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Анотація
У статті досліджено питання збору, структуризації та відображення океанографічної інформації
з просторово-розподілених джерел. Мета роботи полягала в розробці сервісів збору, структуризації,
відображення інтелектуальної інформаційної системи (ІІС), призначеної для оцінки гідрофізичного
стану акваторій Чорного моря, шляхом створення бібліотеки онтологічних описів процесів
обробки й відображення інформації в програмному середовищі ІІС.
Описано підхід до створення системи автоматизованої обробки даних з метою оцінки
гідрофізичного стану Чорного моря за допомогою методу рекурсивної редукції. Викладено
інформацію про основні функції ІІС, призначеної для відображення структурованих даних для
висвітлення гідрофізичної обстановки. З метою розв’язання такого завдання набір когнітивних
сервісів, побудованих на основі когнітивних ІТ-платформ для забезпечення процесів автоматичного та
автоматизованого збору океанографічних даних, їх структуризації і представлення користувачу в
інтерактивній формі, застосовано вперше.
Результати роботи можуть бути використані під час розроблення інформаційно -аналітичної
системи для автоматизації виконання наукових і прикладних завдань, пов’язаних з використанням
оперативних океанографічних даних.
Ключові слова: інформаційно-аналітичне забезпечення, когнітивна технологія, онтологічна
система, навігаційно-гідрографічне забезпечення, ефективність виконання завдання, інтелектуальна
інформаційна система

Вступ. Інформаційне забезпечення є важливим підґрунтям для прийняття рішень на всіх
рівнях у найрізноманітніших галузях, у тому числі й морської діяльності. Вітчизняний і
зарубіжний досвід одержання й використання океанографічної інформації показує, що для
отримання найбільшої віддачі процеси збору, зберігання, обробки та доведення до
користувачів океанографічних даних необхідно здійснювати із застосуванням єдиної
інформаційної системи.
Зібрані на даний час в Україні державними та науковими установами різноманітні
океанографічні дані зберігають, переважно, в розрізнених архівах і галузевих банках
даних, тому вони недоступні широкому колу користувачів. Водночас, ці дані можуть
становити значну цінність не тільки для науковців, а й для інших установ та організацій.
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Створення інформаційної системи, яка об’єднала б та структурувала ці дані в зручному для
автоматичної обробки форматі, дозволило підвищити ефективність навігаційногідрографічного забезпечення та дало поштовх його повноцінному інформаційноаналітичному забезпеченню.
Для аналізу та оперативного постачання користувачу актуальних океанографічних
даних, ключовим завданням був пошук розв’язання проблемного питання автоматизації
процесів виконання завдань. Результати доцільно розглядати під час удосконалення
інформаційної системи щодо автоматизації покладених оперативних завдань на морі.
Метою роботи було створення сервісів (збір, обробка, зберігання, відображення в
зручній для обробки користувачем формі океанографічних даних) інтелектуальної
інформаційної системи (ІІС), призначеної для оцінки гідрофізичного стану акваторій
Чорного моря шляхом створення бібліотеки онтологічних описів процесів обробки й
відображення інформації в програмному середовищі ІІС.
Результати роботи можуть бути використані для подальшого впровадження, зокрема
для проєктування та розробки Національної системи висвітлення гідрографічної обстановки в
акваторіях Азово-Чорноморського басейну з використанням океанографічних даних і під час
розроблення інформаційно-аналітичної системи для автоматизації розв’язання наукових і
прикладних завдань, пов’язаних із використанням оперативних океанографічних даних.
Дослідження здійснено в рамках виконання науково-дослідної роботи "Створення
експериментального зразка інтелектуальної інформаційної системи висвітлення
гідрографічної обстановки в акваторіях Чорного моря з використанням океанографічних
даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення Збройних Сил України"
Цільової науково-технічної програми оборонних досліджень НАН України за договором від
01.04.2020 № НГЦ 2020-1.
Матеріали і методи. Океанографічна інформація може бути отримана з різноманітних
джерел. У той час, коли результати вимірювань, які отримано у рамках міжнародних програм,
таких як Служба моніторингу морського середовища Copernicus (CMEMS), як правило,
достатньо структуровані, дані національних джерел часто досить специфічні (включно зі
звітами, оформленими природною національною мовою) й можуть вимагати спеціальної
обробки. Тому для автоматичної й автоматизованої обробки слабоструктурованих даних
необхідні когнітивні сервіси, що можуть здійснювати аналіз, структуризацію та приводити до
єдиної форми широкий спектр наборів даних. Такі сервіси можуть бути побудовані на основі
методу рекурсивної редукції [8, 9].
Метод рекурсивної редукції використовують для структуризації слабо- й
неструктурованих документів і формування на їх основі онтологій [5, 13, 14, 18, 19].
Сформовані онтології можуть бути представлені за допомогою впорядкованих трійок
[10, 11, 17]:
O  X , R, F
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де X – множина об’єктів предметної області,
R – множина відношень між концептами,
F – множина функцій інтерпретацій X та R.
Структуризацію природномовного тексту можна представити як певне перетворення –
перетворення структуризації:

