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У статті розглянуті питання щодо використання знання-орієнтовних систем для за-

безпечення діяльності експерта-аналітика, який аналізує велику кількість неструктурова-

них, розподілених у мережному середовищі інформаційних масивів. Розглядаються інстру-

менти та методики їх використання при дослідженні певної кількості неструктурованих 

інформаційних масивів. Пропонується онтологічний підхід, на основі якого формуються 

тематичні тезауруси при автоматизованому перегляді неструктурованих інформаційних 

масивів. Надається приклад застосування методики формування тезауруса з використан-

ням системи ТОДОС. 
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Науково-виробнича діяльність всього людства охоплює велике різноманіття вельми 

різних предметних областей. Дослідженнями Р. Хакена, Р. Пенроуза, С.П. Курдюмова, 

Е.А. Князєвої, Г.Г. Малінецького, І. Пригожина, С.П. Капіци, Д.І. Трубецького [1-5] та інших 

учених доведено, що все людство спільно з його науково-виробничим комплексом утворю-

ють систему, що саморозвивається та самоорганізується, яка в останні десятиліття відно-

ситься до класу синергетичних [1]. Вся сфера науково-виробничої діяльності людства 

ділиться на низку предметних областей, для кожної з яких є характерним власне різно-

маніття науково-виробничих проблем і задач, розв’язання яких сприяє їхній еволюції у 

напрямі переходу на вищий рівень розвитку. 

Кожна предметна область є синергетичною системою, що має власний рівень самоор-

ганізації і свої специфічні динамічні закони саморозвитку і самоорганізації. Основою ро-

звитку предметної області як синергетичної системи є наявність високоінтелектуальних ко-

лективів людей, здатних вирішувати проблеми і задачі постійно зростаючої складності. Регу-

лярне збільшення складності сформульованих проблем і задач вимагає створення та викори-

стання технологічних рішень в напрямку забезпечення діяльності експертів-аналітиків, го-

ловним завданням яких є контент-аналіз сучасних інформаційних ресурсів, які можуть бути 

залучені при розв’язанні різноманітних проблем, що виникають у процесах прийняття 

рішень. 
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У свою чергу, сучасні інформаційні технології дозволяють створити певний техно-

логічний базис супроводу сучасних систем знань, що є основою забезпечення будь-якого 

процесу прийняття рішень. При цьому необхідно вирішити завдання управління знаннями, 

які в своїй діяльності використовують експерти-аналітики. Тут, на наш погляд, важливе не 

стільки накопичення масивів інформації, скільки здатність експертів до структуризації, си-

стематизації, конструювання й засвоєння знань.  

Кількість електронних документів, які необхідно обробити експертові-предметнику у 

своїй щоденній діяльності, нестримно зростає. При цьому дані зберігаються в різних схови-

щах, кожне з яких має власну структуру (бази даних, інформаційні портали, електронні 

бібліотеки і т. д.), або сховища документів взагалі неструктуровані.  

Тому для забезпечення життєдіяльності крупних державних структур і приватних кор-

порацій необхідною умовою є використання сучасних пошукових систем для здійснення по-

шуку по внутрішніх інформаційних ресурсах. Одними з основних вимог до подібних си-

стем є: 

 обов'язкова повнотекстова індексація всіх інформаційних ресурсів, в яких 

здійснюється пошук, незалежно від типів файлів і структури зберігання даних; 

 наявність лінгвістичного процесора для виділення лексем, який дозволяє здійснюва-

ти пошук за всіма відмінковими формами шуканого слова або словосполуки, що особливо 

важливо для флективних мов, зокрема, російської і української мов; 

 впорядковування результатів пошуку на основі виявлення релевантності знайдених 

документів. 

