елементів k-го рядку матриці  DDa , , Dk , DHk  . Тоді будемо 

називати структурним числом k-го рядку матриці  DDa ,  або елементарним 

структурним числом матриці  DDa ,  наступний вираз: 

||21 ...|
kHkkkk jjjkS = .     (3.2.8) 

Якщо lS  це структурне число l-го рядка, тоді, беручи до уваги (3.2.7), ми 

можемо визначити добуток елементарних структурних чисел матриць. Тоді під 

структурним числом матриці ми розуміємо добуток структурних чисел всіх рядків 

матриці, представлених або як добуток кофакторів, або у наступній формі: 

 ( )

||21

||22221

||11211

...

............

...
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...

2

1

, 1

1

dHddd

H

H

jjj

jjj

jjj

d

DDaS = , де dD :1= . (3.2.9) 

З огляду на вищесказане, структурні числа, що використовуються в EVF-

алгоритмі для пошуку оптимального вирівнювання, являють собою числа вида 

(3.2.9), отримані з матриць, побудованих за декартовим добутком фрагментів, що 

складають фрагментарну модель. 

3.2.3 Реалізація на основі агентів 

Для реалізації першого етапу методології автор розробив дві архітектури 

мультиагентних систем. Перший тип систем складається з двох інтелектуальних 

агентів та реалізує архітектуру без агента посередника (див. графічну 

інтерпретацію на рисунку 3.1). Цей параметр відповідає повністю розподіленій 

одноранговій (peer-to-peer) системі автономних інтелектуальних сутностей. 

Другий тип архітектури передбачає три агента – 2 однорангових агента, 
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асоційованих з вихідною та цільовою онтологіями, а також агент, який надає 

сервіс посередника і асоційований з реферальною онтологією (якщо така є) (рис 

3.2). Агент посередник може також надавати спеціальні сервіси з узгодження, 

особливо ті, що стосуються сторонніх джерел (наприклад, методів пошуку 

відображень на основі WordNet, і т. п.) та сервіс-провайдерів (наприклад, сервісів 

«жовтих сторінок» або зовнішніх сервісів з узгодження тощо) або навіть 

утримувати деякі заздалегідь визначені вирівнювання, що надаються агентам за 

вимогою. 

Для реалізації мультиагентної системи автор обрав у якості агентської 

платформи середовище JADE (Java Agent Development Environment, 

http://jade.tilab.com/). Кожен агент містить спеціальний модуль для роботи з 

онтологіями – обробник онтологій, який дозволяє парсити онтологію та 

перебирати онтологічні елементи, а також обробник контекстів для управління 

онтологічними контекстами. Структурна дельта між контекстами знаходиться за 

допомогою спеціального детермінатора і обчислюється на основі різних 

реалізацій метрики семантичної відстані. Агенти виконують узгодження 

онтологій специфікованих на мові OWL (http://www.w3.org/TR/owl2-overview/) та 

використовують прикладний програмний інтерфейс OWL API 

(http://owlapi.sourceforge.net/) для роботи з такими онтологіями. На рисунку 3.3 

показана UML діаграма фрагменту програмного прототипу (з міркувань стислості 

на рисунку показано не всі класи та методи в деталях, але функціональний скелет 

класів та інтерфейсів для кращого розуміння відносин між ними). 
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Рисунок 3.1 – Вирівнювання онтологій в одноранговій МАС 

Прикладний програмний інтерфейс Ontology Alignment API [142] 

використовується для подання вирівнювань у форматі Alignment format. Цей API 

надає набір інтерфейсів, які можуть бути реалізовані використовуючи різні 

методи та метрики. Типовим прикладом такого інтерфейсу може служити 

інтерфейс AlignmentProcess, що надає абстрактний метод align(), який може бути 

реалізований спеціальними методами узгодження онтологій. У розробленій 

реалізації агенти обмінюються онтологічними контекстами, а не цілими 

онтологіями, і цей метод реалізує вирівнювання окремих контекстів. Результуюче 

вирівнювання отримується шляхом комбінації вирівнювань, отриманих на 

окремих ітераціях переговорів та застосуванням операції обрізки trim(). 
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Легенда:              –   управляючий потік; 

           –   потік даних            –  вирівнювання; 

             –   опціонально;            –   агент; 
 

Рисунок 3.2 – Вирівнювання онтологій в мультиагентній системі з агентом 

посередником 

Ця операція обрізає вирівнювання у відповідності до заздалегідь 

визначеного порогу, видаляючи елементарні вирівнювання з довірчими 

значеннями нижче заданого порога. Як зазначено вище, на основі отриманого 

вирівнювання агент формує набір правил трансформацій для перетворення та 

перенесення онтологічних екземплярів. Більше інформації про шаблони 

трансформацій та мову правил можна знайти в 2.4.1– 2.4.3 та в [10]. Для перевірки 

узгодженості у реалізації використається різонер Pellet 

(http://clarkparsia.com/pellet/). 
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Рисунок 3.3 – Фрагмент UML діаграми програмного прототипу 

3.3 Реалізація міграції екземплярів онтологій 

У цьому підрозділі формально представлений алгоритм Ontology Instance 

Migration (міграція екземплярів онтологій, OIM) для вирішення задачі міграції 

екземплярів онтологій, відповідно до постановки задачі у підрозділі 2, та його 

реалізація у вигляді підсистеми міграції екземплярів онтологій як частини 

розробленого у дисертаційному дослідженні програмного рішення. 

3.3.1 Алгоритм міграції екземплярів онтологій 

Опис алгоритму OIM на компонентному рівні представлено на рисунку 3.4. 

По суті, алгоритм OIM визначає функціональність движка міграції екземплярів 

(Instance Migration Engine) представленого далі в пункті 3.3.2 як частина 

архітектури підсистеми OIM (див. також рисунок 3.6). Програмні компоненти 

залучені до виконання міграції екземплярів з sO до tO  показані більш детально на 
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рисунку 3.5. Ці компоненти також виділені жирним шрифтом на рисунку 3.4. 

Специфікація алгоритму OIM використовує наступні позначення (символи): 

 ss oO =  – набір вихідних онтологічних модулів (можливо, об’єднаних з 

використанням операцій імпорту); 

 tt oO =  – набір цільових онтологічних модулів (можливо, об’єднаних з 

використанням операцій імпорту); 

 CC
i sS =  – множина тверджень, що описують концепції (класи) вихідного 

онтологічного модуля io  (де int 
sOni ,1= , 

sOn  – число вихідних онтологічних 

модулів в sO ) 

 OO
i sS = ,  DD

i sS =  – множина тверджень, що відповідно описують 

об’єктні властивості та властивості типу даних в io  

 AA
i sS =  – множина аксіом обмежень в io ; 

iI  ={ ind } – множина індивідів онтології io ; 

ABScope – параметр, який обмежує частину вихідного ABox з точки зору 

онтологічних модулів, залучених до процесу міграції, можна встановити вручну; 

( )    }{},{},{},{,,, ADOCADOC tttttTTTTT ===  – це набір правил 

структурної трансформації, специфікованих для конкретного випадку міграції; 

 opOp
jr =  – набір атомарних операцій перетворення з яких складається 

відповідне правило трансформації (де int Tnj ,1= , Tn  – число правил 

трансформації). Кожна операція являє собою екземпляр (реалізацію) відповідного 

шаблону трансформації (Tp ).  

Обчислювальна складність алгоритму OIM (рисунок 3.4) може бути оцінена 

як лінійна ( )( sIO ) за припущення, що кількість елементів TBox суттєво менша, 

ніж кількість асерторичних тверджень. Це припущення справедливе для багатьох 

онтологій. В іншому випадку слід використовувати одну з реалізацій EVF-

алгоритму (підпункт 2.3.4.2). 
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For ( Rr : ) do 

   //* Process the next transformation rule 

  {TRProcessor: Get r  from R ; 

   TRProcessor: Get the value of the concept_name slot of r ;  

   //* find a class with the concept_name 

   For ( Ooi : ) do 

      //* Process i-th ontology module 

     {For ( C
i

C Ss : ) do 

         //* Process the next concept and related properties 

        {OntologyManager: Get Cs  from C
iS  where nameconceptnamesC _. = ;  

         DataFactory: Get Cs
I  according to the chosen ABScope; 

         OntologyManager: Infer the sets of axioms ( )
i

A
sS

~
 and ( )

k
A

tS
~

 that either 

         constrain or expand Cs
I : 

         ( ) ( )
ktis oo →  and      

         ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k

D
ti

D
sk

O
ti

O
sk

C
ti

C
sik

A
tk

A
ti

A
si

A
s SSSSSSTSSSS →→→ ::

~
,

~
, 

         int 
tOnk ,1= , 

tOn  – number of target ontologies;  

         Core: Query Reasoner to infer the constrained or expanded set  

         of individuals Cs
I
~

based on ( )
i

A
sS

~
 and ( )

k
A

tS
~

;  

         LogFactory: Write the results of the query to the Log for  

                     information; 

         DataFactory: Retrieve Cs
I
~
; 

         For (
jrOpop : ) 

            //* Execute the next atomic transformation operation               

           {Get op ; 

            Core: Generate the axioms for applying the structural  

            transformations incurred by op ; 

            Core: Query Reasoner to check the perspective status of the 

            ontology (integrity; OWL-DL; OWL-Full) after the transformations 

            are applied;   

            LogFactory: Write the results to the Log; 

            Core: Query Reasoner for possible additional structural  

            transformations according to ( )
i

A
sS

~
 и ( )

k
A

tS
~

; 

            Core: Query Reasoner to check the perspective status of the 

            ontology; 

            LogFactory: Write the results to the Log; 

            OntologyManager: apply structural transformations; 

            For ( ind : Cs
I
~
) 

               //* Execute the atomic transformation operation over  

                   the next individual 

              {Retrieve ind ; 

               Core: Generate TransformationAxioms that implement op over ind ; 

               OntologyManager: Apply TransformationAxioms; 

              }   

            } 

            LogFactory: Write the results to the Log; 

         } 

       } 

       LogFactory: Write the results to the Log; 

     } 

   } 

 

Рисунок 3.4 – Компонентна схема алгоритму OIM 
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3.3.2 Підсистема міграції екземплярів онтологій 

Інструментарій OIM був спочатку реалізований як Java 

(www.oracle.com/technetwork/java/) плагін для програмного комплекса PN 

framework (Performance Simulation Initiative (PSI) – це R&D проект (2003-2009) 

Cadence Design Systems GmbH) і отримав подальший розвиток у якості 

незалежного автономного програмного бандла. Архітектуру плагіна OIM 

схематично зображено на рисунку 3.6. Він був розроблений за допомогою 

інтегрованого середовища розробки IntelliJIDEA Integrated Development 

Environment v.8.1 (www.jetbrains.com/idea/). Інтерфейс прикладного 

програмування (ІПП) Java Application Programming Interface (API) for XML 

Processing (JAXP, jaxp.java.net) був використаний для створення та обробки 

віртуальних XML-документів, зокрема аналізу тегів і атрибутів шаблонів та 

правил трансформацій. ІПП Ontology Web Language (Мова веб онтологій, OWL) 

TREditor

DataFactory

LogFactory

ABox Transfor
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TBox

 

Рисунок 3.5 – Компоненти движка міграції екземплярів. Штрихові стрілки 

представляють інформаційні потоки 
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API v.2.2.0 (owlapi.sourceforge.net) використався для обробки файлів онтологій 

(модулів) розглядаючи модулі як узгоджені набори аксіом та тверджень. На більш 

високому рівні подання елементів онтологій використовувався ІПП OWL2JAVA 

API (розроблений як частина інструментарію PN framework) для того, щоб 

зробити обробку подання концепцій та екземплярів більш структурованими та 

більш зручними при кодуванні. Використання OWL2JAVA дозволило працювати 

з елементами онтологій як з Java класами, атрибутами та методами, замість того, 

щоб працювати з виразами нижчого рівня або тріплами. Отже, використання цієї 

фабрики доступу до даних проміжного рівня дозволило краще відокремитись від 

конкретних серіалізацій OWL. 
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Рисунок 3.6 – Архітектура плагіну OIM. Компонентна структура  

движка міграції екземплярів показана на рисунку 3.5 

 

Графічний інтерфейс користувача інструментарію OIM був розроблений 

відповідно до графічного дизайну PN framework. Відповідні форми та макети 

були розроблені, використовуючи JGoodies API (www.jgoodies.com). Крім того, 
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при розробці інтерфейсів користувача використалися Java бібліотеки Swing 

(download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/swing/) та AWT 

(download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/awt/). Інтерфейси користувача панелі 

приладів (OIM Dashboard) і редактора правил трансформацій (OIM Transformation 

Rule Editor) інструментарію OIM показані на рисунку 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Панель керування і редактор правил трансформацій  

інструментарію OIM 

Інструментарій OIM може бути ефективно використаний для забезпечення 

якості та повноти перетворень екземплярів. Перший крок, який повинен зробити 

інженер з онтологій після автоматичної міграції екземплярів онтологій – це аналіз 

проблем, що виникли під час цієї міграції. Ця діяльність підтримується 

функціональністю переглядача журналу міграції (OIM Migration Log Viewer). 

Переглядач відображає записи щодо проблем, які виникають під час виконання 

міграції, у порядку їх появи. Цей порядок також представляє собою дуже корисну 

інформацію, оскільки дозволяє оцінити, яким чином комбінація базових операцій 

у даній послідовності призвела до певних проблем під час міграції 
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Висновки до розділу 3 

Розділ 3 містить відомості щодо деталей програмного рішення, яке реалізує 

метод міграції екземплярів онтологій, представлений у попередньому розділі. 

Рішення реалізується у формі децентралізованої системи інтелектуальних 

програмних агентів, де процеси узгодження схем та міграції екземплярів 

реалізуються як смислові переговори між ними. Стратегія переговорів передбачає 

узгодження онтологій за частинами (концептуальними підграфами або 

контекстами), які мають відношення до певної зустрічі агентів на переговорах. 

Переговори ведуться ітераційно й спрямовані на зменшення семантичної відстані 

між контекстами. Агенти використовують пропозиційні підстановки, які можуть 

зменшити цю відстань, та підтримують їх за допомогою аргументації. Процес 

переговорів зупиняється, коли відстань досягає деякого загальноприйнятого 

порогу, або сторони вичерпують свої пропозиції та аргументи. 

На початку розділу 3 автор сформулював основні припущення та 

обмеження для реалізації. Далі, на основі цих припущень та обмежень, автором 

були розроблені алгоритми відображення онтологій та узгодження схем у 

децентралізованих умовах. Спочатку автор запропонував прямий алгоритм. 