Fstr : T T  O

(2)

Будь-який природномовний текст T T є множиною лексем L , на якій визначене
відношення передування [2–4, 6, 7, 12, 14, 19]. Дане відношення перетворює L у лінійно
впорядковану множину. Кожна лексема, в свою чергу, має структуру:
lij  lijT , Pij  ,

(3)

де lijT – текстове представлення лексеми lij , Pij – ознаки лексеми lij .
Таким чином, орієнтований граф, що представляє первинну структуру природномовного
тексту, має вигляд:
Tsn  L, Rsn .

(4)

Першим кроком перетворення (2) є формування структури (4) на основі вхідного
природномовного тексту. Даний процес здійснюється за допомогою лексичного аналізу.
Метод рекурсивної редукції полягає в рекурсивному застосуванні до (4) оператора
редукції (5). Оператор редукції записують у термінах λ-виразів [1, 14, 15, 19], що, в свою чергу,
є комбінацією трьох інших операторів, які застосовують послідовно:

Frd  Fx Fsmr Fct ,

(5)

де Fx – оператор ідентифікації об’єктів X ,

Fsmr – оператор ідентифікації зв’язків R ,
Fct – оператор ідентифікації контекстів, через які визначаються функції інтерпретації в
кінцевій онтології (1).
Оператор (5) застосовується рекурсивно, для чого використовується [1] оператор
нерухомої точки:

Y  f .(x. f ( xx))x. f ( xx) .
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Умову виходу з рекурсії перевіряють шляхом побудови допоміжної функції:
 fF x , Frd x  x,
F   fx.  rd
, Frd x  x.
x

(7)

Кожен з елементів оператора редукції (5), у свою чергу, формується правилами виду:

g  f apg , ftrg ,

(8)

де f apg – функція застосовності, що визначає, чи може правило бути застосоване до певного
набору вхідної інформації,

ftrg – функція перетворення, що задає перетворення вхідної інформації.
Задане правилом g перетворення має вигляд:
 ftrg ( x) , f apg ( x),
Fg ( x)  
, f apg ( x).
x

(9)

Кожна функція застосовності є λ-терм виду:
f ap  (l1 ,...ln .tl (l ) & tr (l )) x1 ,...xn ,

(10)

де li – змінна, що набуває значення на множині лексем,

xi – аргумент функції, що задає значення li ,
tl – функція перевірки лексем,
t r – функція перевірки зв’язків між лексемами.
Функція застосовності накладає умову на орієнтований граф [4, 13, 14], утворений
поданою на вхід функції послідовністю лексем. При цьому умова накладається послідовно на
самі лексеми і на зв’язки між ними. Умови накладаються за допомогою предикатів, з яких
складаються функції перевірки. Конкретний склад і вигляд предикатів залежить від
предметної галузі, зокрема предикат у рамках завдання обробки океанографічних даних часто
може включати певні спеціалізовані функції, призначені для роботи з певними наперед
заданими типами вхідних файлів (таких як NetCDF).
Результати та обговорення. На основі методу рекурсивної редукції створено
спеціалізовану програмну систему, призначену для автоматичного збору інформації з різних
джерел і приведення її до єдиної форми (з подальшим представленням користувачу).
Для даної системи визначено інформаційну модель вигляду, заданого структурою
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R

П T  {П ЗО, П ВЗ, П В, П П} ,
де

П ЗО

(11)

– модуль збору і структуризації інформації;

П ВЗ – модуль внесення і зберігання інформації;
П В – модуль відображення інформації користувачу;
П П – модуль прогнозування океанографічних параметрів.