На сьогодні локальне використання пошукових систем, таких як МЕТА, Google Desktop 

Search, Yandex Server, Bing, не забезпечує повномасштабного аналізу семантики інформацій-

них масивів, які досліджує експерт-аналітик. Коректний семантичний аналіз може бути за-

безпечений на основі використання технологічних компонентів, які спроможні забезпечити 

наступне: 

 структуризацію і семантичну класифікацію об’єктів та процесів предметних обла-

стей, що описуються; 

 формування структури предметних областей у вигляді множини семантичних 

відповідностей між поняттями; 

 відображення множини семантичних відповідностей у вигляді графів без циклів; 

 інтегроване інформаційне середовище може бути представлено у вигляді мереже-

вого графу; 

 інтерактивність взаємодії користувачів із засобами організації колективної роботи з 

корпоративними даними, системами знань і використовується для вирішення надзви-

чайно широкого спектра завдань [6-9, 15]. 

Сучасна корпоративна високопродуктивна система керування знаннями, через яку 

експерти-аналітики без додаткових налаштувань і використання інших систем отримують 

доступ до інформації, може бути розташована на робочих станціях, серверах корпоративної 

мережі, базах даних або в мережі Інтернет.  
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Загальні особливості та рішення, на яких базується робота системи: 

- Універсальність - система є універсальною та легко адаптується до предметних галу-

зей клієнтів, які є описом прикметних областей або видів діяльності людині, або описом при-

ватної точки зору дослідника;  

- Актуальність словників - система створена таким чином, що постійно забезпечується 

постійна актуальність словників системи. Різні словники, такі як морфологічні, фразео-

логічні, тезауруси, ведуться системою автоматично та поповнюються в режимі реального 

часу. Для різних мов або незнайомих слів системою використовується алгоритм статистичної 

морфологічної лематизації;  

- Гнучкість у створенні лінгвістичних ресурсів – у системі існує можливість вручну 

створювати і налаштовувати словники системи (онтології, тезауруси, синоніми, стоп-слова 

тощо). Ці лінгвістичні ресурси гнучко підключаються до системи (з урахуванням потреб 

аналітичної або дослідницької роботи (до кожної тематичної бібліотеки може бути підклю-

чений свій набор лінгвістичних ресурсів, що забезпечує звуження зони пошуку )); 

- Мови роботи - система забезпечує роботу з документами (текстами, html-сторінками, 

базами даних – всього більш 350 форматів) усіма європейськими мовами, арабською, ки-

тайською, в тому числі українською та російською мовами; 

- Семантичний аналіз тексту - первинна лінгвістична обробка тексту виконується за до-

помогою поверхневого семантичного аналізу з виділенням базового переліку семантичних 

відношень. Перелік семантичних відношень має ієрархічну структуру з можливістю локаль-

ного уточнення та доповнення. Семантичні відносини типу «людина, географія, організація, 

система» є в базовій конфігурації, крім того, в системі передбачено динамічний тезаурус, 

який в режимі роботи системи постійно оновлюється. Семантичні відносини – категорії до-

датково створюються і конфігуруються в залежності від задач, які мають бути вирішені си-

стемою під конкретну дослідницьку задачу.  

Узагальнену структуру процесу формування тематичних тезаурусів наведено на рис.1. 

Використання тезаурусних моделей для формування пошукових запитів до розподі-

лених інформаційних ресурсів дозволяє застосувати в процесі прийняття рішень онто-

логічний підхід щодо формування систем знань за предметними областями, що до-

сліджуються [10 - 15]. Комп'ютерну онтологію деякої предметної дисципліни можна розгля-

дати як загальнозначущу відкриту базу знань, що представлена на загальноприйнятій (фор-

мальній) мові специфікації знань. В онтолого-класифікаційній схемі засобів і методів штуч-

ного інтелекту онтологічний підхід [12-14] трактується як різновид системного підходу, зас-

нованого на знаннях. Онтологічний підхід забезпечує ефективне проектування компонентів 

будь-якої знання-орієнтованої інформаційної системи. На відміну від звичайного суб'єктив-

ного підходу при проведенні контент-аналізу різноманітних документів, системно-

онтологічний підхід [13] припускає строгу (наскільки це можливо на даному етапі розвитку 

науки) структуризацію термінів і понять предметної дисципліни. Категоріальний рівень 

представляється онтологією верхнього рівня домена предметних дисциплін. Проектування 
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онтології верхнього рівня повинно бути включено в загальний алгоритм розробки баз знань з 

кожної предметної області.  