Аналіз роботи цього алгоритму показав, що він дає хороші результати з точки 

зору якості результуючого вирівнювання, але його обчислювальна складність є 

високою. На основі цього аналізу автор зробив висновок про необхідність 

розробки нових обчислювально ефективних алгоритмів, оскільки алгоритми 

вичерпного пошуку ледве можуть бути застосовані до великих онтологій 

(наприклад, промислових або біомедичних). Для вирішення цих проблем 

складності автор розробив ще два алгоритми, які мають нижчу обчислювальну 

складність, а саме, жадібний фрагментарний алгоритм та представник 

еволюційно-фрагментарних алгоритмів. Ці алгоритми дозволяють обробляти 

великорозмірні онтології, зберігаючи прийнятну якість результатів. Крім того, в 

цьому розділі автор коротко виклав теорію фрагментарних структур та 

узагальнену еволюційну модель, що служать математичною основою 
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запропонованих алгоритмів. На основі цих теорій автор описав загальний підхід 

до побудови фрагментарних та еволюційно-фрагментарних алгоритмів і показав 

спосіб побудови обчислювально ефективних алгоритмів для вирішення класу 

задач вирівнювання онтологій. 

Також у розділі 3 формально представлено розроблений алгоритм міграції 

екземплярів онтологій, реалізований у програмному рішенні, і представив деталі 

щодо цієї реалізації. Слід зазначити, що у розробленому програмному рішенні 

міграція екземплярів виконується ітеративно, тому вирівнювання 

вдосконалюється від ітерації до ітерації. 

Основні положення цього розділу викладені у публікаціях автора [9–

10], [19–21]. 
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РОЗДІЛ 4 ОЦІНОЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

 

 

У розділі 4 описуються постановка та проведення двох оціночних 

експериментів, які проводились задля всебічного оцінювання запропонованих 

моделі та методу міграції екземплярів онтологій та їх реалізації (програмного 

прототипу). Оціночні експерименти проводилися з використанням двох 

програмно-інструментальних експериментальних середовищ на основі онтологій 

OAEI та набору даних BauDataWeb. Крім того, розділ містить інформацію щодо 

результатів експериментів, а також відповідний аналіз цих результатів та 

висновки. 

Основою програмно-інструментальних експериментальних середовищ 

виступають розподілені онтології двох видів: (1) онтології середнього розміру зі 

схемами, що перекриваються або є частково узгодженими, а також (2) онтології 

великого розміру, який є характерним для промислових та біомедичних 

онтологій, і що мають один й той самий домен, але відмінні онтологічні схеми. У 

цих експериментах автор дослідив застосовність розроблених моделі та методу до 

реальних онтологій та оцінив якість отриманих результатів. Зокрема, автор оцінив 

ступінь складності структурних змін, для яких запропонований метод 

залишається валідним, і дослідив можливі проблеми, що виникають у процесі 

вирівнювання онтологій і, зокрема, міграції екземплярів. Також до одного з 

експериментів автор залучив такі набори онтологій, які дозволили зробити 

результати порівнянними з іншими програмними рішеннями для вирівнювання 

онтологій. Нарешті, автор перевірив, наскільки добре масштабуються 

запропоновані модель та метод зі збільшенням кількості онтологічних 

екземплярів, що підлягають міграції, до чисел, характерних для промислових 

онтологій. 
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4.1 Цілі експерименту та гіпотези, які оцінюються 

Під час експериментів автор дисертаційного дослідження оцінював 

запропоновані модель та метод міграції екземплярів онтологій та відповідно 

реалізований прототип інструментарію щодо якості та повноти відображення 

онтологій і узгодження схем та одержаної міграції екземплярів. Також під час 

експериментів оцінювалася обчислювальна ефективність і продуктивність 

програмного прототипу для того, щоб отримати уявлення про застосовність 

методу до величин кількостей тверджень (перш за все асерторичних), характерних 

для промислових онтологій та баз знань. 

Метою першого оціночного експерименту є генерування відтворюваних 

вимірювань якості міграції для загальнодоступного набору онтологій. Для цього в 

експериментах використовувався набір еталонних тестових онтологій ініціативи 

Ontology Alignment Evaluation Initiative – (OAEI) 2012 Campaign 

(oaei.ontologymatching.org/2012/benchmarks/bench.zip/). Більшість цих онтологій 

штучно створені на основі загальної батьківської онтології шляхом внесення 

різних видів змін. Таким чином моделюється розподілена колекція подібних 

онтологій, що описують один і той же домен. 

Мета другого оціночного експерименту полягає у вимірюванні 

обчислювальної ефективності інструментарію для оцінки його придатності для 

великих об’ємів екземплярів, що є характерними для промислових умов. Автор 

обрав дві промислові онтології зі схемами, що перекриваються, які обидві 

базуються на онтології GoodRelations [143] як на спільній концептуальній основі. 

Обидві онтології мають досить прості схеми, тому складність трансформацій є 

достатньо низькою. Проте кількість асерторичних тверджень у вихідній онтології 

є досить великою і вони доступні в модулях. Тому поступове додавання цих 

модулів до процесу міграції дозволяє вимірювати час виконання та оцінити 

обчислювальні показники розробленого програмного забезпечення при роботі з 

репозиторіями знань промислових масштабів. Крім того, цей експеримент 

дозволяє оцінити фактичну економію обчислювальних ресурсів, що 

забезпечується застосуванням фрагментарних та еволюційно-фрагментарних 
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алгоритмів для відображення онтологій та узгодження схем, якщо порівнювати їх 

з прямими алгоритмами. 

4.2 Загальні параметри та метрики оцінювання 

Експерименти проводились на звичайному ПК – робочій станції з 

конфігурацією, наведеною в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Конфігурація експериментального середовища 

Апаратні параметри 

Центральний процесор x64 Family 6 Model 37 Stepping 2 Genuine (2133MHz) 

Оперативна пам’ять 3062 MB DDR2 

Операційна система та середа Java Runtime Environment 

Середовище виконання Java(TM) SE Runtime Environment ver. 1.8.0_131-b11 

Специфікація Java Platform API Specification ver. 1.8 by Sun Microsystems Inc. 

Віртуальна машина 
Java HotSpot(TM) Client VM - mixed mode by Sun Microsystems 

Inc. ver. 1.8.0_131-b11 (build 25.131-b11) 

Операційна система  Microsoft Windows 7 Professional ver. 6.1.7601 SP 1 

Для вимірювання якості та повноти відображення онтологій та узгодження 

схем, а також міграції екземплярів онтологій автор обрав метрики Precision 

(точність) та Recall (повнота) з області інформаційного пошуку [88], які були 

відповідно адаптовані до контексту проблематики дисертаційного дослідження. 

Слід зазначити, що в науковій спільноті, що займається проблемами 

вирівнювання онтологій, відомі також більш просунуті показники для 

вимірювання якості та повноти отриманого вирівнювання. Справа в тому, що при 

використанні стандартних метрик Precision та Recall, безпосередньо взятих з 

галузі інформаційного пошуку, два довільних вирівнювання можуть давати 

однакові значення цих метрик при порівнянні з еталонним вирівнюванням, але у 

той же час одне з них може бути семантично дуже близьким до еталонного, а інше 

може бути досить віддаленим від нього. Більш того, повністю коректне 

вирівнювання може мати досить низьке значення Precision. Основною причиною 

цього є обмежене теоретико-множинне обґрунтування цих показників і, як 

наслідок, неможливість визначення близькості різних результатів до еталонного 
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вирівнювання в сенсі їх семантики. Ця проблема може бути проілюстрована 

наступним прикладом. Припустимо що у нас є два вирівнювання, які мають 

однакове число відображень, що мають відповідності в еталонному вирівнюванні, 

та однакову кількість відображень, що не мають жодних відповідностей. 

Очевидно, що відображення з цих двох вирівнювань, які не мають прямих 

відповідностей у еталонному вирівнюванні, можуть мати різні семантичні 

відстані від еталонних відображень. У цьому випадку повинна надаватися 

перевага вирівнюванню, що має більш близькі відстані, ніж інші – ті що мають 

більші відстані. Однак для цих вирівнювань показники Precision та Recall будуть 

однаковими. Для подолання подібних проблем було запропоновано спеціальні 

метрики – семантичні метрики точності та повноти (Semantic Precision і Semantic 

Recall). 

Ці спеціальні метрики для порівняння таких семантично визначених 

об’єктів, як онтології та вирівнювання, вперше були введені в [144] й далі 

детально розроблені в [145]. Ці метрики є, по суті, семантично обґрунтованими 

узагальненнями звичайних метрик відповідності та якості. Основна ідея 

запропонованого підходу полягає у тому, щоб розглядати ті відповідності, що є 

наслідками оцінюваних вирівнювань, як якісні, та ті, що є наслідками еталонних 

вирівнювань – як коректні (відповідні). 

Запропоновані метрики згодом були прийняті на змаганнях OAEI та 

застосовані для більш коректного порівняння результатів, що надаються 

учасниками. Відповідно до завдань поставлених дисертаційному дослідженні 

автор не мав необхідності порівнювати різні вирівнювання між собою. Основною 

метою експериментів у даному дисертаційному дослідженні є перевірка 

застосовності розроблених моделей та методів та оцінка прийнятності якості 

результатів в цілому. Тому автор обмежився стандартними метриками Precision та 

Recall. У майбутньому можливо проведення нових серій експериментів з 

використанням семантичних показників для порівняння різноманітних способів 

знаходження відображень та узгодження схем. Такі експерименти допоможуть 
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визначити переважні методи, що можуть використовуватися для міграції 

екземплярів, залежно від специфіки вихідних онтологій. 

Будемо визначати Precision (P) як відношення достовірно визначених 

відображень до загальної кількості визначених відображень. Recall (R) – як 

відношення достовірно визначених відображень до загальної кількості 

релевантних визначених відображень. 

Таблиця 4.2 – Таблиця контингентності узгодження онтологій 

 Релевантні Нерелевантні 

Визначені істинні позитиви (tp) хибні позитиви (fp) 

Не визначені хибні негативи (fn) істинні негативи (tn) 

У свою чергу, у випадку міграції екземплярів онтологій Precision (P) – це 

відношення кількості індивідів, що коректно мігрували до загальної кількості 

індивідів, які мігрували. Recall (R) – відношення кількості індивідів, що коректно 

мігрували до загального числа індивідів, що можуть мігрувати.  

Відповідні спряженості показані в таблиці 4.3, де P та R обчислюються як 

)/( fptptpP += ; )/( fntptpR += . Ефективність інструментарію міграції екземплярів 

також може бути виміряна за допомогою метрики Accuracy (точність міграції). У 

нашому випадку Accuracy (A) визначається як )/()( tnfnfptptntpA ++++= . 

Ідеальний результат міграції, коли Precision=Recall=1. Однак а ні Precision, а ні 

Recall окремо не забезпечують повну картину коректності отриманих результатів. 

Тому в дослідженні використовується F-міра (міра Ван Ріссбергена), оскільки 

вона відображає кореляцію між Precision та Recall як зважене середнє гармонійне 

обох величин: 

))/()1(())/1)(1()/1(/(1 22 RPPRRRF ++=−+=  , 

де  /)1(2 −= , ]1,0[ . 

 

(4.2.1) 

 Якщо як точність, так і повнота мають однакову важливість, вони можуть 

бути рівно зважені в F шляхом встановлення 2/1=  або 1= . Це є випадок 

збалансованої F-міри: 

)/(21 RPPRF +== .     (4.2.2) 



 156 

Таблиця 4.3 – Таблиця контингентності міграції екземплярів 

 Релевантні Нерелевантні 

Мігрували істинні позитиви (tp) хибні позитиви (fp) 

Не мігрували хибні негативи (fn) істинні негативи (tn) 

4.3 Експеримент з онтологіями OAEI 

Експеримент з онтологіями OAEI дозволяє оцінити розроблене програмне 

рішення на «хороших» онтологіях (у тому сенсі, що вони не викликають жодних 

колізій під час виконання) та перевірити його придатність до реальних онтологій 

малих та помірних розмірів. Оскільки ці онтології містять невеликі набори 

екземплярів, експеримент націлений більше на валідацію рішення щодо 

узгодження TBox-ів та верифікацію генерації правил трансформації екземплярів. 

Ясність цих онтологій для людини-експерта та зрозумілість домену взагалі, а 

також відносно малий розмір онтологій дозволяють більш точно та з меншими 

зусиллями оцінювати й аналізувати результати. Також, як це було відзначено 

командою OAEI, ці онтології можна розглядати як різні версії однієї й тієї ж 

онтології. Отже, онтології OAEI є тим більш прийнятні для нашого експерименту, 

оскільки версіювання онтологій – це типовий випадок використання, який часто 

вимагає рішення міграції екземплярів онтологій. 

4.3.1 Постановка експерименту 

Випробувальний стенд для цього експерименту базується на двох 

онтологіях з еталонного тестового набору (наборів тестових даних) Ініціативи з 

оцінювання вирівнювання онтологій (http://oaei.ontologymatching.org/ – Ontology 

Alignment Evaluation Initiative, OAEI), який використався на змаганнях кампанії 

2012-го року (http://oaei.ontologymatching.org/2012/results/oaei2012.pdf). Бібліотека 

тестових наборів в основному складається з наборів даних, які побудовані з 

реферальних онтологій, які мають різні розміри та різні домени. Для 

експерименту автор обрав дві онтології, що відносяться до предметної галузі 

бібліографічних посилань. 
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Перша онтологія (будемо називати її Biblio онтологією) може розглядатись 

як спільна для науковців класифікація публікацій на основі загальних понять 

предметної галузі наукових публікацій, що нагадує BibTeX (http://www.bibtex.org/ 

– інструмент і файловий формат для опису та обробки списків посилань). Версії 

цієї онтології служили у якості основних реферальних онтологій з початку 

кампаній OAEI. Ця онтологія містить ряд циркулярних відношень і залучає деякі 

зовнішні ресурси: як-то FOAF (http://xmlns.com/foaf/0.1/ – машиночитаєма 

онтологія, що описує осіб, їх діяльність та їхні відносини з іншими людьми та 

об'єктами) та iCalendar (http://www.w3.org/2002/12/cal/ – застосування схеми опису 

ресурсів RDF до даних iCalendar) для вираження небібліографічної інформації, 

такої, наприклад, як концепції People (Люди), Organization (Організація) та Event 

(Подія). Структурні параметри онтології Biblio представлені у таблиці 4.4. 

