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Пропонується підхід до семантичного опису моделей віртуальних
організацій з можливістю повторного використання моделей від-
повідно до концепції MDA. Розроблено модель метаданих для вір-
туальних організацій.
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Під віртуальною організацією будемо розуміти співробітницт-
во між організаціями деякої підмножини відібраної з відомої
множини (dynamic Web — відкритого кінцевого набору поперед-
ньо кваліфікованих партнерів, які згодні входити в об’єднання
потенційних членів віртуальної організації). Це співробітництво
сфокусоване на реалізації визначених задач (цілей), конкретних
маркетингових можливостей. При цьому форми співробітництва
можуть бути різноманітними — від договору обслуговування до
стратегічного альянсу [1].

Більшість проектів, що стосуються розробки віртуальних ор-
ганізацій (ВО), використовують моделювання для розробки ін-
формаційних систем, які будуть забезпечувати функціонування
ВО. Відповідно до даних дослідження [2], основаного на аналізі
30 Європейських проектів розробки віртуальних організацій, для
моделювання процесів у мережах віртуальних партнерів у 40 %
проектів використовувались формальні методи подібні IDEF0 і
UML, більш, ніж 60 % використовували Visio, PowerPoint і сло-
весні описи в MS Word, деякі з проектів, що працювали з моде-
лями керування, разробляли спеціальні інструментальні засоби
моделювання, наприклад VSD, СОРТ і Adonis.

На сьогоднішній день стан моделювання віртуальних органі-
зацій не досягнув ступеню високої архітектурної інтеграції. Іс-
нують напрацьовані моделі для деяких визначених областей, на-
приклад для планування і контролю ресурсів чи моделі керу-
вання для організації-брокера. Проте не існує середовища, яке
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дозволяло б використовувати напрацьовані рішення повторно,
залежно від потреб тієї чи іншої організації. Традиційні методо-
логії проектування, що підтримують життєвий цикл інформацій-
ної системи, використовувані для автоматизації традиційних під-
приємств, не дозволяють моделювати важливі аспекти вір-
туальних організацій [2]. Крім того, моделювання, зосереджене
на вимогах систем та проектуванні, дуже обмежене людським ро-
зумінням, саме цим може бути пояснене більш широке викори-
стання таких засобів, як Visio, PowerPoint чи MS Word замість
спеціалізованих інструментальних засобів, що підтримують пев-
ну методологію та основуються на формальних методах.

Як зазначається у роботі [3], складність і просторово розподі-
лений характер процесів, що протікають у віртуальних організа-
ціях, породжує комплекс технічних проблем, що включає проб-
леми надійності, масштабуємості алгоритмів і програм, мобіль-
ності програм, ефективності, повторного використання коду. У
той же час моделі систем на сьогоднішній день досить часто
сприймаються розробниками, як «чорновики», які ускладнюють
розробку системи і знищуються після її створення.

Розробка на базі моделей, запропонована OMG, дозволяє здій-
снювати повторне використання моделей, підвищувати якість
проектування в міру удосконалювання моделей, знижувати собі-
вартість розробок шляхом використання автоматизації і домага-
тися збільшення термінів служби програмних рішень. [4]. Стан-
дарт MDA регламентує правила розробки специфікацій моделей і
процедури їхнього перетворення в інші моделі та завершені си-
стеми [5]. Консорціум OMG передбачає реалізацію концепції
MDA на основі існуючих механізмів. Так, стандарт MOF (Meta-
Object Facility), що являє собою центральну ланку MDA регламен-
тує порядок визначення метамоделей з використанням підмно-
жини мови UML, генерації схем XML для організації обміну ін-
формацією і побудови API-інтерфейсів для маніпулювання дію-
чими моделями. Проте, при такому підході можливість повтор-
ного використання моделей мають лише ті, хто їх вже створював,
а викладення моделей для загального використання залишається
під великим сумнівом. Крім того, мова UML, математичну осно-
ву якої складає теорія множин та графів є не єдиним на сьогодні
засобом моделювання даних та систем. Тому ідеї MDA можуть
бути цілком реалізовані і на основі інших підходів. Основною
перевагою UML, завдяки якій саме вона була обрана OMG, як
основа для реалізації MDA є на наш погляд відпрацьовані меха-
нізми генерації XML-описів з UML-моделей. Оскільки саме XML
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на сьогодні став стандартом опису даних для міжсистемного,
міжорганізаційного обміну інформацією, який фактично дозволяє
описувати семантичну структуру даних.