 

 

Рис. 1 — Узагальнена структура побудови тезауруса  

При зборі інформації і розробці лінгвістичних ресурсів необхідно враховувати що є 

об’єкт дослідження – предметна область, її тематичний розділ, процеси, властивості, функ-

ціональний опис. 

Об’єкт має стан, структуру, властивості, виявляє чітку функціональність, може мати 

межі. 

Група чи множина об’єктів, що мають зв’язки та пов’язані спільною структурою та 

функціональністю, можуть бути об’єднані в класи. 

Теми дослідження (наочні області) визначаються поставленими завданнями щодо кон-

тент-аналізу, результати якого будуть використовуватися при прийнятті рішення.  

Для створення якнайповнішої картини дослідження необхідно проробити й передбачи-

ти можливі застосування об’єкта та його складових як при зборі даних, так і при розробці 

лінгвістичних ресурсів, які повинні забезпечити вже здобуття знань про об’єкт. 

Весь процес збору, обробки, аналізу інформації і синтезу вже отриманих знань є низ-

кою послідовних заходів, що повторюються від однієї мети до іншої.  

Функціонально тезаурусна система будується на основі описів відношень між поняття-
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ми (об’єктами) наочної області і їхніх властивостей. 

Базисну структуру тезауруса може складати наступний перелік відношень та властиво-

стей: 

Відношення 

ВХОДИТЬ В  

СКЛАДАЄТЬСЯ З 

ВКЛЮЧАЄ <{об'єкти, властивості}> 

АСОЦІЮЄТЬСЯ З 

ЗНАХОДИТЬСЯ В 

БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПОВ’ЯЗАНО З  

 

Властивості 

РІД 

ВИГЛЯД 

БУТИ ЧАСТИНОЮ <{об'єкти}> 

ВИКОНУВАТИ ФУНКЦІЇ<>  

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ В <випадок, подія> 

ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗА <умова> 

МАЄ МІСЦЕ <подія, випадок> 

Впровадження тезаурусної системи як базису подальшого формування онтології пред-

метної області в процес прийняття рішення, зокрема, дозволяє: 

 визначати основну термінологічну лексику даної дисципліни, використовуючи та-

кож засоби візуалізації об’єктів-понять; 

 асоціативно використовувати елементи знань на основі багатоаспектного викори-

стання інформації тезаурусної структури, що генерується; 

 моделювати різні ситуації і вирішувати завдання з даної предметної області на по-

нятійному рівні; 

 отримувати доступ до тезауруса одночасно багатьом користувачам в зручний для 

них час; 

 розробляти особисті тезауруси експертів і формувати бази знань у вигляді тезаурусів 

з різних дисциплін; 

 обмінюватися моделями знань у формі тезауруса; 

 вбудовувати створені тезауруси в інформаційні системи складнішої структури. 

Як бачимо з вищенаведеного, важливим етапом є відбір основних понять для тезауруса, 

який буде використовуватися для формування термінів для пошуку та побудови онтології 

предметної області дослідження. Методика формування тезауруса ґрунтується на застосу-

ванні системи ТОДОС (Трансдисциплінарні Онтологічні Діалоги Об’єктно-орієнтованих 

Систем), яка доповнена спеціалізованими утилітами [22, 23], що допомагають експерту ав-

томатизовано формувати тезаурус і надалі трансдисциплінарну онтологію на основі обробки 

тематичних документів. 
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Функціонально систему ТОДОС складають наступні підсистеми: 

КОНСПЕКТ – побудова термінологічних дерев на основі аналізу природно-мовного 

тексту [8-9]; 

КОНФОР – генерація таксономії предметної області [13, 14, 20]; 

ЕДИТОР – формування онтологічних моделей; 

ВІД (відеодіалоги) – підтримка колективних відеосесій;  

ПОШУКОВА МАШИНА – пошук лексичних структур на основі лінгвістичної обробки 

великої кількості текстових масивів [16, 18, 20]. 