Друга онтологія, яка має узгоджуватися з Biblio – це бібліографічна 

онтологія INRIA. Це реальна онтологія побудована з онтології BibTeX in OWL та 

OAEI Bibliographic XML DTD. Вона фактично включає в себе ряд BibTeX записів 

знайдених в Інтернеті та перетворених у список виразів RDF. Параметри онтології 

INRIA представлені у таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 – Кількісні характеристики онтологій Biblio та INRIA 
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Biblio 911 562 37 26 46 57 20 

INRIA 474 202 41 40 11 1 22 

Окрім тестових онтологій, конкурс OAEI надає реферальне вирівнювання, з 

яким можуть порівнюватися результати учасників. Це вирівнювання слідує 

формату Alignment format [142], що робить результати різних матчерів 

порівнянними та відтворюваними. Фактично, еталонне вирівнювання містить 

лише прості прямі (один-до-одного) відображення, що взагалі-то не є повним 
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вирівнюванням. Отже, результуюче повне вирівнювання може бути отримано 

шляхом доповнення нетривіальними відображеннями визначеними доменними 

експертами вирівнювання, яке надається конкурсом OAEI. Слід зазначити, що 

автор вибрав онтології Biblio та INRIA з усієї множини наборів OAEI, оскільки 

вони мають зрозумілі для людини імена та мітки онтологічних сутностей. Це 

дозволяє доменним експертам визначати більш точні та повні відображення для 

еталонного вирівнювання відповідно до нашої методології оцінювання. 

Загальна постановка експерименту для обох тестових випробувань, 

представлена на рисунку 4.1. 

4.3.2 Хід експерименту 

Як показано на рисунку 4.1, експеримент проводився в декілька ітерацій. 

Перша ітерація включає автоматичне виявлення відображень та валідацію 

доменними експертами. Також на цій стадії передбачається автоматична 

генерація правил трансформації екземплярів на основі отриманих відображень. 

Потім ці правила застосовуються до набору онтологічних екземплярів, 

екземпляри трансформуються відповідно до правил трансформації та 

перекласифікуються. Процес міграції екземплярів онтологій трасується у 

відповідному журналі міграції. Потім, згідно з методологією, аналізуються 

отримані результати. 

На рисунку 4.2 представлений фрагмент вирівнювання отриманий ABOA 

матчером на першій ітерації. На рисунку показані фрагменти дерев ієрархії класів 

бібліографічних онтологій Biblio та INRIA (ієрархія класів взята початково з 

редактора онтологій Protégé). 

Для ясності на рисунку показані лише ті концепції, які представляють 

найбільш типові випадки правильно або неправильно виявлених відображень, або 

типові орфани (сироти). Потім ці набори концепцій використовуються для 

ілюстрації роботи різних класів методів реалізованих у матчері. Концепції, 

включені у відображення, на рисунку поєднані прямими лініями. Лінії, що 

позначені «m», показують відображення, знайдені матчером. Відображення, що 
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входять до еталонного вирівнювання, позначені символом «r». Сироти, які не 

входять до жодного відображення, позначені червоним кольором. 

 

Рисунок 4.1 – Схема загальної постановки оціночних експериментів 

На другій ітерації автор залучив доменних експертів з Наукової бібліотеки 

та видавничого відділу Запорізького національного університету. Експерти (за 

допомогою інженера онтологій) відредагували відображення, отримані на першій 

ітерації, а також додали деякі нові відображення. Приклади відображень, 

отриманих на другій ітерації, наведені на рисунку 4.3. Взагалі експеримент 

складався з шести етапів. Як було зазначено в пункті 2.3.5 кожен клас методу, 

реалізований у ABOA матчері, може бути зваженим відповідно до ступеня його 

важливості [19]. Таким чином, на кожному етапі мета полягала у вивченні 

кореляції між отриманим вирівнюванням та відповідними вагами класів методів. 

Перший етап передбачав однакове значення всіх методів і, отже, для всіх 

класів методів було призначено рівні ваги. Потім послідовно виділявся кожен 
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клас методів як найбільш важливий та аналізувались відповідні результати. 

 

 

Рисунок 4.2 – Відображення онтологій після 1-ої ітерації. Еталонне вирівнювання 

та відображення виявлені матчером 
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Рисунок 4.3 – Відображення онтологій після 2-ої ітерації. Відображення виявлені 

доменними експертами 

4.3.3 Результати експериментів та аналіз результатів 

Деякі витяги з результатів експерименту з онтологіями OAEI представлені у 

таблицях 4.5, 4.6 та 4.7. У стовпчику «Відображені сутності» представлені типові 

приклади «хороших» та «поганих» відображень для кожного класу методів. 

Відображення розглядається як «хороше», якщо воно коректне і має високі 

оцінки в рамках відповідного класу методів та відносно низьке в інших класах. 

Результати порівнювалися з еталонним вирівнюванням, яке було надано OAEI, та 

з вирівнюванням визначеним за допомогою експертів. Таким чином, ми 

розглядаємо відображення як правильне (коректне) тоді і лише тоді, коли його 

тип збігається з відповідним відображенням з еталонного вирівнювання OAEI та 

експертного вирівнювання, а його оцінка незначно (тобто менше, ніж задана 

дельта) відрізняється від відповідного значення в еталонному вирівнюванні. 

Емпірично була визначена дельта, яка дорівнює 0,2, тому що це значення дало 

найбільшу кількість збігів між визначеними матчером відображеннями та 
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еталонним вирівнюванням. Хороші відображення містяться у таблицях в рядках із 

позначкою «+». 

Таблиця 4.5 – Характерні відображення, зумовлені використанням методів 

виявлення відображень на основі рядків 

Метод/Метрика 

В
а

г
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Відповідні сутності 

Результати 

ABOA матчера 
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 1 
+ 

~ 0.17 
Proceedings Proceedings = ~ 0.8426 = 1.0 • • 

– Chapter Chapter = ~ 0.5406 ≠ - • • 

2 
+ 

0.5 
Person foaf:Person = ~ 0.8789 = - - • 

* Entry Reference = ~ 0.2097 = 1.0 • • 

3,4,5,6 0.125 Несуттєві результати (низькі вагові коефіцієнти) 

Таблиця 4.6 – Характерні відображення, зумовлені використанням методів 

виявлення відображень на основі структур 

Метод/Метрика 

В
а
г
и

 

Відповідні сутності 
Результати ABOA 

матчера 
Еталонне вирівнювання 
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S 

1 
+ 

~ 0.17 
Entry Reference = ~ 0.5096 = 1.0 • • 

* Book Book = ~ 0.4566 = 1.0 • • 

3 
+ 

0.5 
Entry Reference = ~ 0.7920 = 1.0 • • 

* Book Book = ~ 0.4 = 1.0 • • 

2,4,5,6 0.125 Несуттєві результати (низькі вагові коефіцієнти) 

OP 

1 
+ 

~ 0.17 
Entry Reference = ~ 0.5096 = 1.0 • • 

* Book Book = ~ 0.4566 = 1.0 • • 

4 

+ 

0.5 

Entry Reference = ~ 0.7919 = 1.0 • • 

− 
Tech-

Report 
Report = ~ 0.5475 > - - • 

2,3,5,6 0.125 Несуттєві результати (низькі вагові коефіцієнти) 

DP 
1 

+ 

~ 0.17 

Page- 

Range 

Page- 

Range 
= 0.75 = 1.0 • • 

− 
DateWith-

Month 
Date = ~ 0.3119 < - - • 

5 + 0.5 Page- Page- = ~ 0.85 = 1.0 • • 
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Range Range 

− 
DateWith-

Month 
Date = ~ 0.3966 < - - • 

2,3,4,6 0.125 Несуттєві результати (низькі вагові коефіцієнти) 

Легенда: S – метрики відношень категоризації, OP – метрики об’єктних властивостей; DP – 

метрики властивостей типів даних. 

Відповідно до поточних параметрів експерименту існує 2 типи «поганих» 

відображень. Перший тип – це некоректно визначені відображення, тобто ті 

відображення, які не мають відповідностей в еталонному вирівнюванні і не 

підтверджені експертами, але мають відносно високі (тобто вище заданого 

порогу) інтегральні значення вимірювань. Такі відображення позначені як «–». 

Другий тип являє собою відображення типу «втрачені знання» – відображення, 

які не були знайдені матчером, але наявні в еталонному вирівнюванні та/або 

визначені експертами. Такі «погані» відображення позначаються символом «*». 

Загалом, може трапитися також те, що відображення з еталонного вирівнювання 

суперечать деяким відображенням, визначеним експертами. Наприклад, деякі 

концепції визначені в еталонному вирівнюванні як еквівалентні, але експерти 

вважають їх різними. У експериментах проведених в межах даного 

дисертаційного дослідження колізій такого роду не виявилося. 

Потенційно втрачені знання. Фактично, у цьому експерименті такі 

відображення не втрачаються. Хоча значення показників були досить низькими 

(на межі порогових значень), але все ж таки вони були прийнятними. Однак, слід 

зауважити, що маючи ті самі ваги методів, але більш суворий відбір ці знання 

можуть бути втрачені.  

Потенційно надлишкові відображення. Оскільки пари концепцій, що 

містяться в цих рядках, мають подібні набори властивостей типів даних, значення 

метрик типів даних є досить високими. У даному експерименті ці значення 

знаходяться на межі порогу. Отже, зі зменшенням порогу такі відображення 

можуть бути прийняті як правильні, хоча ці пари визначені експертами як 

невідповідні. 
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Таблиця 4.7 – Характерні відображення, зумовлені використанням 

екстенсиональних методів виявлення відображень 

Метод/Метрика 

В
а

г
и

 

Відповідні сутності 
Результати 

ABOA матчера 
Еталонне вирівнювання 

INRIA Biblio 
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п
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Е
к
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Е
к
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н
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ь
н
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1 
+ 

~ 0.17 
List List = ~ 0.7863 = 1.0 • • 

* Date Date = ~ 0.6955 = 1.0 • • 

6 
+ 

0.5 
List List = ~ 0.7773 = 1.0 • • 

* Date Date = ~ 0.4591 = 1.0 • • 

2,3,4,5 Несуттєві результати (низькі вагові коефіцієнти) 

У таблиці 4.7 відображення <Date ↔ Date> являє собою приклад 

потенційно втрачених знань. На шостому етапі відображення мало досить низьке 

значення метрики (~0.4591) оскільки сукупності екземплярів відповідних 

сутностей істотно відрізняються. Проте інші методи дають високі значення 

показників для цього відображення. Таким чином, в цьому випадку 

екстенсиональні методи лише зменшують значення інтегральної метрики. Це 

добре ілюструється шляхом порівняння результатів на даному етапі з 

результатами, отриманими на першому етапі (рівнозважені методи). На першому 

етапі відображення має значення подібності приблизно 0.7863, а на шостому – 

близько 0.4591. Очевидно, що при більш низькому порозі можуть бути випадки, 

коли таке відображення буде втрачено.  

4.4 Експеримент з набором даних BauDataWeb 

У цьому підрозділі представлено експеримент у якому оцінюється 

застосовність розроблених моделі та методу міграції екземплярів онтологій у 

промислових умовах. Підрозділ містить детальні відомості про оціночний 

експеримент з реалізацією запропонованих моделі та методу (інструментарію для 

вирівнювання онтологій та міграції екземплярів) з використанням реальних 

промислових онтологій. 
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4.4.1 Постановка експерименту 

Основна мета другого експерименту – оцінити придатність рішення до 

реальних промислових умов. Відповідно до цієї мети другий тестовий набір був 

вибраний таким чином, щоб містити якомога більший репрезентативний набір 

асерторичних тверджень для оцінки правильності генерації правил трансформації 

екземплярів, а також повноти та якості результату міграції екземплярів. Отже, 

відповідно до поставлених у дисертаційному проекті завдань, цей експеримент 

залучає реальні промислові онтології: онтологію будівельних і конструкційних 

матеріалів та послуг freeClass (http://www.freeclass.eu/) та онтологією eClassOWL 

(http://www.heppnetz.de/projects/eclassowl/) [146] – веб-онтологією продуктів і 

послуг. Обидві онтології ґрунтуються на веб-словнику електронної комерції 

GoodRelations (http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/) та використовуються 

в експерименті як тестовий набір для етапу узгодження онтологій. Набір даних 

ринку європейських будівельних та конструкційних матеріалів для Семантичного 

Вебу BauDataWeb (http://semantic.eurobau.com/) був обраний для використання у 

якості базової сукупності екземплярів для міграції. По суті, набір даних 

BauDataWeb являє собою набір множин індивідів, описаних у термінах онтологій 

freeClass та eClassOWL. 

Варто зазначити, що вибравши цю пару онтологій, ми по суті моделюємо 

сценарій семантичної інтеграції даних у промисловості. Дійсно, BauDataWeb – це 

дуже великий і детальний набір асерторичних тверджень, що описують продукти 

для будівельної галузі. Онтологія eClassOWL також є онтологією продуктів, але 

має набагато ширший обсяг. Відносним недоліком eClassOWL є те, що вона 

містить значно менше інформації про продукти для будівельної галузі, ніж 

онтологія BauDataWeb. Міграція екземплярів BauDataWeb в eClassOWL фактично 

збагачує онтологію eClassOWL. BauDataWeb структурована таким чином, що її 

можна легко поділити на декілька інкрементів, які можна обробляти окремо. В 

цілому доступно 100 інкрементів цієї онтології, що містять понад 60 мільйонів 

екземплярів. 
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Кількісні характеристики онтологій, що використовуються у другому 

експерименті, представлені в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 – Кількісні характеристики промислових онтологій, що 

використовуються у другому експерименті 
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freeClass 78414 9622 5231 168 3 1335 

eClassOWL 360243 117090 60662 4900 2453 4766 

BauDataWeb - - - - - 

Більше 60  

мільйонів 

екземплярів 

Нагадаємо, що загальна постановка експерименту для обох 

експериментальних випробувань представлена на рисунку 4.1. 

4.4.2 Хід експерименту 

Друге тестове випробування не містить жодного еталонного вирівнювання. 

Отже, у цьому експерименті еталонні відображення визначалися вручну, щоб 

достатньо об’єктивно судити про отримані результати. Для зручності кожну з 

онтологій freeClass та eClassOWL можна розділити на 2 частини. Перші частини – 

це набори сутностей, безпосередньо успадковані від онтології GoodRelation (а 

також деякі концепції з інших загальносмислових словників). 

Схеми цих частин майже ідентичні і відрізняються головним чином 

наборами індивідуальних сутностей. Ці частини не викликають жодних проблем 

при визначенні еталонних відображень, оскільки ці сутності здебільшого мають 

зрозумілі для людини назви та мітки. Автор проаналізував ці множини та 

побудував набір еталонних відображень (назвемо цей набір «Вирівнювання 1»). 

Другі частини складаються з внутрішніх сутностей, які не мають зрозумілих імен 

(імена насправді являють собою деякі ідентифікатори, що складаються з цифр і 

символів), але в ряді з них все ж таки є деякі мітки з описами зрозумілими для 

людини. Через кількість таких сутностей автор не аналізував всі наявні множини і 
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довільно обрав 20 сутностей, які, на думку автора, мають певні семантичні 

кореляції. Далі автор визначив відповідні відображення для цих сутностей (цей 

набір відображень позначається як «Вирівнювання 2»). Параметри для обох 

вирівнювань представлені нижче в таблиці 4.9 (для стислості, у таблиці показано 

лише інформацію про класи та властивості). 

