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ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ ЗНАННЯ-ОРІЄНТОВАНОЇ
СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
— «АВТОМАТИЗОВАНЕ РОБОЧЕ МІСЦЕ НАУКОВОГО ДОСЛІДНИКА»

Створення засобів інформаційно-технологічної підтримки наукової діяльності людини, зокрема
наукових досліджень, завжди було і є одним із центральних напрямків розвитку інформатики. Го-
ловними особливостями сучасного моменту розвитку наукових досліджень є трансдисциплінарний
підхід і глибока інтелектуалізація всіх етапів життєвого циклу постановки і вирішення фундамента-
льних та прикладних наукових проблем. Крім завдань інфраструктурної підтримки наукових дослі-
джень  на перший план виходять завдання їхнього методологічного супроводу й забезпечення проце-
сів інтеграції, конвергенції, уніфікованого представлення трансдисциплінарних знань і операцій над
ними. Істотну роль при цьому відіграє системологічна підготовка навичок і розширення діапазону
світогляду наукових дослідників з метою забезпечення двоєдності концепцій поглиблення знань
у конкретній предметній області, з одного боку, і розширення проблеми, виходячи з реальності єдно-
сті світу й необхідності формування єдиної системи знань про світ, — з іншого [1].

Сучасні інформаційні системи підтримки наукових досліджень побудовані за принципами сис-
тем обробки даних та створення прикладних програмних систем для виконання окремих функцій
(пошуку інформації, проектування різних виробів, проведення віртуальних експериментів, виконання
математичних обчислень тощо) або для деякої конкретної предметної області (підтримка проведення
досліджень у фізиці, хімії, медицині, біології і т.п.). Наслідком цього є низька продуктивність профе-
сійної праці вчених і, в остаточному підсумку, недостатня ефективність виконання кожної із науково-
технічних програм та відсутність синергетичного ефекту від галузевих наукових досліджень. Для
підвищення ефективності науково-технчної діяльності за проектами «Програми інформатизації НАН
України на 2015–2019 рр.» [2] спроектований та програмно реалізований експериментальний макет
комплексної знання-орієнтованої системи інформаційно-технологічної підтримки наукової діяльності
— «Автоматизоване робоче місце наукового дослідника» (АРМ). Робоче місце побудовано згідно
загальних принципів розробки систем такого класу [3] (модульність, сервіс-орієнтована архітектура,
кросплатформеність, використання хмарних обчислень, розробка програмного забезпечення за шаб-
лоном Модель-вигляд-контролер (Model-view-controller), взаємодія між компонентами системи на
основі JSON моделі даних та архітектурного стилю взаємодії компонентів розподіленого програмно-
го забезпечення REST (Representational State Transfer), зберігання даних на основі абстракції сховища
даних). АРМ працює в тестовому режимі та доступна за посиланням [4].

Формальна інформаційна модель АРМ. Узагальнена формальна інформаційна модель АРМ
представляється у вигляді трикомпонентного кортежу композитного веб-сервісу (CWS — Composite
Web Service) з використанням формалізму наведеного в [5]:

 , , ,CWS AWS crd F (1)

де CWS — композитний веб-сервіс АРМ;  1i m N
AWS aws i ,m


  — множина атомарних веб-

сервісів (AWS — Atomic Web Service) доступних для використання; crd — компонент-координатор

елементів AWS;  : 1j n N
F AWS C j ,n


  — множина функцій, кожна функція є результатом коор-

динування та взаємодії елементів AWS;  1j j k k NC AWS ,C aws k ,k m


    — підмножина ато-

марних веб-сервісів, необхідна для реалізації j -ої функції CWS.
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На теперішньому етапі розробки програмного забезпечення АРМ множина AWS складається
з наступних атомарних веб-сервісів aws :

1aws — сервіс екстракту тексту з оригіналів текстових документів, які можуть мати формати
pdf, doc та docx;

2aws — сервіс автоматичного визначення мови тексту;

3aws – сервіс поверхневого семантичного аналізу текстів;

4aws — сервіс автоматичного визначення назви, авторів та кількості сторінок для документів
формату pdf;

5aws — сервіс автоматичного реферування текстів (для української мови);

6aws — сервіс розбиття текстів на речення (для української мови);

7aws — сервіс розбиття текстів на токени (слова) — лематизовані словоформи (для української
мови);

8aws — сервіс морфологічного та синтаксичного аналізу текстів (для української мови) — тегу-
вання лематизованих словоформ частинами мови;

9aws — сервіс видалення стоп—слів (слова, які не несуть смислового навантаження) з текстів;