Іншою з найбільш популярних семантичних моделей даних є
модель сутність-зв’язок (ER-модель), запропонована у 1976 р.
Пітером Пін-Шэн Ченом [6]. Надалі багатьма авторами були роз-
роблені свої варіанти подібних моделей (нотація Мартіна, нота-
ція IDEF1X, нотація Баркера та ін.). Крім того, різні програмні
засоби, що реалізують ту саму нотацію, можуть відрізнятися
своїми можливостями. По суті, усі варіанти діаграм сутність-
зв’язок виходять з однієї ідеї — малюнок завжди наочніше тексто-
вого опису. Усі такі діаграми використовують графічне зобра-
ження сутностей предметної області, їхніх властивостей (атрибу-
тів), і взаємозв’язків між сутностями. Обмеження ER-моделі і її
розширень у тім, що вони, описуючи семантику «сутностей», до-
зволяють інтерпретувати дані одним єдиним способом, відповід-
но до їх опису.

Розширена реляційна модель даних RM/T [7], була запропо-
нована Тедом Коддом у 1979 році для розширення семантичних
аспектів реляційної моделі. RM/T підтримує чотири виміри мо-
лекулярної семантики: декартову агрегацію, узагальнення, агре-
гацію покриття і наслідування подій. Характеристична агрегація
й узагальнення можуть бути описані деревоподібною структу-
рою, а асоціативна агрегація й агрегація покриття — горизонталь-
ними зв’язками між об’єктами. Таким чином, у RM/T, по суті,
пропонується введення молекулярної структури (дерева з гори-
зонтальними зв’язками) поверх атомарної структури (n-мірного
відношення).

Розроблений консорціумом W3C XML-оснований стандарт
RDF [8], призначений для опису веб-ресурсів, дозволяє робити
такі описи, задаючи тріади суб’єкт, об’єкт і предикат. Набір та-
ких тріад утворює RDF-граф. Вузли RDF-графа — суб’єкти і
об’єкти. Предикат, який часто також називається властивістю,
визначає відношення між суб’єктом і об’єктом. Стандарт RDF
Schema ж забезпечує засоби для опису класів і властивостей і ви-
значає, які класи і властивості передбачається використовувати
разом. Стандарт OWL додає більше можливостей для опису вла-
стивостей і класів та їх випадків, а OWL формальна семантика
визначає, як зробити логічні висновки і отримати факти виклика-
ні семантикою. На сьогоднішній день існують також засоби, що
автоматизують створення RDF та OWL описів (наприклад, відо-
мий пакет Protege), однак вони не передбачають можливостей,
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пов’язаних із підтримкою життєвого циклу систем, а орієнтовані
лише на моделювання даних. Хоча на наш погляд, дані стандарти
надають найбільші можливості для семантичного опису предмет-
них областей.

У роботі [9] обговорюються питання використання семантич-
ного моделювання віртуальних організацій у GRID-середовищі.
Вказуються основні вимоги до семантичної моделі: — можли-
вість опису вимог користувача формальним способом, викори-
стання семантичних даних з наявних структур та однорідність
описів. Як методи моделювання в роботі використовуються
Entity Relationship Approach (ER) Чена та Resource Description
Framework (RDF). На основі цих методів запропоновано метамо-
делі опису ресурсів та задач. Наведено приклад використання
цих моделей. Запропоновані метамоделі на наш погляд носять
досить поверхневий характер і не можуть бути використані для
моделювання різних предметних областей. Основна увага приді-
лена загальному опису характеристик ресурсів, при цьому не
враховується, що фактичний зміст ресурсу може не відповідати
RDF-опису.

У роботі [10] пропонується метод проектування корпоратив-
них інформаційних систем, оснований на формалізації семанти-
ки предметної області і процесу проектування. Даний метод
припускає 4 етапи: 1.Поняття предметної області формалізу-
ються на деякій метамові SemaFor. 2. Поняття групуються в
множини й утворять прикладні мови. 3. Семантика цих мов фор-
малізується у виді правил (правил відповідності понять, їхньої
перевірки і перетворення). 4. При зміні пропозицій на приклад-
них мовах семантичні процесори автоматично виконують їхню
перевірку, узгодження і перетворення понять. Засоби розробки
основані на запропонованому методі дозволяють автоматизува-
ти більшість рутинних операцій проектування інформаційних
систем. Основними недоліками підходу є необхідність формалі-
зації семантики предметної області для кожної окремої системи
і відсутність можливості повторного широкого використання
напрацьованих моделей.