Таблиця 4.9 – Параметри еталонного вирівнювання для експерименту з 

набором даних BauDataWeb 

 
Кількість відображених сутностей 

Класи Об’єктні властивості Властивості типів даних 

Вирівнювання 1 53 55 53 

Вирівнювання 2 20 11 0 

Отже, експеримент із набором даних BauDataWeb складався з двох етапів. 

На першому кроці автор побудував еталонне вирівнювання (Вирівнювання 1) і 

розпочав процес узгодження використовуючи ABOA матчер. Потім автор 

знайшов ті відображення, які відповідають Вирівнюванню 1 та порівняв їх. 

Значення вимірювань для результатів на цьому етапі були дуже високі 

(докладніше див. у табл. 4.10), оскільки ці частини є майже ідентичними. Однак 

цей етап є хорошим прикладом для валідації генерації правил трансформації 

екземплярів та якості міграції екземплярів. У цьому випадку всі створені правила 

трансформації були правильними. Детальний опис цих результатів можна знайти 

в [9] та [10]. На другому етапі автор визначив Вирівнювання 2 та намагався 

знайти відповідні відображення у межах вирівнювання, визначеного матчером. 

4.4.3 Результати експериментів та аналіз результатів 

Результати етапу відображення онтологій та узгодження схем другого 

експерименту представлені нижче. Значення вимірювань для другого етапу є 

досить низькими, що зумовлено відносно слабкою семантичною подібністю між 

контекстами, які відповідають цим частинам онтологій. Також характерно, що 

значення метрики Precision значно вищі, ніж значення Recall на цьому етапі. Це є 

так тому, що методи на основі строк дають високі значення мір подібності на 

мітках. Мітки можуть містити слова, які є спільними для багатьох з них, але 
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відповідні сутності взагалі не є семантично подібними (наприклад, мітки 

«технологія будівництва» та «технологія викачування» дають досить високі 

показники строкових метрик, але очевидно описують цілком різні сутності). 

Таблиця 4.10 – Результати узгодження 

Етап 

експерименту 

Виміри 

Precision Recall F-Measure 

1 0.99999 0.99999 0.99999 

2 0.69552 0.42384 0.52671 

Оскільки структурні відмінності між цими частинами схем онтологій 

freeClass та eClassOWL дуже прості і не викликають жодних проблем підчас 

міграції, якість міграції у цьому експерименті не оцінювалася. Автор 

використовував цю пару онтологій для вимірювання характеристик 

обчислювальної продуктивності движка міграції екземплярів. Правила 

трансформацій були визначені на початку експерименту і залишалися незмінними 

на всіх етапах. Окремий етап полягав у додаванні інкременту BauDataWeb до 

вихідного ABox і міграції екземплярів всього вихідного ABox до цільового ABox 

онтології eClassOWL у автоматичному режимі за допомогою движка міграції 

екземплярів. Автор вимірював час витрачений на міграцію екземплярів на 

кожному етапі. Експеримент запускався на звичайному ПК – робочій станції з 

конфігурацією, наведеною у таблиці 4.1. Експеримент був зупинений після 

додавання 13-го інкременту, оскільки вимоги до пам’яті запущеного інструменту 

перевищили доступну оперативну пам’ять. Результати – у таблиці 4.11. 

З огляду на той факт, що прототип движка міграції екземплярів, запущений 

на звичайній робочій станції, міг обробити більше 1,6 мільйонів тверджень, перш 

ніж перевищити доступну оперативну пам’ять, доводить, що розроблений 

інструмент може використовуватися у реальних промислових умовах. 

Продуктивність також була прийнятною. Як показує діаграма, в цьому випадку 

час роботи збільшувався майже лінійно залежно від кількості екземплярів. 
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Таблиця 4.11 – Час роботи движка міграції екземплярів для інкрементів 

BauDataWeb  

Ітер

ація 

Кількість 

екземпляр

ів 

Час 

роботи 

(сек) 

 

1 354 2 

2 400 5 

3 790 9 

4 1289 13 

5 2370 19 

6 6323 26 

7 9678 25 

8 27013 41 

9 142020 146 

10 240849 253 

11 849381 858 

12 1607172 1753 

13 2371245 * 

* Необхідний розмір купи перевищив доступну оперативну пам’ять 

 

Окрім експериментів, описаних вище, автор провів серію експериментів для 

визначення обчислювальної ефективності програмної реалізації на етапі 

виявлення відображень онтологій та узгодження схем. Для цього автор 

використав всі доступні схеми з тестового набору BauDataWeb. У цьому випадку 

не було доступно жодного готового еталонного вирівнювання. Також було важко 

побудувати еталонне вирівнювання вручну через велику кількість онтологічних 

сутностей в даних схемах, тим більше що значна частина їх не мала зрозумілих 

для людини імен чи міток. Отже, автор не оцінював фактичну якість результатів у 

цьому експерименті. Замість цього автор вимірював продуктивність матчера, 

використовуючи реалізації різних видів алгоритмів. В принципі, для цього 

експерименту не мало критичного значення, наскільки «хорошими» були 

отримані результати в плані якості результуючого вирівнювання. Головним 

моментом було те, що результати повинні бути достатньо схожими, щоб 

показники обчислювальної ефективності були порівнянними та 
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репрезентативними. Отже, автор налаштував матчер таким чином, щоб він 

виробляв відносно рівні (за значеннями простої структурної дельти меншими за 

певний визначений поріг) вирівнювання для різних реалізацій алгоритмів, та 

вимірював час роботи та кількість оброблених онтологічних сутностей. По суті, 

основним завданням на даному етапі експерименту було виміряти, наскільки 

застосування еволюційно-фрагментарних алгоритмів зменшує час, що 

витрачається на знаходження відображень онтологій та узгодження схем. 

Відповідні експериментальні результати наведені нижче в таблиці 4.12. 

Таблиця 4.12 – Порівняльна продуктивність прямих та фрагментарних 

алгоритмів для відображення онтологій та узгодження схем 

Тип 

алгоритму 

Кількість 

розбиттів 

на 

контексти 

Загальне 

число 

раундів 

переговорів 

Загальна 

кількість 

пропозицій 

Середня 

кількість 

виступів у 

переговор-

ному раунді 

Загальний 

час 

переговорів 

(мілісек.) 

Прямий 

алгоритм 
1 48739 170596 3.5 357913942 

Жадібний 

фрагмен-

тарний 

алгоритм 

2 25803 100631 3.9 34138007 

EVF-

алгоритм 
3 14621 68718 4.7 108716 

З таблиці видно, що зниження обчислюваної складності завдяки 

використанню фрагментарної моделі сприяє значному зменшенню часу кожного 

раунду переговорів агентів у процесі пошуку оптимального вирівнювання 

онтологій. У той же час, щоб забезпечити порівнянну якість отриманого 

вирівнювання, жадібний алгоритм потребував 2 розбиття і загальну кількість 

переговорних раундів, що дорівнювала 25803, а еволюційний алгоритм 

потребував 3 розбиття і 14621 раундів відповідно. Порівняльна продуктивність 

алгоритмів узгодження показана на рисунку 4.4. Цей рисунок показує 

співвідношення часу переговорів на однакову кількість раундів і, таким чином, 

дозволяє візуально оцінити скорочення часу переговорів. 
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Рисунок 4.4 – Порівняльна продуктивність алгоритмів узгодження 

Для візуальної оцінки залежності між часом переговорів та кількістю 

пропозицій нижче наводено графіки продуктивності окремо для всіх трьох типів 

алгоритмів.  

Слід зазначити, що EVF-алгоритм показав найкращу продуктивність майже 

на будь-яких об’ємах вхідних даних. Якщо бути абсолютно точним, EVF-

алгоритм показав найкращу продуктивність, починаючи з декількох десятків 

контекстів; також він показав майже таку ж саму продуктивність, що й жадібний 

алгоритм на меншій кількості контекстів, тоді як обидва вони були у цьому 

випадку гіршими, ніж прямий алгоритм. У той же час, автор розглядає питання 

продуктивності на таких невеликих обсягах даних як несуттєві, оскільки 

тривалість роботи всіх трьох алгоритмів на таких обсягах даних становила 

порядка сотих мілісекунди, що є у будь якому разі прийнятним результатом. У 

той же час, прямий алгоритм несподівано показав кращу продуктивність, ніж 

жадібний алгоритм на невеликих обсягах даних (до декількох сотень контекстів). 

Автор вважає, що це пов’язано з тим, що у цьому випадку матчеру потрібно 

затратити додатковий час на побудову відповідних фрагментарних структур. 

Незважаючи на це, на великих обсягах даних жадібний алгоритм показує набагато 

кращу продуктивність, ніж простий прямий алгоритм. 

Кількість 
раундів 

Час 
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Рисунок 4.5 – Продуктивність алгоритмів узгодження 

Висновки до розділу 4 

У розділі 4 представлені деталі експериментів з оцінювання 

запропонованих у дисертаційній роботі моделі та методу вирівнювання онтологій 

та міграції екземплярів. Експерименти проводилися з використанням як штучних 

тестових онтологій, так і реальних промислових онтологій і наборів даних та 

показали прийнятні результати, які дозволяють позитивно оцінювати їх якість та 

застосовність моделі та методу в цілому у реальних промислових умовах. 

Експеримент з великими онтологіями (набір даних BauDataWeb) показав, що 

движок міграції екземплярів онтологій дозволяє мігрувати приблизно декільком 

мільйонам екземплярів, використовуючи реалізацію простого прямого алгоритму 

на звичайному ПК, а також що можливо подолати цю верхню границю за 
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допомогою спеціальних реалізацій фрагментарних та еволюційно-фрагментарних 

алгоритмів, які забезпечують значне зниження обчислюваної складності на 

певних етапах застосування розробленого методу. Підчас дослідження автор 

зіткнувся з рядом проблем, викликаних різними причинами, які мають спільний 

корінь – відсутність інформації, необхідної для трансформації всіх релевантних 

екземплярів належним чином. Тому можна констатувати, що взагалі проблема 

міграції онтологічних екземплярів не є повністю визначеною. Ще один тип 

проблем зумовлений недосконалістю процедури трансформації, особливо на 

етапах, що передбачають втручання людини. Якщо на етапі виявлення 

структурних змін з’являється деяка помилка, вона поширюватиметься на етапи 

створення та обробки правил трансформацій та автоматичної міграції. Проте слід 

зазначити, що відповідно до розробленого методу вплив таких помилок 

поширюється лише на одну ітерацію міграційного процесу. Можливі помилки 

трасуються до журналу міграції, отже, якщо програмний прототип працює в 

напів-автоматичному режимі, інженер зі знань може відкоригувати правила для 

наступних ітерацій. Проведені експерименти показали, що навіть за наявності 

деяких помилок на певних етапах початкових ітерацій, що залучають ручні дії, 

остаточні результати все ж таки є достатньо якісними. 

Інший важливий аспект полягає у тому, що показники оцінок коректності та 

повноти міграції, виконані програмним забезпеченням, не є повністю точними в 

тому сенсі, що вони дають у результаті вимірювань значення нижчі, ніж ті, що 

могли б бути одержані шляхом ручного аналізу. Крім того, вибрані метрики не є 

інваріантними щодо специфіки тестових даних. Наприклад, показники метрики 

Accuracy збільшуються, якщо кількість індивідів, які підлягають міграції, значно 

менша, ніж загальна кількість екземплярів. Показники метрик Precision та Recall 

(метрики точності та повноти) не дають точного відображення фактичної якості 

міграції. Високі значення метрики точності можуть бути отримані за рахунок 

показників метрики повноти шляхом переміщення лише відповідних індивідів, 

але зведення до мінімуму загальної кількості екземплярів, що мігрували. 

Аналогічно, високі значення метрики Recall можуть бути досягнуті шляхом 



 174 

міграції всіх релевантних екземплярів, що неминуче мінімізує Precision. 

Незважаючи на всі недоліки обраних метрик, автор вирішив використати їх для 

того, щоб результати (принаймні, опосередковано) можна було порівняти з 

результатами однократних (в один прохід) автоматизованих методів 

вирівнювання онтологій, задокументованих OAEI. 

У підсумку, на основі результатів тестових випробувань, що були проведені 

у рамках перших та других оціночних експериментів, можна стверджувати, що 

програмний прототип інструментарію OIM коректно виконує міграцію 

екземплярів. З точки зору коректності, точності та повноти результати є достатньо 

хорошими для того, щоб рекомендувати інструментарій для використання у 

реальних промислових умовах. Простоту, прозорість та обґрунтованість можна 

відзначити як характерні сильні сторони розробленого у дисертаційному 

дослідженні методу. Запропоновані модель і метод та їх програмна реалізація у 

вигляді відповідного інструментарію (програмного прототипу) для узгодження 

онтологій та міграції онтологічних екземплярів дозволяють, зокрема, зручно 

створювати, редагувати та обробляти правила міграції екземплярів. Методологія, 

що підтримується інструментарієм, також зменшує ймовірність помилок на 

етапах автоматизованої обробки або навіть у повністю автономному режимі, що 

підтверджується високими показниками метрики точності.  

При повністю автономних та розподілених параметрах, коли різні онтології 

формалізують часткові знання різних автономних програмних агентів про один і 

той же домен, рішення міграції екземплярів онтологій може сприяти більш 

результативній та ефективній співпраці цих агентів. Розроблені модель та метод 

також показали себе корисними для імплементації автоматизованих переговорів 

програмних агентів про гармонізований смисл онтологічних контекстів у 

підходах, подібних до тих, що описані у [54] (Єрмолаєв та співавт.). 

Результати досліджень розділу 4 наведено у публікаціях автора [9–10], [20–

21], [23–25]. 
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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 міграції екземплярів 

онтологій на основі смислових переговорів між інтелектуальними програмними 

агентами. Розв’язання цієї задачі сприяє вирішенню проблем гетерогенності знань 

у децентралізованих системах та забезпеченню їх інтероперабельності. 

В процесі виконання роботи отримано наступні наукові і практичні 

результати. 

1. Виконано аналіз сучасного стану досліджень в області вирівнювання 

онтологій, на основі якого розроблена класифікація задач вирівнювання онтологій 

відповідно до якої проблема міграції екземплярів досліджена як специфічна 

задача в контексті вирівнювання онтологій; проаналізована специфіка 

вирівнювання онтологій у децентралізованих системах; зроблена формальна 

постановка задачі міграції екземплярів у децентралізованих умовах. 

2. Проаналізовані проблеми узгодженості, розв’язності та виразності, які 

виникають підчас трансформацій асерторичних компонентів, окреслено 

спеціальні умови та підмножини дескрипційних логік для яких можна 

забезпечити узгодженість, розв’язність та виразність результуючої онтології. 

3. Розроблено методологію послідовної ітеративної міграції екземплярів, 

яка складається з 4 етапів: (i) автоматичне обчислення структурної різниці схем 

онтологій; (ii) автоматичне формування правил трансформації індивідуальних 

асерторичних тверджень; (iii) автоматична трансформація асерторичних 

тверджень та міграція екземплярів; (iv) ручний контроль повноти цих 

трансформацій та міграції, вирішення проблемних випадків. 
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4. Проаналізовано питання ефективності запропонованих методів. 