При цьому модулі збору і структуризації, внесення і зберігання та відображення
інформації користувачу є розширеннями модулів "Поліедр – Рекурсивний редуктор" [14],
"Поліедр – Агрегована таблиця" та "Поліедр – Інтерактивний документ", що є стандартними
модулями когнітивних інформаційних технологій (КІТ) "Поліедр" [14, 18, 19]. Кожен модуль
має свій набір функцій, структуру й особливості реалізації, наведені нижче.
Модуль збору і структуризації інформації

П ЗО ‒ це локальний виконуваний модуль, що

запускається автоматично за допомогою стандартних засобів операційної системи. Множина
функцій модуля має вигляд:
ЗО

ЗО

ЗО

ЗО

S ЗО  S 1 , S 2 , S 3 , S 4

,

(12)

де S1ЗО – автоматичний збір даних вимірювань із заданих конфігурацією джерел за протоколом
FTP;

S2ЗО – аналіз наявних у робочому каталозі модуля файлів вимірювань (внесених оператором
або зібраних автоматично) та ідентифікація їх типів (згідно з наявним реєстром
океанографічних параметрів);

S3ЗО – структуризація наявних у файлах даних і приведення їх до єдиної форми (згідно з
наявним реєстром океанографічних параметрів);

S4CХ – представлення структуризованих даних у вигляді, придатному для зчитування модулем
внесення і зберігання інформації.
Модуль внесення і зберігання інформації

П ВЗ

є веб-орієнтованим серверним модулем.

Модуль виконується на стороні сервера, а взаємодія з ним здійснюється за протоколом HTTP
із використанням стандартного веб-сервера. Множина функцій модуля має вигляд:
ВЗ
ВЗ
ВЗ
ВЗ
S ВЗ  S 1 , S 2 , S 3 , S 4  ,

(13)

де S1BЗ – контроль доступу до інтерфейсу користувача модуля (адміністративного інтерфейсу);

S2BЗ – забезпечення інтерфейсу користувача для внесення файлів з вимірюваннями в робочий
каталог модуля збору і структуризації інформації;
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S3BЗ – зчитування файлів з результатами роботи модуля збору і структуризації інформації з
подальшим збереженням наявних у них даних у внутрішній базі даних;

S4BЗ – забезпечення програмного інтерфейсу для взаємодії з модулем відображення інформації
користувачу.
Модуль відображення інформації користувачу

П В ‒ це веб-додаток, що виконується на

стороні браузера користувача. Множина функцій модуля має вигляд:
В

В

В

В

В

S В  S 1 , S 2 , S 3 , S 4 , S 5  ,

(14)

де S1B – представлення результатів вимірювань у вигляді ГІС-додатка;

S 2B – представлення результатів вимірювань у вигляді таблиці;

S3B – надання користувачу засобів для здійснення фільтрації результатів вимірювань за
заданими параметрами;

S 4B – надання користувачу засобів для здійснення фільтрації результатів вимірювань за
заданими параметрами;

S5B – взаємодія з модулем внесення і зберігання інформації, що включає формування запиту
до його програмного інтерфейсу з врахуванням заданих користувачем параметрів фільтрації
та отримання від нього наборів даних в якості результату.
Модуль прогнозування океанографічних параметрів

ПП

‒ це окремий виконуваний

модуль, що виконується на виділеному сервері та, як результат, видає набір растрових
зображень з прогнозом відповідних параметрів. Для доступу до результатів використовується
веб-сервер. Множина функцій модуля має вигляд:
П
П
П
П
S П  S 1 , S 2 , S 3 , S 4  ,

(15)

де S П – збір спеціалізованої інформації, потрібної для прогнозу, з визначених джерел даних;
1
П

– обчислення прогнозних значень океанографічних параметрів;

П

– генерація растрових зображень на основі обчислених прогнозних значень;

П

– видача результатів роботи через веб-сервер.

