Session 3 · Секция 3 · Секцiя 3

378

Мороз С.В. — рецензент Кисельов Г.Д.
ННК “IПСА” НТУУ “КПI”

Семантична модель контента iнформацiйних ресурсiв
Побудова моделi контента iнформацiйних ресурсiв потребує формального опису цих
ресурсiв, який має однозначно трактуватися та бути зручними пiд час автоматизованої
обробки. Сучасним пiдходом для цього є використання онтологiчних систем.
Онтологiчну систему можна охарактеризувати як комплекс засобiв для накопичення
знань, засобiв виконання запитiв до вибiрки, модифiкацiї i поповнення знань та засобiв
перевiрки на несуперечливiсть i достовiрнiсть цих знань. Пiд комплексом засобiв для
накопичення знань ми розумiємо онтологiчне сховище семантичних знань, побудоване на
засадах таких технологiй, як Sesame RDF [1], Protege [2] та iнших, здатних накопичувати
знання.
Засоби виконання запитiв для вибiрки, модифiкацiї i поповнення знань – це бiблiотеки, якi здатнi виконувати запити до цих сховищ за допомогою SQL-подiбних виразiв,
наприклад, мовою SparQL [3], чи за допомогою бiльш гнучкого та iнтелектуального
стандарту, такого як SWRL [4]. Як правило, реалiзацiя цих засобiв базується на використаннi бiблiотеки Jena [5].
Органiзацiя онтологiї дозволяє отримати контроль за наявнiстю та якiстю будь-якого
ресурсу галузi, оскiльки для обчислення кожного з ресурсiв в системi необхiдне посилання на цей ресурс або на електронний документ, що пiдтверджує його наявнiсть та
вiдповiднiсть, згiдно з процедурами верифiкацiї, якi забезпечують цiлiснiсть та достовiрнiсть iнформацiї. Застосування онтологiї надає можливостi автоматичної перевiрки
отриманих результатiв на суперечливiсть або нецiлiснiсть шляхом перевiрки транзитивних та рефлексивних властивостей класiв онтологiї [4].
Семантична модель контента дозволяє створити принципово новий та ефективний
механiзм формування освiтнiх та наукових ресурсiв та вирiшити низку технiчних проблем, пов’язаних iз забезпеченням гнучкостi системи, що є надзвичайно актуальною
задачею в умовах середовища, що постiйно змiнюється.
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