Розроблено ряд вимог до методів вирівнювання онтологій у децентралізованих 

умовах і доведено збіжність процесу узгодження схем, що слідує стратегії 

автоматизованих смислових переговорів. 

5. Проаналізовано раціональність та ефективність трансформацій схем 

та екземплярів онтологій за допомогою фреймворку еволюції онтологій, 

заснованому на теорії ревізії переконань. 

6. Проаналізовано обчислювальну складність розроблених методів. 

Розроблено фрагментарну модель відображення онтологій та узгодження схем та 

спеціальні еволюційно-фрагментарні алгоритми задля зменшення обчислювальної 

складності. 

7. Розроблено програмний засіб для перевірки висунутих гіпотез, 

розроблених моделей та методів, реалізоване як децентралізована система 

інтелектуальних програмних агентів здатних виконувати пошук відображення 

онтологій, узгодження схем, створення правил трансформацій та міграції 

екземплярів у децентралізованих та розподілених умовах. 

8. Проведено всебічну експериментальну оцінку та проаналізовано 

якість отриманих результатів, а також застосовність розроблених моделей та 

методів до реальних промислових онтологій. 

Таким чином, була досягнута мета дослідження, яка полягає у розробці 

нової математичної моделі і обчислювального методу та вдосконаленні існуючих 

моделей і методів, спрямованих на гармонізацію та узгодження моделей знань, 

поданих у вигляді онтологій, у розподілених та децентралізованих умовах, і 

вирішенню, у такий спосіб, проблеми гетерогенності знань у децентралізованих 

системах та забезпеченню їх інтероперабельності шляхом використання 

розроблених автоматизованих засобів вирівнювання онтологій та міграції 

екземплярів. 
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ДОДАТОК С ВАРІАНТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ВИРІВНЮВАННЯ ОНТОЛОГІЙ, ЗАДІЯНІ ІНСТРУМЕНТИ, ПРИКЛАДНІ 

ПРОГРАМНІ ІНТЕРФЕЙСИ, ФРЕЙМВОРКИ 

Протягом останнього десятиліття онтології стали популярним та надійним 

засобом подання знань у таких галузях, як біомедицина, науки про Землю, освіта, 

лінгвістика, комунікації, комп’ютерні науки, хімія, оборона, Семантичний веб, 

інженерія програмного забезпечення та багато інших галузей. Хорошими 

оглядами випадків використання і застосунків на основі онтологій є [28], [147], 

[148]. Проте, за умови швидкого розвитку семантичних технологій та методів 

подання знань, ці огляди не є вичерпними. Таким чином, діапазон проблем, які 

вирішуються за допомогою онтологій, розширюється – з’являються нові випадки 

використання та застосунки. 

З розвитком технологій Семантичного вебу, масштаби застосування 

онтологій зростають, збільшується й потреба у вирівнюванні онтологій. Нижче 

розглядаються декілька варіантів використання вирівнювання онтологій 

аналогічних до тих, що описані у [64], [106] та [149]. Відповідно до огляду [150] 

одна з найбільш часто згадуваних причин використання методів вирівнювання й 

відображення онтологій – це обмін даними онтологічних екземплярів 

(рисунок F.1.). У свою чергу, обмін даними екземплярів онтологій зазвичай 

здійснюється у децентралізованих та розподілених умовах. Таким чином, надання 

надійних засобів для відображення та міграції онтологічних екземплярів у 

децентралізованих системах є дуже актуальною та важливою задачею. Більш 

детальний аналіз випадків використання вирівнювання онтологій у задачах 

управління онтологіями, а також огляд вирівнювання онтологій для широкого 

кола застосунків можна знайти в [5, 63, 64]. Застосування вирівнювання онтологій 

на базі інтелектуальних програмних агентів та відповідні вимоги до застосунків 

детально проаналізовано у публікаціях автора дисертації [22, 23]. Деякі ідеї щодо 

застосунків вирівнювання онтологій на основі агентів також можуть бути 

почерпнуті з [5]. Нижче наведено короткий огляд основних відомостей, ідей та 
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висновків стосовно дослідження варіантів використання і застосунків 

вирівнювання онтологій. 
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Рисунок C.1 – Статистика випадків використання вирівнювання онтологій [150] 

Сценарії використання вирівнювання онтологій на базі агентів  

Нижче автор надає стислі описи застосунків вирівнювання онтологій та 

відповідні приклади досліджень і реалізацій. Далі, слідуючи цим описам, автор 

розробив типові сценарії використання вирівнювання онтологій на базі 

інтелектуальних програмних агентів [24]. Потім для кожного окремого сценарію 

окреслено відповідний набір вимог. 

Інформаційний пошук та обмін знаннями. Ряд робіт 

(напр., [151], [152], [153]) стосується важливості підтримки інформаційного 

пошуку (Information Retrieval, IR) інтелектуальними програмними агентами. У 

рамках проекту SEWASIE був розроблений базовий фреймворк для запитів 

гетерогенних джерел даних, інтегрованих онтологіями, заснований на 

мультиагентній системі (МАС) [154]. У IR інтелектуальні програмні агенти 

використовуються для вилучення інформації (або знань), що задовольняють 
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семантиці та контексту запита користувача. Вирівнювання необхідні для 

співставлення структури та семантики запиту зі схемами (метаданими) цільових 

інформаційних ресурсів. Критична метрика у цьому контексті – повнота (recall), 

яка повинна бути якомога вищою, тому що важливо не втратити будь-яку 

потенційно важливу інформацію, тоді як нерелевантна може бути вилучена на 

наступних етапах. 

На рисунку C.2. проілюстровано типовий сценарій інформаційного пошуку 

на базі інтелектуальних програмних агентів із залученням онтологій. 

 

  

Рисунок C.2 – Інформаційний пошук на 

базі агентів 

Рисунок C.3 – Інтеграція 

даних/інформації на основі агентів 

Інтеграція даних/інформації. Вирівнювання онтологій використовується у 

цьому випадку для інтеграції даних, що зберігаються в окремих, часткових та 

неоднорідних джерелах в єдиний ресурс. Інтеграцію схем різних баз даних також 

може бути включено до цієї категорії. У статті [155] представлена мультиагентна 

архітектура для інтеграції даних на основі онтологій. Метод специфікації 

відображень схем та дій агентів у задачі інтеграції XML даних представлений 

в [156]. Також детальний опис цієї задачі та ретельно розроблене рішення 
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представлені в [157]. Простий сценарій інтеграції інформації за допомогою 

інтелектуальних агентів показано на рисунку F.3. Тут автор дисертаційного 

дослідження хотів би виокремити важливість рівня автоматизації, оскільки 

інтеграція даних/інформації є досить трудомістким завданням, якщо виконувати 

його вручну, і, навіть більше, воно часто буває схильним до помилок. 

Динамічне злиття даних/інформації. У цьому випадку рішення на основі 

агентів використовуються для динамічного створення семантично адекватних 

вибірок із різнорідних окремих джерел. У [158] автори пропонують 

мультиагентну модель для здійснення злиття інформації з багатьох сенсорів у 

динамічному середовищі. Достатньо глибокий аналіз проблеми злиття інформації, 

а також рішень у галузі обробки географічної інформації та реалізацій у 

геоінформаційних системах (ГІС) представлені в [159]. Критичними параметрами 

в цьому контексті є швидкість та рівень автоматизації, оскільки злиття інформації 

зазвичай здійснюється у режимі реального часу (наприклад, обробка сигналу з 

множинних датчиків). Простий сценарій злиття інформації на основі агентів 

схематично зображено на рисунку C.4.  

Людино-машинні діалоги. Вирівнювання використовуються у взаємодії 

між людиною та агентом для того, щоб забезпечити взаєморозуміння між ними. 

Зокрема, вирівнювання можуть бути використані для інтелектуального діалогу 

між людиною та машиною для того, щоб отримати формалізований набір вимог, 

структур, запитів тощо з неформальних або погано структурованих 

користувальницьких описів. Як правило, такі діалоги проходять в ітераційний 

спосіб. У [160] автори стверджують важливість використання універсальних 

мультимодальних онтологій у Семантичному вебі та пропонують підхід до 

посилення взаємодії між людьми та агентами на базі мультимодальних онтологій. 

У [161] запропоновано підхід та набір інструментів для моделювання взаємодії 

між людиною та агентом. Набір інструментів надає засоби для моделювання 

різних аспектів інтелектуального помічника, таких як структури знань на основі 

онтологій, примітивні дії на базі сервісів, композитні процеси та процедури, 

природньомовні та діалогові структури. У [162] автори пропонують фреймворк 
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для співпраці між людьми та агентами з метою вирішення проблем у 

Семантичному вебі. У контексті діалогів між людиною та машиною 

найважливішими параметрами є адаптивність, інтегративність та 

масштабованість. Високі значення цих характеристик дозволяють підвищити 

взаєморозуміння між людиною і машиною. На рисунку C.5 наведено простий 

макет типового сценарію діалогу між людною та агентом. 

 

  

Рисунок C.4 – Злиття інформації на основі 

агентів 

Рисунок C.5 – Діалог між людиною 

та агентом 
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взяти на себе суттєву частину рутинної роботи. Слід зазначити, що ця задача 

привертає увагу багатьох дослідників і для її вирішення пропонується ряд 

підходів та методів (наприклад, [163], [164], [165]). Подібно до сценарію інтеграції 

даних/інформації, у цьому сценарії автор хотів би підкреслити важливість 

високого рівня автоматизації для зменшення людських зусиль.  

Композиція веб-сервісів. Агенти складають композиції сервісів, що 

відповідають вимогам та привілеям користувача чи агента. Агенти 

використовують вирівнювання між онтологіями, що описують інтерфейси (або 

профілі) сервісів, щоб утворювати веб-сервіси шляхом з’єднання їх інтерфейсів. 

Аспекти узгодження онтологій, пов’язаних з веб-сервісами, обговорюються 

в [163], [166] та [167]. У цьому контексті автор підкреслює здатність доцільної 

адаптації та інтеграції таких систем для забезпечення сумісного доступу та 

сприянню ефективному та більш зручному використанню сервісів. 

 

 

Рисунок C.6 – Еволюція/управляння версіями/рафінування онтологій з міграцією 

екземплярів 
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вирівнювання онтологій та їх реалізацій, які також використалися при розробці 

методу вирівнювання онтологій, представленого у цій дисертації. 

 

 

 

 

Рисунок C.7 – Композиція веб-сервісів 

на базі агентів 

Рисунок C.8 – Смислові переговори між 

інтелектуальними агентами 
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– редагування та імпорт онтологій; 

– еволюція та версіювання онтологій; 

– обмін знаннями. 

Далі розглянуто специфіку застосування рішень міграції екземплярів 

онтологій у промисловості. Автором проаналізовано вимоги до узгодження TBox 

онтологій та міграції екземплярів, які зумовлюють цю специфіку. Автор виділяє 

наступні категорії промислових застосунків, що вимагають рішення міграції 

екземплярів онтологій. 

Промислові імітаційні моделі на знаннях. Імітаційні моделі широко 

використовуються у промисловості ([169], [170], [171]). Вони застосовуються для 

оптимізації складних параметрів виробничого процесу та дозволяють скоротити 

витрати на підготовку виробництва та модернізацію відповідно до різних вимог, 

що змінюються. Отже, імітаційне моделювання значно підвищує 

конкурентоспроможність промислових підприємств, наближає результати 

виробництва до потреб покупців та заощаджує матеріальні ресурси. Ступінь 

складності сучасних систем моделювання вимагає використання моделей, 

основаних на знаннях. Ці знання можуть бути пов’язані з різними галузями науки, 

інженерними дисциплінами, можуть містити різні моделі, що задовольняють різні 

вимоги. Це вимагає використання онтологій та пов’язаних із цим заходів, таких як 

об’єднання та вирівнювання онтологій. 

Промислові інформаційні системи в контексті Семантичного вебу та 

електронної комерції. Електронна комерція – це тип економічної діяльності, де 

купівля та продаж товару або послуги здійснюються за допомогою електронних 

систем, таких як Інтернет та інших комп’ютерних мереж. Для того, щоб 

здійснювати такий обмін бізнес-інформацією, ця інформація повинна містити 

опис товарів (або послуг), таких як електронний каталог, а також інформацію про 

постачальника, виробника тощо. Як правило, така інформація подається у формі 

онтології продуктів чи послуг [172]. Хорошими прикладами таких онтологій є 

[143], [146] та [173]. Якщо в бізнес-процесі бере участь більше однієї сторони, або 

у випадку використання декількох джерел, відповідні онтології, очевидно, мають 
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бути вирівняні. Така ситуація також характерна для Семантичного вебу, де 

ключовими елементами є онтології разом із інтелектуальними програмними 

агентами [6]. 

Інтеграція та інтероперабельність гетерогенних корпоративних 

інформаційних систем. Сьогодні інформаційна екосистема сучасного 

підприємства як правило містить цілий ряд програмних застосунків від різних 

постачальників, які використовуються для різних цілей. Для того, щоб ефективно 

використовувати ці гетерогенні програмні рішення разом із розподіленими 

сховищами даних та знань, вони повинні бути інтегровані в єдину систему. 

Аналогічно впровадження та розгортання нових програмних рішень має бути 

узгодженим та інтегрованим із програмними системами, які вже є впровадженими 

на підприємстві. Ці причини роблять дуже важливими задачі інтеграції даних, 

інформації та знань, а також гетерогенних програм у межах корпоративної 

інформаційної системи підприємства або між інформаційними системами різних, 

але пов’язаних підприємств. У такому випадку онтології можуть бути використані 

не лише як моделі подання знань домену, але також і як посередники для 

інтеграції гетерогенних програм. Інтеграція підприємств має значну 

зацікавленість дослідницької спільноти і дослідниками запропонована низка 

рішень для вирішення цієї складної задачі (див. наприклад, [174], [175]). 

Обмін знаннями та міграція знань між інформаційними системами 

підприємства. Взаємодія та кооперація сучасних підприємств, як правило, 

передбачає обмін та міграцію знань. Таким чином, підприємство може збагатити 

та гармонізувати свої ресурси знань. У цьому випадку моделі знань повинні бути 

узгоджені та/або вирівняні. Це питання не так широко розглядається в літературі 

(але деякі ранні спроби вирішення цієї задачі опубліковані – наприклад [176]). Ця 

категорія, як правило, вимагає певної типової діяльності з управління онтологіями 

(або комбінації різних діяльностей, таких як ті, що зазвичай використовуються 

підчас еволюції онтологій та обміну знаннями). 

