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Розглядаються множинні характеристики геопросторової інформації та геоінформаційних систем.
Визначаються особливості утворень таксономічних структур на основі використання гіпервідношення
множинної впорядкованості між об’єктами ГІС. Описуються правила формування онтологічної ГІС на
основі безтипової множинності λ-виразів та властивості множинної впорядкованості її об’єктів. Визначено їх вплив на процеси формування різноманітних таксономічних структур і категорій онтологічної ГІС.
Наводяться приклади формування онтологічної ГІС. Описуються функціональні властивості множинних
характеристик онтологічних ГІС.
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Вступ
Активні мережеві інформаційні процеси, які відображають різноманітні стани природних явищ,
можуть бути представлені у вигляді взаємодії складних систем в геопросторовому середовищі. Досить
часто ця взаємодія характеризується емерджентністю (англ. emergence – виникнення, поява нового) [1],
тобто множинними властивостями [2; 3], якими не
володіє жодна з окремих взаємодіючих між собою
систем. Також ця взаємодія визначає певну множину ієрархічних бінарних відношень, структура якої
може постійно змінюватися за рахунок утворення
новітніх зв'язків. Це визначається трансдисциплінарним характером власне взаємодії складових мережевих інформаційних процесів [2], що має прояв у
різноманітних властивостях, що характеризують їх
предметну функціональність. При дослідженні довільних інформаційних процесів формується певний
інтерпретаційний простір, який описується в рамках
існуючих природознавчих теорій, які відображають
певні предметні області. І це ускладнює їх інтегративне вивчення та дослідження, тому що виникають
технологічні проблеми, які пов’язані з інтероперабельністю, зі смисловими конфліктами між інформаційними одиницями та використанням різних
стандартів представлення даних у геопросторовому
середовищі.
Для інтегрованого використання геопросторової інформації необхідне встановлення формального
взаємозв'язку розумінь окремих дисциплін, які визначають множинність її властивостей. Для цього
треба сформувати певні логічні мета-рамки, за допомогою яких стає можливим інтегроване використання геопросторової інформації, яка може бути
інтегрована на більш високому рівні абстракції, ніж
це відбувається на рівні міждисциплінарної взаємодії природничих систем.
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Методологічно вказану проблему інформаційної інтегрованості частково можливо вирішити за
допомогою категорії трансдисциплінарності [2; 4],
яка забезпечує можливість коректного інтерпретування отриманої політематичної, екологічної інформації за рахунок множинної впорядкованості ієрархічних структур складних природничих систем.
Мережевим множинним інструментом обробки
та управління геопросторовою інформацією є геоінформаційні системи – ГІС [5], засобами яких забезпечується створення різноманітних за тематикою ІТдодатків.

Множинні характеристики ГІС
Більшість існуючих ГІС-систем будуються на
основі реляційних або об’єктно-реляційних баз даних, таких, як PostgreSQL (з розширенням PostGIS)
[5]. Такі бази даних можуть бути представленими в
табличному вигляді тим чи іншим чином, а таблиці,
в свою чергу, згідно [6] можна з допомогою формалізованої процедури перетворювати в вигляд певного графу [2; 7; 8]. Якщо на отриманий граф накласти
вимоги множинного гіпервідношення бінарної впорядкованості Gr , яке має властивості ациклічності –
 , часткової впорядкованості – p та лінійної впорядкованості – p [2; 4], то ми отримаємо онтологічний граф (онтограф) [8–10].
Причому згідно [2; 8–11], такий онтограф може
бути представлено у вигляді множинного бінарного
дерева [2; 4; 8]. Тоді він також може відображати
певні об’єкти ГІС, які також можуть утворювати
онтологічну систему. Слід відмітити, що виконання
вказаної процедури можливо при дотриманні наступних умов:
1) Шари ГІС (в тому числі групуючи шари, які
являють собою набір інших шарів, а не маркерів)
можна представити у вигляді множинних таксоно167
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мій, що є ієрархічними представниками класів онтології [2; 11; 12].
2) Маркери можна представити об’єктами онтології, при цьому можливе гомоморфне [13] відображення: кілька маркерів можуть відображатись в
один об’єкт.
3) Координати розміщення об’єктів у середовищі ГІС можна представити як їх атрибути, при
цьому кожен таким чином визначений атрибут може
містити список координат.
4) Всі інші геопросторові дані також можна
представити як звичайні атрибути об’єктів у середовищі ГІС.
Таким чином можна побудувати відображення
між існуючими ГІС і онтологічними системами.
Однозначність такого відображення залежатиме від
стандарту, за яким створено ГІС, і наявних засобів
взаємодії з нею. Однак завдяки властивості пластичності онтологічних систем [2; 3], як правило можна
вибрати таку структуру онтології, яка виключила б
втрату інформації через невідповідність структур
даних (хоча як правило все ще можливі втрати інформації в ході перетворення).
З технічної точки зору найважливішими є три
процеси:
1) Формування онтологій на основі ГІС – для
формування початкового набору даних (у випадку,
якщо ГІС-система вже існує або якщо початкові дані
надаються геодезистами).
2) Формування онтологій зі сторонніх джерел
даних (зокрема, текстів) – у випадку, якщо ГІС ще
не існує або містить не всі дані.
3) Відображення онтології у вигляді онтологічної ГІС.
Будь-яка онтологічна ГІС формується на основі
структурованого представлення предметної області
її застосування. Зазвичай основу структурування
складають класи об'єктів, властивості яких визначають семантику предметної області. Безпосередньо
властивості об’єктів дозволяють визначити множину відношень між ними. Множинні бінарні відношення упорядкованості складають тип гіпервідношень, які мають вже названі нами властивості: ациклічності, часткової впорядкованості та лінійної
впорядкованості і забезпечують формування з класів
об’єктів ГІС різні таксономічні структури.
Слід зазначити, що таксономічні категорії формуються на основі виділення певної підмножини
об’єктів, які мають загальну властивість, що їх усіх
характеризує. Така властивість може бути унарною
для кожного об’єкту, проте при визначенні зазначеного класу як складної категорії, така властивість
дозволяє визначити над усіма концептами класу
множинне бінарне відношення «бути елементом
класу». При цьому слід зазначити, що унарна властивість, що є загальним для множини концептів
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предметної області, може інтерпретуватися як ознака цих концептів або як критерій для вибору концептів даного класу.

