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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР (заключний): С. - 452, рис. 85, 290 джерел, табл. 31, 2
додатки – 2.
Тема: «Дослідити та розробити технології комп‘ютерного моделювання
систем керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності («УЗОР2014».
Державний реєстраційний номер: 0114U002060
Мета роботи: – дослідження та розробка технологій комп‘ютерного
моделювання систем керування знаннями при проведенні аналітичної
діяльності, у тому числі з обробкою стратегічно великих масивів даних (Big
Data в розподіленому середовищі), розробка методології побудови системи
керування знаннями при проведенні аналітичної діяльності, включаючи Webорієнтовані системи.
Об’єкт дослідження: – системи керування знаннями в інформаційноаналітичних системах для різних предметних областей, включаючи й Webорієнтовані системи
Методи дослідження: Для досягнення поставленої мети в роботі були
використані: системний аналіз, сценарний аналіз, методи семантичного
моделювання, онтології, мови опису онтологій OWL, RDF, DL, SPARQL,
уніфікованої моделі системи подання знань, теорія комп'ютерних
інформаційних систем, методи теорії графів, методи математичного
моделювання, методи та технології аналітичної обробки даних.
В результаті виконання НДР розроблено теоретичні та технологічні
засади комп‘ютерного моделювання систем керування знаннями при
проведенні аналітичної діяльності, включаючи й Web-системи, зокрема:
 На підставі аналізу сучасних підходів та методів управління знаннями
сформульовано цілі та задачі комп’ютерного моделювання систем
керування знаннями. Проведено аналіз існуючих моделей опису знань для
різних сфер аналітичної діяльності. Показано, що при створенні
прикладних аналітичних систем необхідно об’єднання різних методів
опису знань, оскільки жодний окремий метод не може забезпечити у
повному обсязі опис моделі знань реальній аналітичній системи.
 Запропоновано та розроблено методологію побудови комп’ютерної
інтегрованої моделі подання знань, яка враховує не тільки методи
подання знань за різними моделями (онтологічної, мережевий, фреймової,
продукційної та інших), але й засоби формування логічних правил,
процесів та типових сценаріїв виведення нових знань та їх реалізації в
інструментальному середовищі.



Розроблено та реалізовано технологію комп’ютерного моделювання
аналітичної діяльності на базі інтеграції сценарно-цільового підходу
щодо організації аналітичної діяльності і системи керування знаннями, у
тому числі при обробці Big Data. Технологія базується на застосуванні
сучасних платформ: мови OWL 2, SPARQL, SWRL, редактора онтології
Protégé 5, конверторів для перетворення різноманітних форматів даних –
Ontop Mapping, машин логічного виводу – Reasoner, засобів виводу по
прецедентах – Jcolibri, що дозволяє отримувати та досліджувати реальні
моделі аналітичної системи, заснованої на знаннях.
 Запропоновано та створено дослідно-технологічний стенд для
моделювання систем керування знаннями у вигляді корпоративного Webпорталу. Стенд включає різноманітні інструментальні засоби
моделювання процесів аналітичної діяльності, а також реалізує методи та
застосовує інструментальні засоби семантичної обробки даних Rapid
Mainer, що дозволяє не тільки моделювати процеси обробки
структурованих, неструктурованих, текстових, соціальних типів даних та
знаходити оптимальні рішення для аналітичних додатків, а й отримувати
практичні результати у вигляді реального програмного коду для
аналітичних застосунків.
Отримані результати є теоретичним та експерементальним підґрунтям
для побудові інформаційних технологій управління знаннями сучасних
аналітичних систем різних предметних сфер в Україні.
За результатами НДР «УЗОР-2014» надруковано 42 печатні роботи,
включаючи монографії, виступи на міжнародних конференціях та фахові
видання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЗНАННЯМИ, МОДЕЛЬ
ПОДАННЯ
ЗНАНЬ,
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ
СИСТЕМИ,
КОМП‘ЮТЕРНІ МОДЕЛІ, АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, БАЗИ ЗНАНЬ,
ОНТОЛОГІЯ, BIG DATA.
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