Побудова тезауруса здійснюється у кілька етапів: 

• відбір понять на основі автоматичної побудови термінологічних дерев при аналізі тек-

стових масивів; 

• коригування словника за змістом визначених понять; 

• визначення переліку семантичних зв’язків між поняттями даної навчальної дисци-

пліни; 

• тлумачення семантичних зв’язків (визначення їх змісту); 

• побудова семантичної мережі зв’язків понять; 

• конструювання схеми словникової статті тезауруса (поняття, його коротке визначен-

ня, перелік семантичних зв’язків з іншими поняттями); 

• формування остаточного складу словникових статей тезауруса; 

• коригування тезауруса з експертом. 

Такий підхід до забезпечення процесів прийняття рішень дозволяє створити інфор-

маційне середовище, в якому експерти–аналітики можуть досліджувати різні за тематикою 

розподілені інформаційні ресурси. Таке середовище спроможне забезпечити агрегацію 

розподілених інформаційних ресурсів, постачальниками яких є бібліотеки, університетські й 

наукові центри, різноманітні наукові та науково-методичні видання, різноманітні ЗМІ і таке 

інше, що створює їх якісними в забезпеченні процесів прийняття рішень. Узагальнену струк-

туру процесу забезпечення доступу до розподілених інформаційних ресурсів та формування 

на їх основі систем знань наведено на рис. 2.  

Найважливішою умовою успішної роботи експерта-аналітика є наявність інфор-

маційного поля досліджуваної предметної області, що повинно являти собою ряд структуро-

ваних і неструктурованих інформаційних масивів, необхідних для витягу з них необхідних 

даних.  

Найбільш точна картина буде формуватися, якщо інформаційне поле буде містити в 

собі як дані, одержувані із зовнішніх джерел, так і дані, одержувані із внутрішніх джерел.  

Основна технологія аналітика - це встановлення причинно-наслідкових зв'язків між 

різного роду даними і їхнє дослідження під різними кутами зору. Побудова причинно-

наслідкових ланцюжків дозволяє оброблені дані перетворити в інформацію й, зробивши вис-

новки в предметній області, синтезувати відповідні рекомендації для прийняття оптимально-

го рішення.  
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Рис. 2  

Наведемо приклад роботи експерта-аналітика у середовищі системи ТОДОС. За тема-

тичний напрямок аналізу візьмемо проблему зміни клімату, її впливу на навколишнє середо-

вище та використання проектів спільного впровадження, які включені до механізмів Кіотсь-

кого протоколу. Взаємодію експерта із системою наведено на рис. 3-7, які відображають 

екранні форми побудови його запитів та отримання відповідних інформаційних матеріалів. 

Експерт має завдання – дослідити інформаційні ресурси та процеси за тематикою зміни 

клімату, що існують у Російській Федерації.  

У якості пошукової машини використовується система Exalead [6-9].  

На першому етапі контент-аналізу доступних експерту інформаційних масивів він по-

чинає пошук з вводу терміну климат. Але для забезпечення більш широкого пошуку, про-

цедура якого враховує правопис написання слів, він вводить скорочений запис клим*  

(* забезпечує врахування різних закінчень слова климат – климатичный, климату, кли-

мата і т. ін.). Як бачимо на рис. 3-а, експерт отримав список з 4 332 джерел. Для забезпечен-

ня процесу звуження пошуку у системі є процедури Refine you search (права колонка екра-

на). Вони допомагають скоротити перелік джерел за рахунок врахування категорій, що ха-

рактеризують джерела за тематикою, типом, датою, мовою, географією і т. ін. 

У нашому випадку експерт вибирає категорію Related terms, що знаходиться у нижній 

правій частині екрана, та вибирає категорії Руководитель климатической… та Рост вы-

бросов, які, на його думку, допоможуть знайти інформаційні джерела з питань, що його 
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цікавлять. Вказані категорії відображені на рис. 3-б, де в нижній правій частині екрана пере-

лічено декілька категорій, що допомагають динамічно сформувати класифікаційну схему 

пошуку. Відмітимо, що вказані категорії система сформулювала автоматично за рахунок до-

сить тонкого лінгвістичного аналізу текстів у перелічених джерелах. Вибравши вказані кате-

горії, експерт отримує перелік з 13 джерел (рис. 3-в).  

