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Анотацiя
Пропонується пiдхiд до ров‘язання проблеми динамiчного реагування пiдприємства на змiни в середовищi шля-

хом подання знань про предметну область за допомогою онтологiї кiберiнфраструктури пiдпрiємства на основi
мiкроблогiнгу. Для спрощення задачi запропоновано здiйснювати вiдокремлену обробку складних секвенцiй запи-
тiв з використанням алгоритму Smith-Waterman, реалiзовану мовою програмування Erlang.

The approach to the solution of the problem of enterprise’s dynamic reaction on changes in the environment by the
way of representation of knowledge about the subject area by using the ontologies of enterprise cyberinfrastructure based
on microblogging is suggested. To simplify the problem it is suggested to make separate processing of complicated query
sequences with using of Smith-Waterman algorithm, implemented by Erlang programming language.

Вступ
Використання популярних систем мiкроблогiнгу в кiберiнфраструктурах пiдприємств надає можливсть

збирати iнформацiю про потреби споживачiв, якi, тим самим, отримують важелi впливу на змiни процесiв
виробництва в рамках обмежень, якi накладає пiдприємство. Така iнтеграцiя споживачiв впливає на пiдви-
щення конкурентоздатностi послуг та збiльшує прибуток пiдприємств [1]. Концепцiя кiберiнфраструктур
пiдприємств дозволяє вирiшити проблеми ефективного пiдходу до органiзацiї збереження, оновлення та
обробки великого обсягу знань, шляхом пiдключення та налагодження зв’язкiв мiж внутрiшнiми система-
ми рiзних пiдприємств та системами навколишнього середовища, такими як мережi сенсорiв, мобiльних
роботiв, iнтелектуальних агентiв, систем соцiальних медiа i т. iн [2].

Використання онтологiї кiберiнфраструктури для реагування на змiни середовища
Будь-якi додатки, пiд’єднанi до систем мiкроблогiнгу, зв’язуються з пiдсистемами кiберiнфраструктури

через систему оновлення онтологiї, яка постачає i пiдтримує глобальнi метаданi (такi як опорна онтологiя
i контекстнi знання). Система оновлення онтологiї адмiнiструє глобальнi запити користувачiв з викори-
станням активних фiльтрiв, що втiлює процеси реалiзацiї колективних рiшень всiх ланок, причетних до
виробництва продуктiв або послуг. Кiбер-iнфраструктура пiдприємства, до якої пiдключаються локальнi
елементи, являється узагальненою глобальною цiлiснiстю по реалiзацiї розподiлених локальних запитiв.
Кiберiнфраструктура пiдтримує зв’язок з локальними вузлами, якi постачають метаданi зi своїх середо-
вищ i, таким чином, досягають заданої цiлi по прийняттю рiшень в умовах, що динамiчно змiнюються
[3].

Зiбранi в процесi взаємодiї з середовищем знання формують онтологiю кiберiнфраструктури, яка, буду-
чi сукупнiстю класiв, екземплярiв та зв’язкiв мiж ними, надає можливiсть миттєвого (в режимi реального
часу) виявлення та реагування на змiни середовища [4].

Реалiзацiя принципу реагування на змiну онтологiї кiберiнфраструктури
Механiзми реагування на змiни в онтологiї можуть будуватися з наборiв активних секвенцiйних фiль-

трiв, що спрацьовують по правилу, тобто генерують подiю (або виконують певну дiю) у разi вiдбуття
описаної фiльтром конкретної змiни в онтологiї. При цьому, час обробки сформованого запиту до онто-
логiї значно залежить вiд довжини секвенцiй.

Для пiдвищення продуктивностi обробки великої кiлькостi запитiв з великою довжиною секвенцiй
пропонується виявляти однаковi елементи рiзних секвенцiйних фiльтрiв та видiляти їх для вiдокремленої
обробки, результати якої в подальшому об’єднуються з iншою частиною секвенцiй. Остаточний результат
формується у виглядi iнформацiйних звiтiв, на основi яких вiдбувається змiна процесiв виробництва як
реакцiя на змiну в середовищi.

Запропонований узагальнений алгоритм використання активних секвенцiйних фiльтрiв для динамi-
чного реагування на змiни в онтологiї кiберiнфраструктури на основi мiкроблогiнгу (рис. 1) можна сфор-
мулювати таким чином:

1. Створення початкової опорної онтологiї предметної областi.

2. Первинний аналiз тексту повiдомлень мiкроблогiнгу (розбиття на речення, слова, видiлення цифр
i пробiлiв) та його анотацiя в вiдповiдностi з онтологiєю та вiдповiдно до розмiтки контрольованої
мови.

3. Занесення в онтологiю нових зразкiв класiв.

4. Формування активних фiльтрiв з використанням секвенцiйного методу.

5. Видiлення однакових секвенцiй в активних фiльтрах в окремi запити.

6. Вiдокремлена обробка секвенцiй.

7. Формування iнформацiйного звiту, директиви, попередження, дiї.
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Рисунок 1 – Схема використання активних секвенцiйних фiльтрiв для динамiчного реагування на змiни
в онтологiї кiберiнфраструктури на основi мiкроблогiнгу

Практична реалiзацiя спрощеної обробки багатьох наборiв секвенцiй здiйснюється з використанням
алгоритму Smith-Waterman [5] та мови програмування Erlang [6], яка забезпечує можливостi паралель-
ного створення i керування процесами для виконання багатьох вiдокремлених обробок секвенцiй i змiни
програми без зупинки системи, що надає змогу уникнути збоїв у виробництвi.

Висновки
Запропонований метод може бути застосований на масштабних пiдприємствах спiльного виробництва з

кiберiнфраструктурною пiдтримкою для пiдвищення швидкостi обробки глобальних запитiв до онтологiї.
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