В даній роботі ставиться за мету запропонувати підхід до се-
мантичного моделювання віртуальних організацій, що буде здат-
ний реалізувати ідеї MDA, а також розробити модель метаданих
для віртуальних організацій.

Практична робота з даними, відповідно до XML-основаних
RDF- та OWL- моделей, представленими у текстовому форматі
є досить повільною, тому пропонується трансформація семан-



389

тичних RDF та OWL моделей даних для реляційної бази даних.
Крім того, використання RDF та OWL окремими розробниками
ресурсів допускає застосування різних імен тегів для позна-
чення одних і тих же понять, що призводить до семантичної
неоднозначності. Тому пропонується використання в якості те-
гів, слів природньої мови — при цьому не вимагається додат-
кова розмітка тексту.

Так, тріаду суб’єкт, об’єкт і предикат, призначену для опису
лише веб-ресурсів пропонується трансформувати у структури,
наведені в табл. 1, призначені для опису будь-яких понять.

Таблиця 1
ВІДОБРАЖЕННЯ RDF ДЛЯ РЕЛЯЦІЙНОЇ СКБД

RDF Реляційні об’єкти

 Subject (Ресурс) Концепти

 Predicate (Властивість) Властивості

 Object (Літерал) Значення властивостей

Відповідно, «Концепти» міститимуть опис не лише понять, а й
передбачені RDF Schema описи класів та підкласів понять та від-
ношення між класами. «Властивості» мають задаватися для від-
повідного концепта із зазначенням характеристики властивості
відповідно до OWL — транзитивна, симетрична, функціональна
чи інверсна функціональна, та обмеженнями на властивість.
«Значення властивостей» задаються для певної властивості, що
характеризує певний концепт.

Таке відображення дає можливість простої трансформації роз-
роблених онтологій для різноманітних предметних областей у
структуру реляційної бази даних і навпаки — при необхідності
генерацію онтологій в специфікації OWL з бази даних (рис. 1).

Розробимо модель метаданих для віртуальних організацій на
основі даного відображення.

Нехай до складу віртуальної організації V входить деяка мно-
жина учасників Uv = {u1, u2, …un}. Задачі учасників вирішують-
ся на деякій множині серверів S = {s1, s2, …, sm}. Кожний учас-
ник віртуальної організації має ряд ресурсів, розміщених на
відповідних серверах R = {R1, R2, …, Rm}, де Ri = {r1, r2, …, rj} —
множина ресурсів на сервері si, а rj — окремий ресурс з цього
серверу, тоді Riv = {r11, r21, …, ruj} — множина ресурсів учас-
ників віртуальної організації f .
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RDF Schema

OWL (транзитивна,
симетрична,

функціональна, інверсна
функціональна)

RDF

Концепт
Концепт
Відношення
Вищестоячий клас

Властивості
Властивість
Концепт
Характеристика
Обмеження

Значення
Властивість
Концепт
Значення

Рис. 1. Відображення RDF- та OWL- моделей на реляційну модель

Ресурс має власні характеристики rj = {id, name, type, p, s}, де
id — внутрішній ідентифікатор ресурсу, name — назва ресурсу;
type — тип ресурсу (мультимедіа, текстовий чи виконуваний
файл), p — фізичне розміщення (шлях з кореневогї директорії
сервера), s — ім’я сервера, на якому розміщений ресурс. А також
має деяку множину понять, що його характеризує. Вважатимемо,
що множина понять (концептів), що характеризує ресурс rj —
Pj={p1, p2, …, pk }. У той же час множина понять, що характери-
зує предметну область створюваної віртуальної організації —
Pf ={p1, p2, …, pk }, причому Pj ∩Pf.

Віртуальною організацією вирішується ряд задач Zv =
= {z1,z2,…, zl}, для вирішення кожної із задач залучаються певні
учасники: {ux, uy, …uz} та певні ресурси з множини Riv. Кожна
із задач складається з ряду елементарних функцій Fz = {f1,f2,
…fg}, кожна з яких вирішується лише одним учасником.

Таким чином, на основі вищевикладеного можна виділити на-
ступні концепти: Організація, Сервер, Ресурс, Задача, Функція,
які будуть характерні для будь-якої віртуальної організації. Крім
цього, у процесі моделювання мають бути уточнені концепти, що
характеризують предметну область віртуальної організації.

Загальними властивостями для цих концептів будуть:
Для концепта «Організація»: Назва; Код; Адреса; Телефон;

Рахунок; Банк; МФО; Веб-адреса; E-mail; Напрямок діяльності;
Форма власності; Роль у віртуальній організації (брокер/ звичай-
ний учасник).