S2
S3

S4

Ця інформаційна модель є основою для визначення архітектури експериментального
зразка системи. Модулі, в свою чергу, складаються з підсистем, взаємозв’язки між якими
показано на рис. 1.
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Рис. 1. Архітектура експериментального зразка
Архітектура системи може бути змодельована із застосуванням теорії лексикографічних
систем і середовищ [8, 9]. Для ефективної реалізації зазначеної архітектури може бути
застосовано віртуалізацію на основі теорії віртуалізації лексикографічних систем і середовищ.
Віртуалізація відповідно до архітектури ANSI/SPARC АRСН_LS {СM, EXM, INM;
Φ,Ψ, Ξ} застосована на внутрішньому рівні представлення, де визначаються типи, структури
та формати представлення, зберігання та маніпулювання даними, алгоритмічна база та
операційно-програмне середовище, в яке занурюється концептуальна модель системи при її
реалізації.
У якості платформи для віртуалізації використовується Microsoft Hyper-V Server як
платформа з наочно більш простим механізмом конфігурування, а також через наявність більш
ефективного, відносно інших систем віртуалізації, механізму шифрування віртуальних машин
(що є актуальним для забезпечення використання системи в закритому середовищі з
відповідними вимогами до шифрування та захисту інформації).
Центральним елементом архітектури експериментального зразка є модуль внесення і
зберігання інформації. Цей модуль включає внутрішню базу даних системи, в якій
зберігаються структуровані результати вимірювань. Модуль забезпечує спеціалізований
інтерфейс, який дозволяє адміністратору вносити файли в систему (вони зберігаються в
робочому каталозі модуля збору і структуризації інформації). Для взаємодії з іншими
модулями використовують підпрограми: зчитування результатів структуризації для взаємодії
з модулем збору і структуризації та контролер програмного інтерфейсу для взаємодії з
модулем відображення інформації.
Модуль збору і структуризації інформації ‒ це локальний модуль, що взаємодіє
виключно з модулем внесення і зберігання інформації через файлову систему. При запуску
модуля спочатку працює підсистема збору інформації, що отримує файли вимірювань із
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заданих конфігурацією модуля джерел і розміщує їх у робочому каталозі. Далі всі файли в
робочому каталозі проходять процес структуризації за допомогою відповідної підсистеми,
результатом роботи якої є файл зі структурованою інформацією.
Центральним елементом модуля відображення інформації користувачу є його контролер,
основна функція якого полягає в отриманні команд від користувача (у першу чергу, тих, що
стосуються фільтрації). Контролер цього модуля взаємодіє з контролером програмного
інтерфейсу, передаючи йому команди користувача й отримуючи у відповідь набори даних для
відображення.
Модуль збору і структуризації даних розміщується в рамках тієї ж віртуальної машини,
що й модуль внесення і зберігання інформації (віртуальна машина ядра системи). Це робиться
для спрощення взаємодії, що відбувається через файлову систему. У рамках цієї ж віртуальної
машини зберігаються і виконувані файли модуля відображення інформації, але виконання цих
файлів здійснюється на стороні клієнта за допомогою веб-браузера. Також у веб-браузері
виконується підпрограма адміністративного інтерфейсу. Взаємодія між браузером і
серверними модулями здійснюється через протокол HTTPS.
Модуль збору і структуризації даних, модуль внесення і зберігання інформації та модуль
відображення інформації користувачу, розміщені в рамках однієї віртуальної машини,
формують ядро системи.
Окремо (в рамках окремої віртуальної машини) розміщується модуль прогнозування,
оскільки він не потребує взаємодії з іншими модулями, а також вимагає значних
обчислювальних потужностей для своєї роботи.
Результати роботи модуля прогнозування надаються користувачу окремо, через
виділений веб-сервер, при цьому модуль відображення інформації також містить посилання,
що дозволяє перейти до перегляду цих результатів.
Структурну схему експериментального зразка ІІС наведено на рис. 2.

Рис. 2. Структурна схема експериментального зразка ІІС
121

Океанографічний журнал (Проблеми, методи та засоби досліджень Світового океану), 2(13)/2020

Обробку файлів вирішено здійснювати на основі реєстру океанографічних параметрів –
спеціалізованого документа, що містить всі параметри, які було визнано за доцільне
зчитувати. Загальний вигляд реєстру показано на рис. 3.

Рис. 3. Реєстр океанографічних параметрів
Нижче описано деякі типи файлів, що можуть містити важливу океанографічну
інформацію та які доцільно обробляти.
Файли "9999" – містять списки станцій (рядки, відмічені маркером "9999") і списки
вимірювань. Рядок станції містить номер, координати, максимальну глибину та дату
вимірювань у відповідному для даного типу файлів форматі. Рядки вимірювань містять
значення океанографічних параметрів – від фізичних характеристик морської води до
швидкості та напрямку вітру. Загальний вигляд такого файлу показано на рис. 4.

Рис. 4. Файл формату "9999"
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Проблемою таких файлів є те, що вони, як правило, не містять метаданих – вказівок, з
якої платформи та якими приладами здійснювали вимірювання. Такі метадані необхідно
визначати експертним чином і на їх основі створювати додаткові класифікатори файлів.
Файли гідроакустики – містять результати гідроакустичних вимірювань. Основною
ознакою даних файлів є відсутність третьої координати (глибини) – вони містять або загальні
характеристики (такі як швидкість судна), або характеристики дна ("літологічний опис"). Дані
файли мають форму таблиці формату Excel (рис. 5).