Кожна з описаних вище категорій застосунків висуває деякі вимоги до 

спеціальних методів вирівнювання, які використовуються для цієї категорії. 
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Оскільки різноманітність онтологій, що використовуються у промиcловості, є 

досить широкою, важко встановити детальний набір вимог для методів 

узгодження онтологій взагалі. Як показано вище, ці вимоги можуть суттєво 

різнитися залежно від розміру й структури онтологій. Тому нижче автор наводить 

лише найбільш загальні спостереження. 

Час виконання. Категорії промислових імітаційних моделей знань та 

промислових інформаційних систем у контексті Семантичного вебу та 

електронної комерції передбачають, що процес узгодження буде здійснюватися 

під час роботи систем. У такому випадку має бути досягнуто максимальний 

рівень автоматизації. У 3 та 4 категоріях дозволяється проводити узгодження та 

відповідні пов’язані з ним дії заздалегідь й окремо від роботи систем. Це дозволяє 

активно залучати фахівців у процес узгодження (для валідації вирівнювань, 

верифікації релевантності тощо). 

Повнота. Повнота має найважливіше значення у випадках промислових 

імітаційних моделей на знаннях та інтеграції/інтероперабельності гетерогенних 

корпоративних інформаційних систем. У таких випадках важливо не втрачати 

знання. У той же час, у категорії промислових інформаційних систем у контексті 

Семантичного Вебу та електронної комерції час відгуку реалізації методу на 

системний запит є більш критичним, оскільки у цьому випадку узгодження 

зазвичай виконується під час роботи систем. 

Релевантність. У випадку обміну знаннями та міграції знань між 

корпоративними інформаційними системами релевантність знань є найбільш 

критичною (особливо під час переходу від старої системи до нової). Тут перш за 

все важливо зберегти актуальні знання, у той час як деякі застарілі знання можуть 

бути відкинуті. На момент написання цієї роботи розроблено значну кількість 

прикладних програмних інтерфейсів (ППІ – Application Programming Interface, 

API), інструментів та фреймворків для управління онтологіями, специфікованими 

за допомогою різних формалізмів та мов специфікації онтологій [177]. Взагалі, 

знання можуть бути подані за допомогою різних формалізмів, таких як 

семантичні мережі [178], фрейми [179], правила продукцій [180] тощо. Проте за 



 209 

останні два десятиріччя розвиток семантичних технологій та Всесвітньої 

павутини зумовив появу низки мов специфікації онтологій, напр., DAML 

(http://www.daml.org/about.html), XOL (http://www.ai.sri.com/~pkarp/xol/xol.html), 

SHOE (http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/spec1.01.htm), RDF, OIL [181] і 

т.д. Ці мови базуються на нових веб-стандартах, таких як XML та/або RDF, для 

того, щоб подавати знання простим та зрозумілим для читання людиною 

способом і дозволяти обмін онтологіями у Всесвітній мережі. Ці мови можуть 

подавати знання з різним ступенем виразної сили та логічного виводу. 

Всестороннє порівняння та аналіз різних загальноприйнятих мов подання 

онтологій (мови, які традиційно використовуються в ШІ) та (новостворених) мов 

специфікації онтологій у Вебі, представлено в [182] (аналіз проведено з 

використанням фреймворку CommonKADS [183]).  

З появою Семантичного вебу [6] ці стандарти еволюціонували до підтримки 

комплексних семантичих рішень по всій Мережі – таких, як інтероперабельність 

між інтелектуальними програмними агентами, семантичними веб-службами, 

семантичними пошуковими системами тощо. На даний момент, дуже важливою 

темою стала стандартизація. На сьогоднішній день найпоширенішими мовами 

специфікації онтологій є DAML+OIL [184], KIF 

(ftp://ftp.ksl.stanford.edu/local/pub/knowledge-sharing/papers/kif.ps), RDF + RDF(S) 

та OWL (Web Ontology Language – мова для опису та обміну онтологіями у 

Всесвітній павутині). OWL має статус рекомендації консорціуму W3C для 

подання знань у Вебі (http://www.w3.org/standards/techs/owl#w3c_all). У даній 

дисертаційній роботі OWL служить як основна мова для специфікації онтологій. 

Таким чином, подальший опис реалізації моделі та методу міграції онтологічних 

екземплярів у цій дисертації передбачає подання онтологій, використовуючи 

OWL (http://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-primer-20121211/). 

Окрім того, що OWL має статус рекомендації W3C, вона також є дуже 

популярною серед розробників та дослідників у промисловості та науковому 

співтоваристві. Ця популярність викликана тим, що у даний час доступна досить 

велика кількість інструментів OWL 
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(http://www.w3.org/2001/sw/wiki/OWL/Implementations). Ці інструменти добре 

підходять для створення, редагування та зберігання OWL онтологій, міркування 

та відповідей на запити, використання онтологій у різних програмних 

застосунках. Очевидно, що багато з цих інструментів використовують ППІ, які 

дозволяють завантажувати онтології та маніпулювати ними. На сьогодні найбільш 

популярними ППІ для управління онтологіями є Jena API (http://jena.apache.org/), 

OWL API (http://owlapi.sourceforge.net/) та Protégé OWL API 

(http://protegewiki.stanford.edu/wiki/ProtegeOWL_API_Programmers_Guide). 

Еталонна реалізація OWL API написана на Java і надає спеціальні класи і 

методи для маніпулювання онтологічними структурами та використання движків 

міркування. Вона підтримує аналіз та рендеринг у синтаксисах, визначених 

специфікацією W3C (Функціональний синтаксис, RDF/XML, OWL/XML та 

Manchester OWL Syntax), і включає в себе валідатори для різних профілів OWL 2 

– OWL 2 QL, OWL 2 EL та OWL 2 RL. Apache Jena – це Java фреймворк (або набір 

інструментів) із відкритим вихідним кодом для побудови застосунків 

Семантичного Вебу та Зв’язаних даних 

(http://www.w3.org/standards/semanticweb/data). Він складається з декількох 

компонентів, включаючи інструменти для роботи з OWL та RDF. Ядро цього ППІ 

– це RDF API, який використовується для створення та читання RDF графів і 

серіалізації RDF тріплів, використовуючи популярні формати, такі як RDF/XML 

або Turtle. Ontology API спрямований на роботу з моделями RDFS та OWL, щоб 

доповнювати ці моделі  додатковою семантикою поверх RDF даних. Важливо те, 

що Jena містить також Inference API для міркування з RDF даними для того, щоб 

розширяти і перевіряти вміст тріплсторів.  

Слід зазначити, що Jena – це в своїй основі є ППІ на базі RDF. Базова 

структура даних в Jena – це модель, яка представляє RDF граф і надає зручний 

ППІ для конструювання та маніпулювання колекцією RDF вузлів. У свою чергу, 

онтологія OWL складається з множини OWL аксіом, і логічна структура онтології 

може існувати окремо від RDF, який використовується для серіалізації OWL 

(поряд з OWL/XML, функціональним синтаксисом OWL, Манчестерським 
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синтаксисом OWL та іншими форматами серіалізації, які, у свою чергу, 

зосереджені на конструкціях рівня OWL). Для підтримки управління 

конструкціями рівня OWL, Jena надає спеціальний «обгортковий шар» над 

графом RDF – Jena OntModel API – покращене подання моделі Jena, яке містить 

онтологічні дані відповідно до даного онтологічного словника (наприклад, OWL). 

По суті, цей клас не обчислює дедуктивне розширення графа за семантичними 

правилами мови, але обгортає базову модель цим «онтологічним» інтерфейсом, 

який являє собою зручний синтаксис для доступу до елементів мови. На відміну 

від Jena (де конфігурації рівня OWL по суті є обгортками над RDF серіалізацією) 

OWL API є основаним на OWL (у тому сенсі, що дизайн OWL API безпосередньо 

заснований на специфікації OWL 2 Structural Specification 

(http://www.w3.org/TR/owl2-syntax/) і онтологія у OWL API розглядається як 

множина аксіом та анотацій [185]). У той же час, «RDF центричність» Jena може 

стати причиною вузькості міркування на основі правил, а це означає, що загалом 

різонери на основі правил для OWL є логічно неповними в Jena – вони не можуть 

гарантувати виведення всього, що має бути виведено відповідно до специфікацій 

OWL. Справедливості заради слід зазначити, що Jena дозволяє подолати цю 

проблему використовуючи альтернативні різонери за допомогою спеціального 

інтерфейсу Reasoner. OWL API, у свою чергу, має безшовний зв’язок із низкою 

DL-різонерів – Chainsaw, FaCT++, JFact, HermiT, Pellet, RacerPro через спеціальні 

інтерфейси (OWLReasoner та OWLReasonerFactory) оскільки всі ці різонери 

забезпечують реалізацію цих інтерфейсів. Цей пункт є досить важливим для 

нашої реалізації, оскільки методологія передбачає перевірку узгодженості 

онтології після кожної зміни її стану на кожній ітерації. Більш того, це стає 

критичним у випадку роботи з онтологіями промислового масштабу завдяки 

великій кількості перевірок. 

Розглядаючи всю різноманітність ППІ для управління онтологіями, ми 

бачимо, що в основному існують два типи таких ППІ: (1) ППІ низького рівня, які 

безпосередньо маніпулюють основними онтологічними конструкціями 

(наприклад, OWL або RDF конструктами у нашому випадку); і (2) ППІ високого 
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рівня, які маніпулюють конструкціями високого рівня (наприклад, Java-бінами), 

що представляють певні частини онтології за допомогою класів та методів, 

кодованих на певній мові програмування. Легко помітити, що OWL API та Apache 

Jena є низькорівневими. У свою чергу, Protégé-OWL API дозволяє як 

маніпулювати конструкціями низького рівня, так і створювати Java класи, які 

інкапсулюють певну функціональність управління онтологією. Protégé – це 

редактор онтологій із відкритим кодом та фреймворк для побудови 

інтелектуальних систем. Це найбільш популярний інструментарій інженерії 

онтологій [186], який може розглядатися як de-facto стандарт для створення та 

редагування онтологій. Protégé надає спеціальний ППІ (The Protege-OWL API) для 

OWL і RDF(S). Цей ППІ надає класи та методи для завантаження та збереження 

файлів OWL, для запиту та обробки моделей даних OWL та для здійснення 

міркування на базі движків дискрипційних логік. ППІ є зручним особливо для 

реалізації графічних інтерфейсів користувача. У той же час, він не надто часто 

оновлюється (останнє на момент написання оновлення було зроблено 30 червня 

2010 р.) і, таким чином, його можна вважати дещо застарілим. Крім того, з точки 

зору автора дисертаційної роботи, тісний зв’язок із інструментарієм Protégé 

робить його недостатньо гнучким при розробці незалежного програмного 

забезпечення. Враховуючи вищезазначені спостереження, автор дисертаційного 

дослідження вирішив використати OWL API для практичної реалізації 

розроблених у дисертаційному дослідженні моделей та методів. Це дозволило 

зручно і природно використовувати виразність мови OWL, безпосередньо 

маніпулюючи аксіомами OWL – що є більш зручним для вирішення поставлених 

у дисертаційному дослідженні завдань. Також OWL API є добре документованим 

і має підтримку у науковому співтоваристві. Найпопулярнішими представниками 

ППІ високого рівня для управління онтологіями є OWL2Java, Kazuki та 

RDFReactor. Jastor, Jaob та Sapphire [187] також слід згадати в цьому контексті. 

Автор дисертаційного дослідження не використовував подібні ППІ у 

дисертаційному проекті, оскільки вони не надають ніякого спеціального 

функціоналу для міграції екземплярів онтології. 
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Серед альтернатив до вищезазначених ППІ можна виділити інфраструктуру 

для управління онтологіями KAON2 (http://kaon2.semanticweb.org/) і мережевий 

менеджер онтологій Stanbol OntoNet (https://stanbol.apache.org/index.html). 

Ключовими можливостями KAON2 є: ППІ для програмного управління OWL-DL, 

Semantic Web Rule Language (SWRL) і F-Logic онтологіями; автономний сервер, 

який забезпечує доступ до онтологій розподіленим способом, використовуючи 

програмний інтерфейс виклику віддалених методів (RMI); машину виводу для 

формування відповідей на кон’юнктивні запити (виражені у синтаксисі SPARQL); 

інтерфейс DIG, який надає доступ із інших інструментів, таких як Protégé; модуль 

для вилучення онтологічних екземплярів із реляційних баз даних. OntoNet – це 

компонент Apache Stanbol – набір інструментів, призначених для надавання 

семантичних технологій існуючим системам управління контентом (CMS), який 

дозволяє будувати й управляти мережами онтологій програмно через Java API або 

веб-сервіси RESTful. Як було зазначено вище, семантичне узгодження 

гетерогенних онтологій часто вимагає пошуку відповідностей (або відображень) 

між онтологічними сутностями (такими як класи, об’єкти, властивості тощо). 

Очевидно, що для того, щоб маніпулювати такими множинами відповідностей 

(або вирівнюваннями онтологій), вони повинні бути формально подані у деякій 

уніфікованій формі. Таке формальне подання дозволяє програмно управляти, 

зберігати та ділитися ними, а також робить їх такими, що підлягають порівнянню 

та відтворюванню. Необхідність такого формального подання вирівнювань 

призвела до створення спеціальних ППІ вирівнювання онтологій. На сьогодні де-

факто стандарт для подання вирівнювання онтологій – це формат вирівнювання 

Alignment Format [27], який був розроблений разом з ППІ Alignment API 

(http://alignapi.gforge.inria.fr/) для маніпулювання вирівнюваннями. Основними 

функціональними особливостями цього ППІ є: зберігання, пошук та обмін 

вирівнюваннями; конвейєризація алгоритмів вирівнювання (вдосконалення 

існуючого вирівнювання); маніпулювання (порогування й закріплення); генерація 

виходу обробки (наприклад, трансформації, аксіоми або правила); і генерування 

тестів та порівняння вирівнювань (наприклад, у термінах точності/повноти). 
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Формат Alignment Format є стандартом для подання вирівнювань онтологій 

для учасників змагання Ontology Alignment Evaluation Initiative (OAEI) contest. 

Автор дисертаційного дослідження знаходить цей формат найбільш зручним для 

подання вирівнювань, тому цей формат, поряд із відповідним інтерфейсом 

прикладного програмування Aligment API, використовується у дисертаційному 

дослідженні для програмної реалізації розроблених моделі та методу. Цей формат 

є інтуїтивно зрозумілим і дозволяє зручно й швидко оцінювати правильність та 

повноту отриманого вирівнювання. Також презентація результатів у цьому 

форматі дозволяє оцінити перший етап розробленого підходу, використовуючи 

тестові набори онтологій OAEI, і робить результати такими, які можно легко 

порівняти з тими, що представлені у звітах OAEI. Зі специфікацією ППІ Alignment 

API можна ознайомитися у роботі [142]. 