Для концепта «Сервер»: Назва; Тип; Адреса.
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Для концепта «Ресурс»: Назва; Тип; Адреса.
Для концепта «Задача»: Назва; Код; Вхід; Механізм розв’я-

зання; Вихід (відповідь); Ресурси (які використовуються для роз-
в’язання задачі).

Для концепта «Функція»: Назва; Код; Код задачі/функції; Ви-
конавець; Вхід; Механізм розв’язання; Вихід (відповідь).

Розглянемо використання даної семантичної моделі для моде-
лювання віртуальної організації в сфері транспортних послуг.
Дана віртуальна організація буде функціонувати як своєрідне се-
редовище взаємодії для постачальників і споживачів транспорт-
них послуг.

Перелік учасників віртуальної організації, заздалегідь невідо-
мий — відомо лише, що участь у даній віртуальній організації
можуть брати транспортні компанії-перевізники та клієнти, на-
прямки діяльності яких можуть бути різноманітними. Таким чи-
ном, задати значення властивостей концепта «Організація» ми на
етапі моделювання не можемо. Якщо говорити про ролі учасни-
ків, то для даної віртуальної організації можна виділити 4 ролі
(рис. 2): 1). Брокер; 2) Транспортна компанія; 3) Клієнт; 4) Пла-
тіжна система.

Брокер-посередник
Транспортна компанія 1

Транспортна компанія 2

Транспортна компанія N

Клієнт 1 Клієнт 2 Клієнт К

Платіжна
система

Рис. 2. Учасники віртуальної організації
з надання транспортних послуг

Сформулюємо задачі, які вирішуються в системі та вкажемо
значення властивостей концепта «Задача» (Назва; Код; Вхід; Ме-
ханізм розв’язання; Вихід; Ресурси):

― Реєстрація учасників; 01; Дані про Транспортну компа-
нію/Клієнта; занесення даних здійснюється Транспортною ком-
панією/Клієнтом у форму надану Брокером та збереження їх в
системі Брокером; таблиця БД Транспортні компанії/Клієнти;
таблиця БД Транспортні компанії/Клієнти, форма для вводу ін-
формації про компанію.
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― Додати вантаж; 02; Дані про Вантажі; занесення даних про
Вантажі здійснюється Клієнтом у форму надану Брокером та збе-
реження їх у системі брокером; таблиця БД Вантажі; таблиця БД
Вантажі, таблиця БД Транспортні компанії/Клієнти, форма для
вводу інформації про вантажі.

― Додати машину; 03; Дані про Машини; занесення даних
про машини, що можуть перевезти груз з певного місця відван-
таження у певне міцепризначення здійснюється Транспортними
компаніями у форму надану Брокером та збереження їх у системі
брокером; таблиця БД Машини; таблиця БД Машини, таблиця
БД Транспортні компанії/Клієнти, форма для вводу інформації
про машини.

І т.д. можуть бути описані й інші задачі: Пошук вантажу; По-
шук машин; Оплата послуг; Видача інформації про вантажі; Ви-
дача інформації про машини; Формування загального каталогу
транспортних компаній; та ін.

Як видно з опису, кожна із виділених задач може вирішува-
тися кількома ролями, тому можна розбити задачі на складові
функції із вказанням виконавця для кожної та аналогічно до
того, як ми описали значення властивостей концепта, можна
описати значення властивостей концепта «Функція». Однак
при більш складних задачах, ніж взята для прикладу два рівні
декомпозиції може виявитися замало, саме тому властивість
концепта «Функції» названа «Код задачі/функції» — мається
на увазі, що функція може входити до складу задачі або до
складу іншої функції.

Після введення інформації про задачі та функції, вже є описа-
ною інформація про використовувані ресурси в системі — в се-
редовищі семантичного моделювання перелік ресурсів може бути
виділений автоматично з властивостей «Ресурси» для концептів
«Задача» та «Функція». А також за необхідності користувачем
може бути уточнена інформація про тип ресурсу та його місцероз-
ташування.

Таким чином, для даної задачі інформаційне наповнення ма-
тимуть концепти: «Організація», «Задача», «Функція», «Ресурси»
(необхідність у використанні концепта «Сервери» виникає у ви-
падку розподіленої обробки інформації у віртуальній організації
на декількох серверах).