Рис. 5. Файл гідроакустики
Файли з фрагментами наукових звітів є найскладнішими для обробки та вимагають
повноцінного використання методу рекурсивної редукції. Файли можуть бути надзвичайно
різноманітними за своєю структурою. Приклад такого файлу (звіт про геологічні дослідження)
показано на рис. 6.

Рис. 6. Файл геологічного звіту
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Файли NetCDF представлені одним з основних форматів, який використовують для
отримання даних вимірювань, зроблених у рамках міжнародних програм. Формат NetCDF є
двійковим форматом даних, для його обробки необхідна спеціалізована бібліотека. Хоча
формат NetCDF і стандартизований, у його рамках можуть бути надзвичайно великі варіації в
записі деяких величин (таких як дати), і тому їх обробка вимагає створення спеціалізованих
підпрограм. Загальний вигляд такого файлу показано на рис. 7.

Рис. 7. Перегляд файлу NetCDF за допомогою NetCDF UI
Оброблені таким чином файли можуть бути представлені за допомогою спеціалізованих
модулів відображення. Загальний вигляд інтерфейсу користувача, що надається таким
модулем, показано на рис. 8.

Рис. 8. Загальний вигляд інтерфейсу користувача
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Модуль відображає пункт вимірювання у вигляді маркерів на електронній карті, а при
натискуванні на такий маркер можна переглянути детальні дані про цей пункт: рейс, у якому
вимірювання було здійснене, дату та координати, значення конкретних параметрів
тощо (рис. 9).

Рис. 9. Перегляд результатів вимірювань
Важливою перевагою використання спеціалізованих модулів для відображення
інформації є можливість фільтрувати її за заданими параметрами. Фільтрація дозволяє
користувачу обмежувати масив затребуваних даних за певними правилами. Загальний вигляд
інтерфейсу фільтрації показано на рис. 10.

Рис. 10. Загальний вигляд інтерфейсу фільтрації
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Висновки. У статті описано підхід до створення системи автоматизованої обробки даних
з метою оцінки гідрофізичного стану акваторій Чорного моря: застосовані методи, архітектуру
інформаційної системи, принципи роботи її основних модулів, а також основні типи файлів,
що можуть містити необхідну інформацію, підхід до їх обробки за допомогою методу
рекурсивної редукції. Подано характеристику основних функцій системи, призначеної для
відображення структурованих даних з метою висвітлення гідрофізичної обстановки в заданих
регіонах.
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Аннотация
В статье исследованы вопросы сбора, структуризации и отображения океанографической
информации из пространственно-распределенных источников. Цель работы заключалась в разработке
сервисов сбора, структуризации, отражения интеллектуальной информационной системы (ИИС),
предназначенной для оценки гидрофизического состояния акваторий Черного моря, путем создания
библиотеки онтологических описаний процессов обработки и отображения информации в
программной среде ИИС. Описан подход к созданию системы автоматизированной обработки данных
для оценки гидрофизического состояния Черного моря с помощью метода рекурсивной редукции.
Изложена информация об основных функциях ИИС, предназначенных для отображения
структурированных данных для освещения гидрофизической обстановки. С целью решения такой
задачи набор когнитивных сервисов, построенных на основе когнитивных ИТ-платформ для
обеспечения процессов автоматического и автоматизированного сбора океанографических данных, их
структуризации и представления пользователю в интерактивной форме, применен впервые.
Результаты работы могут быть использованы при разработке информационно-аналитической системы
для автоматизации выполнения научных и прикладных задач, связанных с использованием
оперативных океанографических данных.
Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, когнитивная технология,
онтологическая система, навигационно-гидрографическое обеспечение, эффективность выполнения
задания, интеллектуальная информационная система
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Abstract
The article explores the issues of collecting, structuring and displaying oceanographic information from
spatially distributed sources. The aim of the work was to develop services for an intelligent information system
(IIS) designed to assess the hydrophysical state of the Black Sea waters by creating a library of ontological
descriptions of the processing and displaying information in the IIS software environment.
Article describes approaches to the creation of an automated data processing system for the assessment
of the hydrophysical state of the Black Sea using the method of recursive reduction. The information about the
main functions of IIS for displaying structured data for illuminating the hydrophysical situation is presented.
To solve such a problem, a set of cognitive services built on the basis of cognitive IT platforms to ensure the
processes of automatic and automated collection of oceanographic data, their structuring and presentation to
the user in an interactive form was applied for the first time.
The results of the work can be used during the development of an analytical system for the automation
of scientific and applied problems associated with the use of operational oceanographic data.
Key words: information and analytical support, cognitive technology, ontological system, navigation
and hydrographic support, task performance efficiency, intelligent information system
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