Слід зазначити, що окрім Alignment API існують також деякі альтернативні 

інтерфейси програмування застосунків, які можуть використовуватися для 

подання вирівнювань (наприклад, [63], [188] або KADMOS API 

(http://kadmos.sourceforge.net/kadmos-api/) – легковагий ППІ для вирінювання 

OWL 2 онтологій). Проте, на думку автора, альтернативні інструменти є або 

застарілими, або досить погано документованими, що робить їх ледве придатними 

для реалізації розроблених у даному дисертаційному дослідженні моделей та 

методів. У цій роботі автор не наводить вичерпний перелік мов специфікації 

онтологій, ППІ та інфраструктур для управління онтологіями. Фактично, у роботі 

згадуються лише найпопулярніші та найбільш корисні на думку автора 

інструменти для того, щоб обґрунтувати свої рішення щодо базового 

інструментарію для реалізації розроблених моделі та методу міграції екземплярів 

онтологій і щоб окреслити альтернативи та поставити свій вибір у контекст 

існуючих інструментів, ППІ та фреймворків. 
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ДОДАТОК D ВИДІЛЕННЯ ІЗОМОРФНОГО ПІДГРАФА 

 

 

Процедуру виділення ізоморфних підграфів розглянемо на наступному 

прикладі. Розглянемо два графа G і Н1 (рисунки D.1 та D.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок D.1 – Граф G. Рисунок D.2 – Граф H1. 

Граф G1 утворений з графа G шляхом додавання двох вершин v2 і v3, та 

ребра e10(v4,v7). 

Матриця інціденцій графа G має вигляд: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1 1 1 1           3 

2 1   1 1 1 1       5 

3  1  1    1 1 1    5 

4   1     1   1   3 

5     1      1 1 1 4 

6      1   1   1  3 

7       1   1   1 3 

Матриця інціденцій графа G1 має вигляд: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1                 3 

2    1 1 1              3 

3    1   1 1            3 

4 1      1  1 1 1         5 

5  1   1    1   1 1 1      6 

6        1    1   1 1    4 

7      1    1   1    1 1  5 

8           1    1  1  1 4 

9   1           1  1  1 1 5 

Розглянемо процес формування підграфів графа G1 з двома вилученими 

вершинами. Якщо в процесі вилучення вершин в стовпці залишається тільки одна 
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одиниця або вони взагалі відсутні, то дане ребро вилучається. Червоний колір 

характеризує вилучені вершини, рожевий колір – вилучені ребра. 

Вилучаємо вершини v1 і v2. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1                 3 

2    1 1 1              3 

3    1   1 1            2 

4 1      1  1 1 1         4 

5  1   1    1   1 1 1      4 

6        1    1   1 1    4 

7      1    1   1    1 1  4 

8           1    1  1  1 4 

9   1           1  1  1 1 4 

Вилучаємо вершини v1 та v3. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1                 3 

2    1 1 1              3 

3    1   1 1            3 

4 1      1  1 1 1         3 

5  1   1    1   1 1 1      5 

6        1    1   1 1    3 

7      1    1   1    1 1  5 

8           1    1  1  1 4 

9   1           1  1  1 1 4  

Надалі послідовно вилучаємо попарно вершини за вказаним вище 

принципом. Остання пара вилучених вершин – v8 та v9. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1                 3 

2    1 1 1              3 

3    1   1 1            3 

4 1      1  1 1 1         4 

5  1   1    1   1 1 1      5 

6        1    1   1 1    2 

7      1    1   1    1 1  3 

8           1    1  1  1 3 

9   1           1  1  1 1 4 

Складемо таблицю зміни векторів локальних ступенів вершин, 

розташовуючи їх в порядку не зростання. 
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Таблиця D.1 – зміни векторів локальних ступенів вершин 

Вершини, які вилучаються вектор локальних ступенів кількість ребер 

(v1,v2) (2,4,4,4,4,4,4) 13 

(v1,v3) (3,3,3,4,4,5,5) 13 

(v1,v4) (2,3,3,4,4,4,4) 12 

(v1,v5) (2,3,3,3,3,4,4) 11 

(v1,v6) (2,3,3,3,4,4,5) 12 

(v1,v7) (2,3,3,3,3,4,4) 12 

(v1,v8) (3,3,3,3,3,4,5) 12 

(v1,v9) (3,3,3,3,4,4,4) 12 

(v2,v3) (3,3,4,4,4,5,5) 14 

(v2,v4) (2,2,3,3,4,4,5) 11 

(v2,v5) (2,2,3,3,4,4,4) 11 

(v2,v6) (1,3,3,4,4,4,5) 12 

(v2,v7) (2,3,3,4,4,4,4) 12 

(v2,v8) (2,3,3,3,4,4,5) 12 

(v2,v9) (2,2,2,3,3,4,5) 11 

(v3,v4) (2,2,3,3,4,5,5) 12 

(v3,v5) (1,2,2,3,4,4,4) 10 

(v3,v6) (2,3,3,4,4,5,5) 13 

(v3,v7) (1,3,3,3,3,4,5) 12 

(v3,v8) (2,2,3,3,4,4,6) 12 

(v3,v9) (2,2,2,3,4,4,5) 12 

(v4,v5) (2,2,3,3,3,3,5) 12 

(v4,v6) (1,2,3,3,4,4,4) 12 

(v4,v7) (1,2,2,2,3,4,4) 10 

(v4,v8) (2,2,3,3,3,4,5) 11 

(v4,v9) (1,2,2,3,3,3,5) 10 

(v5,v6) (2,2,2,3,3,4,4) 10 

(v5,v7) (1,2,3,3,3,3,3) 9 

(v5,v8) (2,2,2,3,3,3,4) 10 

(v5,v9) (1,2,2,3,3,3,4) 9 

(v6,v7) (2,2,2,3,3,4,4) 10 

(v6,v8) (2,3,3,3,4,4,5) 12 

(v6,v9) (2,2,2,3,4,5,5) 12 

(v7,v8) (2,3,3,3,3,3,5) 11 

(v7,v9) (2,2,2,3,3,4,4) 10 

(v8,v9) (2,3,3,3,3,4,5) 12 

Рисунок D.3 – Граф після вилучення (v2,v3). 
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З усіх вилучених пар вершин вибираємо (v2,v3), так як її вектор локальних 

ступенів покомпонентно більше ніж еталон (3,3,4,4,4,5,5) > (3,3,3,3,4,5,5) 

Кількість ребер дорівнює 14, а в ідеалі 13. Отже, потрібно видалити одне 

ребро: 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

Вилучаємо ребра 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            2 

4 1   1 1 1         3 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            2 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      4 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            2 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 4 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         3 

5  1  1   1 1 1      4 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 



 219 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         3 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  3 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         3 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 3 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      4 

6       1   1 1    2 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      4 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  3 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      4 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 4 
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 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    2 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 3 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    2 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 4 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  3 

8      1    1  1  1 3 

9   1      1  1  1 1 5 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  3 

8      1    1  1  1 4 

9   1      1  1  1 1 4 

 

 1 2 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

1 1 1 1            3 

4 1   1 1 1         4 

5  1  1   1 1 1      5 

6       1   1 1    3 

7     1   1    1 1  4 

8      1    1  1  1 3 

9   1      1  1  1 1 4 

У результаті ми отримали 3 варіанти розв’язання, при яких вилучаються 

ребра e10, e11 та e17 відповідно. 
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a) b) c) 

Рисунок D.4 – a) Граф G1, вилучено ребро е10, b) Граф G2, вилучено ребро е11, 

c) Граф G3, вилучено ребро е17.  

Перевіримо варіанти графів на ізоморфізм. 

Базовий інваріант еталонного графа G: Fe(G) & Fv(G) = 

(31,32,32,35,35,35,36,38,38,38,38,39,39) & (98,102,115,115,144,176,182) = 

 = (31,232,335,36,438,239) & (98,102,2115,144,176,182). 

Базовий інваріант графа G1: Fe(G1) & Fv(G1) = (31,232,335,36,438,239) & 

(98,102,2115,144,176,182). 

Базовий інваріант графа G2: Fe(G2) & Fv(G2) = (884,492,96) & 

(4260,352,2440). 

Базовий інваріант графа G3: Fe(G3) & Fv(G3) = (31,232,335,36,438,239) & 

(98,102,2115,144,176,182). 

В результаті отримуємо 2 варіанти розв’язання – графи G1 і G3. 
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ДОДАТОК E ДЕСКРИПЦІЙНІ ЛОГІКИ 

 

 

Логіки дескрипцій або дескрипційні логіки (ЛД – від англ. Description 

Logics, DLs) беруть свій початок як один із засобів у розвитку штучного 

інтелекту, де вони спочатку використовувалися для подання термінологічних 

знань, а саме – опису концепцій предметної області і реалізації логічного виводу 

або міркувань на основі цих концепцій. З появою Семантичного вебу (СВ – 

Semantic Web, SW) [6], ЛД знайшли своє застосування у забезпеченні логічного 

формалізму для СВ онтологій – DL логіки реалізуються в підкласах та профілях 

мови веб-онтологій (OWL). З цією ж метою вони широко використовуються для 

структурування та формального подання знань у галузі біомедичної інформатики. 

Розвиток цього напрямку врешті-решт призвів до того, що консорціум 

World Wide Web (W3C) прийняв мову OWL (що ґрунтується на ЛД) як стандарт 

для специфікації онтологій. Крім того, з’явилися нові вільно доступні та 

ефективні інструменти з відкритим кодом для обробки OWL онтологій та 

впровадження автоматизованого виводу та міркувань. Останній факт був 

вирішальним для поширення ЛД як теоретичної основи для різних інформаційних 

систем у різних галузях науково-технічних знань. 

Спочатку дескрипційні логіки з’явилися внаслідок природного розвитку 

семантичних мереж [189] та фреймів [179]. Проміжний етап полягав у виникненні 

так званих термінологічних систем та концептуальних мов. Але успіх був 

досягнутий, коли для взаємодії між людиною та машиною дескрипційні логіки 

були наділені простою й зрозумілою формальною семантикою. 

У ЛД ключовими елементами моделювання є концепції, ролі та індивіди, а 

також взаємовідношення між ними. Основною концепцією в ЛД є аксіома, яка є, 

по суті, логічним твердженням, що зв’язує концепції та/або ролі. Цей факт 

становить ключову відмінність ЛД від широко прийнятої парадигми фреймів (де 

специфікація фрейма повністю визначає клас), а також від парадигми семантичної 
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мережі (де концепції подаються як вершини мережі, а її ребра відображають 

семантичні відносини між ними) [190]. 

Завдяки введенню формальної семантики, ЛД можна розглядати як 

фрагмент логіки предикатів першого порядку (ЛПП) незалежно від конкретного 

синтаксису, який використовується для її специфікації. Більш того, у випадках 

розширення цих логік лічильними кванторами, ЛД можна розглядати як фрагмент 

ЛПП з двома змінними [191]. Однак, хоча в цілому логічне виведення у ЛПП не 

завжди є розв’язним, розвиток ЛД був безпосередньо зосереджений на 

розв’язності логічних висновків. Це призвело до того, що тепер розв’язність 

розглядається як безумовна властивість формалізму ЛД. Теоретична інформатика 

дає наступне визначення розв’язності: клас задач є алгоритмично розв’язним, тоді 

і тільки тоді, коли існує загальний алгоритм, який дає позитивний або негативний 

висновок (розв’язок) для будь-якого екземпляра задачі з цього класу за кінцевий 

час. У рамках нашого дискурсу загальна дослідницька задача може бути 

сформульована наступним чином: чи дозволяє даний набір логічних тверджень 

зробити на їх основі нове узгоджене логічне твердження? Якщо задача заданого 

типу однозначно визначена, ми завжди можемо визначити, чи є ця логіка 

розв’язною чи ні. Крім розв’язності, визначальною властивістю ЛД є можливість 

досягнення оптимальних компромісів між масштабованістю та експресивною 

силою. На сьогоднішній день існує достатня кількість високоефективних і дієвих 

систем, які реалізують формальне міркування на основі ЛД (докладніше див., 

наприклад, у [192], [193]); також вичерпний список DL ризонерів – 

http://owl.cs.manchester.ac.uk/tools/list-of-reasoners/). 

Будь-яка ЛД заснована на словнику, що містить імена індивідів, концепцій 

та ролей. Крім того, словник доповнюється двома спеціальними іменами класів, а 

саме. ⊤ і ⊥, які відповідно позначають концепцію, що містить всі індивіди і 

порожню концепцію. 

База знань ЛД складається з асерторичної частини, яка називається ABox та 

термінологічної частини, що називається TBox (напр., у ЛД SHOIN(D) ), і яка 

далі розділяється на TBox та RBox (напр, у ЛД SROIQ(D) ). ABox, у свою чергу, 
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містить асерторичні знання, тоді як TBox містить термінологічні знання 

(універсальні твердження). OWL базується на ЛД, але також забезпечує засоби 

для подання додаткових типів екстра-логічної інформації, пов’язаної з  простором 

імен, включенням/імпортом, версіями онтологій та анотаціями. 

Слід зазначити, що терміни, які використовуються для позначення 

ключових понять та основних елементів у областях OWL, ЛД та ЛПП, частково 

відрізняються. Для того, щоб показати взаємозв’язок між цими основними 

поняттями та з метою усунення неоднозначностей, автор наводить синопсис 

відповідних термінів, що використовуються в контекстах OWL, ЛД та ЛПП, у 

таблиці D.1. 

Таблиця E.1 – Відповідність між термінами OWL, ЛД та ЛПП 

OWL ЛД ЛПП 
словник словник/сигнатура сигнатура 

екземпляр/ім’я індивіда ім’я індивіда константа 

екземпляр/індивід індивід формула з 1-ю константою 

ім’я класу ім’я концепції унарний предикат 

клас концепція 
формула з 1-ю вільною 

змінною 

ім’я об’єктної властивості ім’я ролі бінарний предикат 

об’єктна властивість роль 
формула з 2-ма вільними 

змінними 

онтологія база знань теорія 

Для формування концептуальних термінів використовуються спеціальні 

конструктори, викладені в рекурентному визначенні, що характеризує синтаксис 

члена сімейства ЛД. Деякі конструктори за визначенням пов’язані з відповідними 

конструкторами ЛПП. Наприклад, кон’юнкція – перетин, диз’юнкція – 

об’єднання, заперечення – доповнення, універсальні та екзистенційні квантори 

(квантифікація існування) і т. д. Але є й конструктори, які не мають аналогів в 

ЛПП, наприклад, обмеження ролей, такі як зворотні ролі, функціональні 

обмеження та обмеження транзитивності. 