Проте, використання лише виділених чотирьох концептів не
дає можливості повністю змоделювати обрану віртуальну органі-
зацію. Решту концептів можна виділити на основі аналізу інфор-
мації про «Ресурси». Це «Наявні машини», «Наявні вантажі»,
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«Оплата послуг». Властивості цих концептів можуть бути описа-
ні користувачем, так як це передбачено в існуючих середовищах
проектування. Однак, особливістю середовища семантичного
моделювання є те, що в ньому має бути забезпечена семантична
підтримка користувача. Так, на основі запропонованої метамоде-
лі семантичного представлення даних «Концепти — Властивості —
Значення властивостей» автором розроблено семантичний слов-
ник природньої мови, що вміщує близько 115000 слів із вказан-
ням характеристик кожного (концепт, властивість чи значення).
Важливе значення для системи семантичного моделювання має її
«навчанння» щодо властивостей, притаманних тим чи іншим
концептам та їх значень. У випадку наявності інформації про
властивості певного концепта у середовищі семантичного моде-
лювання інформація про них надається користувачеві і він може
використати її повністю або частково. У той же час, нові власти-
вості концептів, описані проектувальником можуть бути занесені
в базу даних середовища (при цьому здійснюється перевірка їх на
відсутність протиріч).

Таким чином, описати значення властивостей концептів проек-
тувальник може користуючись лише текстовим представленням
інформації. Однак, як показує практика, звичним для проектуваль-
ника є також використання наочного графічного представлення,
тому необхідною є розробка відображення запропонованого се-
мантичного представлення у графічному вигляді. Відображення
на одну із існуючих популярних графічних нотацій — UML чи
IDEF не дозволить повністю відобразити всі особливості семан-
тичного моделювання. Оскільки ні одна із названих нотацій не
дозволяє одночасно відображати функції, дані (специфікуючи різ-
ні форми представлення даних — екранна форма, паперовий до-
кумент, файл, тощо) та об’єкти.

Виходячи із результатів дослідження [2], можна зробити вис-
новок про те, що для системи моделювання є важливими не лише
можливості моделювання даних та процесів, але й можливість
імітаційного моделювання та симуляції роботи системи в реаль-
ному середовищі. Тож, виходячи із вищезазначеного, основні
функції системи семантичного моделювання подано на рис. 3.

Передбачається розміщення даної системи на веб-сервері з
тим, щоб напрацьовані моделі могли бути використані повторно,
у тому числі й іншими колективами проектувальників, так як це
передбачено концепцією MDA. Для імітаційного моделювання
мають використовуватися модуль системи та власні обчислюваль-
ні ресурси проектувальників.
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Семантичний
опис предметної

області

Імітаційне
моделювання,
симуляція

Графічне
представлення

моделей

Функції роботи із
семантичним
словником

природньої мови

Генерація
програмних кодів

Рис. 3. Основні функції системи семантичного моделювання

В даній роботі запропоновано використання семантичного
моделювання для розробки віртуальних організацій та описано
загальні положення щодо його можливості. Здійснено відобра-
ження семантичних моделей RDF + OWL на реляційну модель
даних. Виділено метадані, необхідні для побудови семантичних
моделей віртуальних організацій.

Відповідно до запропонованих функцій системи семантичного
моделювання, як основні напрямки подальших досліджень мож-
на визначити:

― дослідження можливостей відображення запропонованої
семантичної моделі віртуальних організацій у графічні моделі;

― дослідження можливостей здійснення імітаційного моде-
лювання на основі використання семантичної моделі.
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кафедри вищої математики,
КНЕУ імені Вадима Гетьмана

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ НА РІВЕНЬ
ОПТИМАЛЬНИХ ВИТРАТ НА РЕКЛАМУ

В даній статті проведено аналіз впливу конкурентної боротьби на
рівень оптимальних витрат на рекламу. В основу аналізу було по-
кладено запропоновану автором модель, яка враховує такі фак-
тори як психологічна готовність споживача придбати даний товар,
що ґрунтується на отриманні інформації, та еластичність попиту.
Також автором вводиться розподіл інформації, що отримує спо-
живач, на дифузну інформацію та інформацію, що отримана в
процесі рекламної кампанії. На основі запропонованої моделі
отримано кількісні співвідношення, що показують зростання опти-
мального рівня витрат під впливом конкурентної боротьби.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентна боротьба, психологічна готовність
споживача, дифузна інформація, оптимальні витрати на рекламу,
еластичність попиту.

Метою запропонованої роботи є аналіз впливу конкурентної
боротьби на рівень оптимальних, з точки зору прибутку, витрат
на рекламу. Якісна картина досліджується на основі запропоно-
ваної раніше в [2] математичної моделі. Нагадаємо основні по-
ложення цієї моделі.
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