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ІНТЕГРАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ТА БАЗ ЗНАНЬ НА ОСНОВІ ОНТОЛОГІЇ

В статті запропоновано підхід до інтеграції даних та знань з гетерогенних джерел за допомогою
онтології. На основі проведеного аналізу зроблені висновки про необхідність розробки такого підходу та
створення системи для його практичної реалізації. Представлена структурна та функціональна схема
системи взаємодії. Описані варіанти взаємодії користувача з системою, алгоритми та порядок її роботи.

В статье предложен подход к интеграции данных и знаний из гетерогенных источников с помощью
онтологии. На основе проведенного анализа сделаны выводы о необходимости создания такого подхода и
создания системы для его практической реализации. Представлена структурная и функциональная схема
системы взаимодействия. Описаны варианты взаимодействия пользователя с системой, алгоритмы и
порядок ее работы.

An ontology-based approach and system for integration databases and knowledgebases are proposed in the
paper. Based on analysis conclusion about the necessity of development of such approach and based on it system is
made. The structural and functional schemes of the interaction system are given. The user-system interaction is
described.
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На сьогоднішній день організації використовують велику кількість інформації, яка

зберігається в розподілених гетерогенних джерелах.  Для зберігання та обробки великих
об’ємів формалізованої інформації найбільш часто використовують реляційні бази даних
(БД). Це обумовлено їх структурою та механізмами вибірки даних, які основані на
реляційній алгебрі [1,2]. Також важливим джерелом інформації та основою для прийняття
рішень є досвід співробітників,  кожен з яких є експертом у своєму напрямку.  Людина
приймаючи рішення на основі попереднього досвіду, не завжди в змозі бачити картину в
цілому та враховувати всі фактори, які впливають на результат. Щоб підвищити
ефективність роботи необхідно використовувати системи, які призначені для підтримки
прийняття рішень. Такі системи використовують знання, які отримані від експертів. Ці
знання, як правило, зберігаються в базах знань (БЗ). Оскільки експерти у своїй роботі як
правило оперують неточними та нечіткими поняттями, то ці знання можуть бути
представлені у вигляді баз нечітких знань [3,4]. БЗ є складовою частиною систем підтримки
прийняття рішень [2,3] та призначені для аналізу інформації шляхом побудови логічного
виведення на їх основі. Для здійснення виведення необхідно подати на вхід БЗ вихідні дані.
Ці дані, як правило, вводяться користувачем виходячи з інформації, що попередньо отримана
та агрегована з різнорідних джерел таких як бази даних. Процес отримання та агрегації
інформації вимагає від користувача спеціальних знань в інформаційних технологіях. Все це
ускладнює отримання та обробку інформації та знижує швидкість прийняття рішень. Для
підвищення ефективності роботи необхідно надати користувачам можливість отримання
консолідованої інформації з баз даних та на її основі експертних оцінок з використанням баз
знань не володіючи спеціальними знаннями в області інформаційних технологій [5].

Існує ряд підходів, які дозволяють інтегрувати гетерогенні БД, на основі
термінологічних словників та онтологій [6-9],  а також підходи що надають можливість
інтеграції БД за рахунок представлення схем реляційних БД у об’єктному вигляді [10,11].
Але важливим напрямком є інтеграція в єдиній системі не тільки даних, а й знань. Проблема
побудови такої системи полягає в тому, що різні БД та БЗ можуть мати різну структуру, для
опису якої використовуються різні терміни, позначення, алфавіти та ін.. Це ускладнює
процес отримання даних з таких БД та логічне виведення на основі БЗ. Метою інтеграції БД
та БЗ є надання єдиного інтерфейсу доступу до даних та знань, що в результаті полегшить
користувачу роботу з такими системами. Вищенаведене обумовлює необхідність створення
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підходу та системи взаємодії, які дозволять автоматизувати процес обробки інформації та
підтримки прийняття рішень на основі знань з БЗ використовуючи інформацію з
гетерогенних БД.

1. Структурна схема інтеграції баз даних та баз знань з використанням онтології
Як рішення поставленої задачі пропонується використовувати онтологію предметної

області для організації зв’язку між гетерогенними базами даних та базами знань (Рис.1).
Онтологія включає машинно-інтерпритуємі формулювання основних понять предметної
області та відношення між ними. Використання онтології дозволяє уніфікувати різнорідну
інформацію, покращити загальне розуміння структури інформації, відновити логічні зв’язки,
яких не вистачає, отримати цілісну картину предметної області, повторно використовувати
знання про предметну область та робити висновки на їх основі. Так як онтологія містить не
тільки словник термінів, а й відношення між ними, то це дозволяє покращити пошук по
предметній області, виконувати аналіз, класифікацію та візуалізацію знань. Також на основі
онтології можлива інтеграція прикладних програм користувача.