Нотація імен та конвенційні символи, що використовуються в спільноті ЛД, 

наведені в таблицях D.2 та D.3. Припустимо, що C і D це концепції, a і b це 

індивіди, а R – роль; якщо a R-зв’язана з b, тоді b називається R-наступником a. 
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Таблиця E.2 – Символьна нотація ЛД 

Символ Опис Приклад Значення 

: Належність концепції Ca :  a є екземпляром C 

: Належність ролі Rba :),(  a є R-пов’язаним з b 

=  Визначення концепції DC =  
C визначається  

рівною D 

 
Заперечення або доповнення 
концепцій 

C  не C 

  Універсальне обмеження CR.  всі R-наступники є в C 

  
Обмеження існування 

(екзистенційне обмеження) 
CR.  в C існує R-наступник  

  Еквіваленція концепцій DC   C є еквівалентним до D 

⊑ Включення концепцій C ⊑ D всі C є D 

⊓ 
Перетин або кон’юнкція 

концепцій 
C ⊓ D C і D 

⊔ 
об’єднання або диз’юнкція 

концепцій 
C ⊔ D C або D 

⊤ 
Спеціальна концепція, яка 

має кожний індивід своїм 

екземпляром 
⊤ верх 

⊥ Порожня концепція ⊥ низ 

Таблиця E.3 – Нотація імен ЛД 

Мова / Ім’я розширення Експресивність / Опис 

Атрибутивна мова AL 

Атомарне заберечення (заперечення імен 

концепцій, які не з’являються в лівому боці 
аксіом) 

Перетин концепцій 

Універсальні обмеження 
Обмежена екзистенційна квантифікація 

Атрибутивна мова з доповненнями ALC 

Ця ЛД забороняє RBox аксіоми, універсальні 

ролі, зворотні ролі, обмеження кардинальності, 

номінальні концепції і самовизначені 
концепції. 

Дескрипційна мова на основі фреймів FL. 

Перетин концепцій 

Універсальні обмеження 

Обмежена екзистенційна квантифікація  
Обмеження ролей 

Екзистенційна мова EL 
Перетин концепцій 

Екзистенційні обмеження (повної  
екзистенційної квантифікації) 

Функціональні властивості F 
Підтримка ролевих функціональних 

висловлювань. Особливий випадок 

квантифікації унікальності 

Повна екзистенційна квантифікація E 
Екзистенційні обмеження, які мають інше 

наповнення окрім ⊤ 

Об’єднання концепцій U Об’єднання концепцій 

Заперечення складних концепцій C 
Заперечення довільних концепцій 

(позначається буквою C, від “complement” – 
“доповнення”)  

Ієрархія ролей H Підвластивості – rdfs:subPropertyOf 
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Диз’юнктивність ролей R 
Обмежені складні аксіоми включення ролей; 

рефлексивніть та нерефлексивніть; 

диз’юнктивність (не перетинання) ролей 

Номінали O 
Номінальні концепції підтримуються. Зліченні 

класи обмежень об’єктних значень – 

owl:oneOf, owl:hasValue 

Зворотні властивості I 
Ця ЛД підтримує звернення (інверсію) 
властивостей. 

Обмеження кардинальності N 

Ця ЛД дозволяє використання 

некваліфікованих числових обмежень. 
owl:cardinality, owl:maxCardinality, окремий 

випадок лічильної квантифікації 

Кваліфіковані обмеження кардинальності 

Q 

Підтримка довільних кваліфікованих 

обмежень кількості. Наявна в OWL 2; 
обмеження кардинальності, що мають 

наповнення відмінне від ⊤ 

Дані (D) 
Використання властивостей типу даних, 

значень даних або типів даних 

S 
Абревіатура для ALC  з транзитивними 

ролями 

SR ALC  розширена усіма видами RBox аксіом, а 

також самовизначеними концепціями. 

FL– 
Підмова FL яка отримується шляхом заборони 

обмежень ролей. Еквівалентна AL  без 

атомарного заперечення. 

FL0 
Підмова FL– яка отримується шляхом 

заборони обмеженої екзистенційної 

квантифікації. 

EL++ Аліас (псевдонім) для ELRO 

 

Виходячи з наведеної вище таблиці, ми можемо узагальнити схему 

іменування для найбільш відомих і широко поширених ЛД наступним чином: 

( ( ALC | S ) [ H ] | SR ) [ O ] [ I ] [ F | N | Q ] 

Легко побачити наступні закономірності: 

• S включає в себе ALC; 
• SR включає ALC, ALCH, S, та SH; 

• F замінюється на N; 

• F і N замінюється на Q. 

 

Оскільки розроблений метод міграції екземплярів онтологій в основному 

спрямований на OWL DL та OWL 2 DL онтології, то відповідні ЛД – 

SHOIN(D) [194] та SROIQ(D) [195] представляють для нас особливий інтерес. 

Подання основних конструкторів та аксіом OWL з використанням синтаксису ЛД 

показано в таблиці D.4. 
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Таблиця E.4 – Подання основних конструкторів та аксіом OWL з 

використанням синтаксису ЛД. 

Конструктор/аксіома Синтаксис ЛД 

К
о
н

ст
р

у
к
то

р
и

 

intersectionOf 1C ⊓ … ⊓ nC  

unionOf 1C ⊔ … ⊔ nC  

complementOf C  

oneOf }...{ 1 nxx  

allValuesFrom CP.  

someValuesFrom Cr.  

hasValue }.{xr  

minCardinality )( nr  

maxCardinality )( nr  

inverseOf −r  

А
к
сі

о
м

и
 

subclassOf 1C  ⊑ 2C  

equivalentClass 21 CC   

subPropertyOf 1P  ⊑ 2P  

equivalentProperty 21 PP   

disjointWith 1C  ⊑ 2C  

sameAS    21 xx   

differentFrom  1x ⊑  2x  

transitiveProperty P  transitive role 

functionalProperty ⊤⊑ ( )P1  

inverseFunctionalProperty ⊤⊑ ( )− P1  

symmetricProperty − PP  
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ДОДАТОК F РЕВІЗІЯ ПЕРЕКОНАНЬ 

 

 

Як було зазначено у Додатку E, використання формалізмів на базі ЛД 

дозволяє фіксувати та подавати структурні знання як ієрархію концепцій, а також 

здійснювати логічне виведення та міркування з метою отримання неявних знань. 

Таким чином, ЛД об’єднали багато ключових аспектів різних формалізмів 

подання знань, таких як фрейми, семантичні мережі, пропозиціональна логіка та 

логіка першого порядку, тощо. 

Тим не менш, одна з важливих проблем, що виникають при експлуатації БЗ 

ЛД, залишається явно невирішеною. Власне кажучи, знання змінюються – вони 

еволюціонують або можуть бути змінені інженером знань, уточнені і т. д. Таким 

чином, можуть виникнути неузгодженості. Сьогодні запроваджено низку методів 

для вирішення подібних проблем. У [196] представлена уніфікована структура, 

яка складається з чотирьох різних підходів. Всі ці підходи можна коротко 

охарактеризувати наступним чином [197]: 

1. Послідовна еволюція знань, яка запобігає введенню неузгодженостей 

в узгоджену онтологію. 

2. Налагодження – робить неузгоджену онтологію узгодженою; 

3. Міркування над неузгодженостями – намагається вивести значущі 

висновки з неузгодженої онтології; 

4. Версіювання – відстежує зміни та проблеми сумісності між різними 

версіями онтології. 

Останній випадок (версіювання) є тривіальним для міграції екземплярів, 

оскільки всі зміни між версіями онтологій подаються формально відповідно до 

нашого підходу. Правила трансформації можуть бути легко й однозначно 

виведені з цього формального подання. У цьому випадку розроблений метод 

забезпечує засоби для генерації таких правил та автоматичного перенесення 

екземплярів між онтологіями. У свою чергу, в рамках теорії Ревізії переконань 

[198] [199] [200] розглядаються перші два способи вирішення неузгодженості: (1) 
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запобігання внесенню ненеузгодженостей в базу знань та (2) налагодження  

неузгодженої бази знань (відновлення узгодженості). Таким чином, для нас теорія 

Ревізії переконань представляє особливий інтерес, оскільки використання цієї 

теорії дозволяє забезпечити узгодженість онтологій при міграції екземплярів у 

найбільш загальному випадку. 

В своїй основі, перегляд переконань – це процес зміни переконань суб’єкта 

для того, щоб враховувати певну нову частину інформації. Загалом, існує два 

типи таких змін: 

1. оновлення – інформація про ситуацію стосується теперішнього часу, 

а старі переконання – минулого; операція оновлення передбачає зміну старих 

переконань задля урахування цих перемін ситуації; 

2. ревізія (перегляд) – нова інформація, також як і старі переконання, 

стосуються однієї й тієї ж ситуації; ревізія здійснюється шляхом додавання нової 

інформації до старих переконань без виникнення неузгодженостей у тому випадку 

коли нова інформація вважається більш надійною, ніж старі переконання. 

Стан переконань подається як сукупність речень в логіці ревізії переконань. 

Відповідно, операціями зміни переконань є додавання та вилучення речень з цієї 

сукупності. Обидві операції можуть спричинити неузгодженість. Тому кожна 

операція повинна генерувати ланцюжок операцій, що складаються з перевірки 

узгодженості та, при необхідності, нових додавань та вилучень, які усувають 

неузгодженість. Для переконань, що стосуються однієї ситуації, слід виділити 

наступні операції: 

– скорочення – видалення переконання; 

– розширення – додавання переконання без перевірки узгодженості; 

– ревізія – додавання переконання зберігаючи узгодженість; 

– консолідація – відновлення узгодженості в сукупності переконань; 

– злиття – поєднання двох або більше наборів переконань за умови 

збереження узгодженості. 

Ревізія виконується, якщо нове переконання визнається більш надійним, ніж 

старе; тоді, для того щоб зберегти узгодженість, може бути необхідним видалити 



 230 

деякі старі переконання. Більш загальною операцією є злиття, оскільки взагалі 

переконання не завжди можна класифікувати за надійністю. Крім того, введення 

нового переконання може й не спричинити неузгодженостей; отже, у цьому 

випадку видалення старих переконань не є необхідним. У свою чергу, додавання 

нової інформації з подальшою консолідацією для відновлення узгодженості є 

формою злиття, а не ревізії, оскільки нові знання можуть не завжди визначатися 

як більш надійні, ніж старі. 

Підсумовуючи можна сказати, що найбільш важливими є наступні три 

операції: розширення (додавання переконання з відповідними логічними 

наслідками цього додавання без перевірки узгодженості); ревізія (додання 

переконання за умови збереження узгодженості – частина переконань може 

підлягати видаленню з метою збереження узгодженості); і скорочення (видалення 

переконання і всього, що воно тягне за собою). 

По суті, скорочення передбачає відмову від необхідної кількості переконань, 

тобто новий набір переконань не повинен містити певного речення. Розширення – 

це додавання інформації до сукупності переконань. Очевидно, що розширення 

може призвести до неузгодженого набору переконань, тому необхідно 

застосовувати ревізію як послідовне впровадження нової інформації, що зберігає 

узгодженність. У цьому випадку, навіть якщо початковий набір переконань був 

неузгодженим, ревізія дає змогу отримати в результаті узгоджений набір, хоча 

може виникнути необхідність видалення деяких членів вихідного набору 

переконань, які перешкоджають досягненню узгодженості. Ці операції 

визначаються набором аксіом – постулатів раціональності, які відповідно 

визначаються разом з спеціальними конструкціями та теоремами подання. 

У [198] Альхорн, Гарденфорс і Макінсон сформулювали набір постулатів, 

які повинні задовольнятись будь-якою операцією перегляду переконань. Цей 

набір постулатів, разом з деякими додатковими конструкціями та теоремами, 

відомий як парадигма AGM (відповідно до ініціалів авторів – Alchourròn, 

Gärdenfors, Makinson). Перші шість постулатів представлені так званими 

базовими постулатами AGM. Авторами розглядаються наступні параметри: 
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– існуючий набір переконань (що називається база переконань) подається як 

дедуктивно замкнутий набір логічних формул K ; 

– нова частина інформації є логічною формулою  ; 

– ревізія виконується бінарним оператором *, до якого K  й   передаються 

як операнди; 

– результат ревізії – нова база переконань. 

З урахуванням сказаного вище операції розширення, ревізії та скорочення 

формально позначаються як +K , K  та K  відповідно. Як ми вже 

згадували вище, згідно з логікою теорії Ревізії переконань, окремі переконання 

подаються реченнями на деякій пропозиціональній мові. Отже, набори 

переконань розглядаються як теорії, тобто множини, які замкнуті за логічним 

наслідком: )(KCnK = . Припустимо, що   та   це речення, а K  – це база 

переконань. Тоді, +K  це по суті дедуктивне замикання K : 

( )}{:  =+ KCnK . Коротко, постулати AGM для ревізії можуть бути 

формально представлені наступними аксіомами (за більш докладним описом 

AGM постулатів див., наприклад, [201]): 

Таблиця F.1 – Аксіоми ревізії 

1K  K  – це множина переконань 

2K   K  

3K   + KK  

4K   + KKK  

5K  = ⊥KK  ⊢   (де ⊥K   – це узгоджена теорія) 

6K  ⊢  = KK)(  

7K   + )()( KK  

8K  )()(  + KKK  

Оператори ревізії та скорочення переконань є взаємопов’язаними (в тому 

сенсі, що одне можна отримати на основі іншого) відповідно до двох тотожністей: 

Тотожність Леві визначає ревізію через скорочення:  += )(KK ; 

Тотожність Харпера, з іншого боку, визначає скорочення через ревізію: 

)(  = KKK [202]. 
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Таблиця F.2 – Аксіоми скорочення 

1K  Замикання K  – це множина переконань 

2K  Включення KK   

3K  Розрідженість KKK =   

4K  Успіх ⊬   K  

5K  Відновлення  + )(KKK  

6K  Екстенсіональність  ⊢  = KK)(  

7K  
Кон’юн. 

перекриття 
)()()(   KKK  

8K  Кон’юн. включення   KKK )()(  

Роботи Альхоррена, Гарденфорса та Макінсона вважаються найбільш 

авторитетними та впливовими в цій галузі. Тим не менше, використовуючи їх при 

роботі з онтологіями, ми стикаємося з певними проблемами. Отже, згідно з 

парадигмою AGM, переконання агента по суті є сукупністю речень, кожне з яких 

є замкнутим оператором логічного наслідку, або більш формально – якщо K – це 

множина переконань, тоді )(KCnK = . Це є проблемою, оскільки замкнуті 

множини можуть бути нескінченними. Іншу важливу проблему розглянуто в 

[203]. Ця проблема полягає в тому, що не всі логіки дескрипцій відповідають 

постулатам AGM. Наприклад, ЛД SHOIN  і SHIFF  , що лежать в основі OWL-

DL та OWL-Lite не є AGM-сумісними. Парадигму AGM можна замінити 

раціональними наборами постулатів, як запропоновано в ряді робіт (наприклад, 

[98] та [204]. Однак ці методи також базуються на використанні наборів 

переконань. 

Детальні відомості про застосування теорії Ревізії переконань для 

забезпечення узгодженості змін в онтологіях на основі ЛД наведені у пунктах 0 та 

2.3.2. 