На другому етапі експерт на основі використання отриманих джерел планує побудува-

ти тезаурус області його аналітичного дослідження. Для цього він вибирає джерело, яке, на 

його думку, досить коректно відображає процеси експертного дослідження. Основу його ви-

бору може становити авторитет авторів вибраного документу. На рис. 3-в є документ, авто-

ром якого є відомий російський фахівець з питань змін клімату Олексій Кокорін, керівник 

кліматичної програми екологічного фонду Росії.  

Експерт вибирає його матеріали та виконує лінгвістичний аналіз джерела. Сформова-

ний тезаурус, що відображає структуру інформаційного джерела, наведено на рис. 4-а. У 

верхній правій частині екрана у вигляді дерева наведено ієрархію термінів, що включені до 

тезауруса, а у правій частині наведено перелік термінів, за якими надалі експерт буде вико-

нувати подальший пошук та відбір документів. До цього переліку входять квоты, торговля, 

механизм, проекты совместного осуществления, климат (слово, з якого експерт почав 

свій пошук та класифікацію джерел за тематикою – зміни клімату).  

На рис. 4-б представлено частину тезауруса за терміном проекты совместного осу-

ществления, за яким експерт надалі формує стратегію пошуку та відбору інформаційних 

джерел за тематикою.  

Також слід відмітити, що система забезпечує формування анотацій документів, що 

відбираються експертом. Це реалізується за рахунок механізмів тезауруса, який відслідковує 

описи відібраних термінів. Анотації відображаються у нижній лівій частині екранних форм 

(рис. 4-а та рис. 4-б).  

Тепер експерт може використовувати класифікаційну схему області дослідження, яку 

він сформував у системі за допомогою автоматично побудованого тезауруса. Він надалі ви-

конує пошук документів, які відносяться до питань, пов’язаних із законодавчою базою, яка 

існує в Російській Федерації і регулює механізми зниження викидів парникових газів із за-

стосуванням проектів спільного впровадження. Цей пошук відображено на екранних формах 

(рис. 5-7).  

На рис. 7-а та рис. 7-б представлено відображення частини документу, що розробив 

екологічний фонд Російської Федерації спільно з групою Альянс в напрямку методичного 

забезпечення діяльності російських компаній у впровадженні на території Росії механізмів 

проектів спільного впровадження. Система забезпечує розмітку документа за термінами по-

шуку, які, в свою чергу, відповідають класифікаційній схемі області експертного досліджен-

ня інформаційних ресурсів, які накопичені в Російській Федерації щодо використання ме-

ханізмів Кіотського протоколу.  
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ЗНАНИЯ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА-АНАЛИТИКА 

В статье рассмотрены вопросы использования знания-ориентированных систем для 

обеспечения деятельности эксперта-аналитика, который анализирует большое количество 

неструктурированных, распределенных в сетевой среде информационных массивов. Рас-

сматриваются инструменты и методики их использования при исследовании определенного 

количества неструктурированных информационных массивов. Предлагается онтологиче-

ский подход, на основе которого формируются тематические тезаурусы при автоматизи-

рованном просмотре неструктурированных информационных массивов. Предоставляется 

пример применения методики формирования тезауруса с использованием системы ТОДОС. 
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KNOWLEDGE-ORIENTED SYSTEMS FOR THE SUPPORT OF AN EXPERT ANALYST 

This paper consider the use of knowledge-oriented systems for the support of an expert ana-

lyst that analyzes a large number of unstructured distributed network environment information files. 

We consider the tools and techniques they use when examining a number of unstructured infor-

mation files. Ontological approach is proposed, based on which emerging thematic thesauri for 

automatic browsing of unstructured information files. Small example of a method of forming a the-

saurus using a system TODOS. 

 

 