Для реалізації поставленої задачі на основі запропонованої структурної схеми
необхідно визначити та описати функціональність системи взаємодії та порядок її роботи.
Система взаємодії повинна мати можливість підключення баз даних, в яких зберігаються
дані організації, та баз знань, використовуючи які можливо проводити логічні виведення та
отримувати оцінку. Система взаємодії повинна містити онтологію предметної області, яка є
основою для єдиної термінології та містить логічний опис предметної області.  Для
здійснення зв’язку між різними БД та БЗ на основі онтології потрібен механізм, який би
дозволяв звертатись до БД та БЗ використовуючи терміни онтології. Таким чином, система
взаємодії також повинна включати базу метаданих U , за допомогою якої описується зв'язок
між термінами онтології та структурами баз даних, та базу метаданих V , яка містить опис
зв’язків між термінами онтології та термінами баз знань.

2. Функціональна схема інтеграції баз даних та баз знань з використанням
онтології.

При використанні системи взаємодії запропонованим чином користувач повинен мати
можливість здійснювати запити двох типів. Перший тип запитів – це запити до баз даних на
отримання даних, блок-схема цього запиту наведена на рис. 2. Другий – запити до баз знань,
які дозволяють, на основі проведеного виведення, оцінити ситуацію. Блок-схема, яка
відображає послідовність дій при виконанні запиту наведена на рис.3.

Рисунок 1. – Зв’язок гетерогенних баз даних та баз знань за допомогою онтології
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Для здійснення запиту на отримання даних формулюється запит G  в термінах
визначених в онтології. Структурні частини онтології, необхідні для здійснення запиту,
позначимо як

( ){ }b,i|X,YYX ii 1== (1)

де iY  – клас онтології, а { }d,j|xX iji 1==  – атрибути, які відповідають класу iY .

Рисунок 2. – Блок-схема запиту
на отримання даних

Рисунок 3. – Блок-схема запиту
на оцінку
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Система взаємодії P  на основі запиту G  та онтології S  визначає YX   (2), описані в (1),
та формує запит G ¢  на отримання даних (3).

( ) YXSGP ¾®¾: (2)

( ) GSYXP ¢¾®¾: (3)

Наступним кроком система взаємодії P , використовуючи базу метаданих U , визначає
в яких базах даних { }nkБДБД k ,1| ==  містяться необхідні дані (4).

( ) БДUGP ¾®¾¢ : (4)

Далі формуються та виконуються SQL запити { }nklL k ,1| ==  на отримання даних з

кожної БД. В результаті отримуємо множину результатів виконаних запитів { }nkEE k ,1| ==

{ }hzeE kzk ,1| ==  (5).
( ) kkk EБДlP ¾®¾: (5)

Проводиться агрегація результатів { }hzeE kzk ,1| == , отриманих з різних БД (6). Та

формується відповідь G~  на запит G ¢  (7).
( ) EEGP ¢¾®¾¢ : (6)

( ) GESUGP ~:,, ¾®¾¢¢ (7)

G~  –  відповідь сформульована в термінах онтології,  яка містить дані з баз даних
співставленні цим термінам.

Запити на оцінку ситуації виконуються наступним чином. Спочатку в термінах
визначених в онтології формулюється запит Q  на оцінку ситуації. Потім система взаємодії
P  на основі запиту Q  та на основі онтології S  визначає YX  (8), необхідні для здійснення
запиту, та які описані в (1). Далі формується запит Q ¢  на оцінку ситуації (9).

( ) YXSQP ¾®¾: (8)

( ) QSYXP ¢¾®¾: (9)

Після того, як сформульований запит Q ¢ , система взаємодії P  на основі бази
метаданих V  визначає бази знань { }mlБЗБЗ l ,1| == , які необхідно використати для
логічного виведення та отримати відповідь на запит про оцінку ситуації (10).

( ) БЗVQP ¾®¾¢ : (10)

На наступному кроці визначаються дані { }hzdD z ,1| == , які необхідні для здійснення
логічного виведення (11), та на основі цих даних формулюється запит на вибірку G  (12).

( ) DБЗVQP ¾®¾¢ :, (11)

( ) GDSP ¾®¾: (12)

Після виконання запиту на вибірку згідно формул (2) - (7) та отримання відповіді G~  на
цей запит, проводиться логічне виведення на основі визначених раніше БЗ (13).

( ) RGVQP ¾®¾¢ БЗ~:, (13)

На основі { }djrR j ,1| == , отриманого як результат логічного виведення формується

відповідь Q~  на поставлений запит Q  на оцінку ситуації (14).
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( ) QRSVQP ~:,, ¾®¾¢ (14)

3. Висновки
Побудова системи взаємодії таким чином, щоб вся інформація була описана та

пов’язана за рахунок використання онтології, дозволяє користувачам взаємодіяти з системою
використовуючи єдину термінологію. Такий підхід дозволяє спільно використовувати та
однаково розуміти структуру всієї інформації,  як людьми так і комп’ютером,  а також
використовувати всю інформацію, що є у наявності. При цьому користувач не зобов’язаний
володіти спеціальними знаннями в області інформаційних технологій про отримання та
обробку інформації, так як з’являється можливість проведення обробки інформації
використовуючи природну мову. Також автоматизується підтримка прийняття рішень на
основі знань, які представлені у вигляді математичних моделей, та можуть повторно
використовуватись.
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