10aws — сервіс композиціональної лінгвістичної обробки текстів (для української мови) —
формування багатослівних термінів;

11aws — сервіс автоматичного визначення ключових слів тексту (для української мови);

12aws — сервіс пошуку наукових публікацій у зовнішніх бібліографічних базах даних, зокрема
Google Scholar (інтелектуальний агент автоматизованого пошуку наукових публікацій);

13aws — сервіс індексації та розмітки текстів для повнотекстового пошуку;

14aws — сервіс повнотекстового пошуку за текстами та онтологічними структурами;

15aws — сервіс документо-орієнтованої системи керування базами даних MongoDB (зберігання
оригіналів текстових документів, онтологічних структур, онтологій, опрацьованих текстів у вигляді
json-документів, мовних векторних моделей (МВМ));

16aws — сервіс онтологічної репрезентації текстів (графічний редактор маніпулювання онтоло-
гіями та онтологічними структурами);

17aws — сервіс опрацювання МВМ колекцій відкритих даних (Open Data Collections);

18aws — сервіс обчислення семантичної близькості однослівних термінів в рамках обраної
МВМ (семантична схожість обчислюється як косинусна близькість між векторами двох слів і може
приймати значення в проміжку [–1 ... 1]);

19aws — сервіс обчислення семантичних асоціатів для однослівних термінів в рамках обраної
МВМ (обчислюється список з 50 найближчих семантичних аналогів (квазі-синонімів) однослівного
терміна);

20aws — сервіс обчислення центру лексичного кластера набору однослівних термінів в рамках
обраної МВМ;

21aws — сервіс обчислення семантичної близькості між двома наборами однослівних термінів
у рамках обраної МВМ;

22aws — сервіс синтаксичного аналізу речень (для української, російської та англійської мов);

23aws — сервіс генерації та заповнення шаблонів документів, що дозволяють формувати
вхідний потік документів, який надходить від заявника стосовно заявок на об’єкти інтелектуальної
власності;

24aws — сервіс пошуку аналогів та прототипів винаходу (в області обчислювальної техніки);

25aws — сервіс обчислення семантичної близькості між документами в рамках обраної МВМ;

26aws — сервіс обчислення центру лексичного кластера документа в рамках обраної МВМ.
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Координування та взаємодію елементів AWS забезпечує компонент-координатор crd , реалізо-
ваний у вигляді зворотного проксі-сервера (reverse proxy) задач та інтерфейсу користувача
веб-застосунку АРМ. Зворотний проксі-сервер задач також використовується для балансування
мережного навантаження між декількома серверами (нодами) та розподілення задач між відповідни-
ми RESTful веб-API.

Множина функцій АРМ. Функціональне наповнення АРМ представляється наступним набором
синтезованих з множини AWS функцій:

 1 2 3 4 5 6: , , , , , ,F AWS C C C C C C (2)

1C — функція побудови прикладних онтологій в довільній предметній області:

 1 1 2 3 4 6 8 10 15 16 22, , , , , , , , ,C aws aws aws aws aws aws aws aws aws aws ; (3)

2C — функція дослідного проектування наукових публікацій в довільній предметній області:

 2 1 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15, , , , , , , , , ,C aws aws aws aws aws aws aws aws aws aws ,aws aws ; (4)

3C — функція попередньої композиціональної лінгвістичної обробки (Compositional language pre-
processing) відкритих даних у вигляді текстових документів для побудови мовних векторних моделей
(дистрибутивної репрезентації текстів):

 3 1 2 6 7 8 9 10, , , , , ,C aws aws aws aws aws aws aws ; (5)

4C — функція персоніфікованого онтологічного опрацювання наукових публікацій:

 4 1 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, , , , , , , , , , , ,C aws aws aws aws aws aws aws aws aws aws aws aws aws ; (6)

5C — функція дистрибутивно семантичного аналізу колекцій відкритих даних, представлених у ви-
гляді текстових документів в довільних предметних областях або в певній предметній області:

 5 17 18 19 20 21, , , ,C aws aws aws aws aws ; (7)

6C — функція підготовки пакету заявочних документів на патентування винаходів в Україні:

 6 17 23 24 25 26, , , ,C aws aws aws aws aws . (8)
Експериментальний макет АРМ орієнтований на підтримку та супровід науково-технічної твор-

чості: дослідного проектування при виконанні науково-технічних розробок, підготовку наукових
публікацій, аналіз колекцій відкритих даних, підготовку заявочних документів у винахідницькій
діяльності. Створення та впровадження системи даного класу підвищить ефективність інноваційної
діяльності, перш за все в сфері академічної науки України.
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