Формування онтологічної ГІС
При формуванні онтології на основі ГІС основною проблемою є створення механізмів обробки
формату експорту даних з неї. Це може бути: KML,
GeoJSON, спеціалізовані REST-сервіси (наприклад,
у ArcGIS [5; 14]). Для коректної побудови онтології
необхідно виключити втрату даних через неповноту
формату експорту.
Для формування онтології необхідні:
1) Формальний опис формату експорту.
2) Формальний опис результуючої структури
онтології.
3) Механізм перетворення між форматами.
В якості прикладу можна розглянути достатньо
поширений формат передачі геопросторових даних Keyhole Markup Language (KML) [15].
KML являє собою XML-файл спеціалізованого
формату, в якому шари (як звичайні, так і групуючі)
представлені вузлами <Folder>, а маркери – вузлами
<Placemark>. Формально ієрархію KML можна описати наступним чином:
Визначимо предикати:
1, f b (x, y);
b(x, y)  
(1)
0, f b (x, y);
1, f c (x, y);
c(x, y)  
0, f c (x, y),

(2)

де f b (x, y) – умова «XML-елемент x є елементом
типу y »;
f c (x, y) – умова «XML-елемент x є дочірнім

елементом для елементу y ».
На основі цих предикатів можна виділити
множини:
Маркерів:

M  n m b(n m ,"Placemark ") .

Шарів:

L  n l n m  M, b(n l ,"Folder ") & c(n m , n l ) .
Групуючих шарів:





LG  n lg n l  L, b(n lg ," Folder ") & c(n m , n lg ) ,

де n – XML-елементи вхідного файлу.
Результуючу структуру онтології легко сформувати на основі заданої аналогічним чином таксономії, замінивши умову «XML-елемент x є дочірнім елементом для елементу y » на «категорія чи
об’єкт X належить категорії Y »:
Об’єкти:





O  n o n, c(n, n o ) .

(3)
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Категорії:





G  n g n o  O, c(n o , n g ) .
Метакатегорії:



(4)



MG  n mg n g  G, c(n g , n mg ) .

(5)

Таким чином, на основі множинних гіпервідношень часткової бінарної впорядкованості може
бути утворено множинне бінарне відношення частина–ціле. Це відношення є одним з типів бінарних
відношень. Безпосереднє відношення частина–ціле
становить основу тематичної класифікації об’єктів
онтологічної ГІС. Однак, через існування
об’єднання об’єктів у вигляді певних непустих таксономічних структур, які мають спільні не тільки
тематичні властивості, воно може бути поширено до
асоціативного на основі включення до множинних
гіпервідношень впорядкованості.
Множинне бінарне відношення «частина–ціле»
може бути розширено до множинного відносини
«група об’єктів – об’єкт» і далі до «бути елементом
класу» та/або «бути елементом категорії». Відмінність між поняттями «клас» і «категорія» полягає в
повноті відображення предметної області. Поняття
«категорія» досить повно відображає семантичні
можливості предметної області, в той же час поняття

«клас» визначається просто відібраною множиною
концептів із загальними семантичними властивостями.
Розширене множинне відношення частина–ціле
не є комутативним, але воно може бути проінтерпретоване як властивість бути елементом певного
класу. Причому з цих концептів, якими воно утворено, також можливе утворення впорядкованої
множини, елементи якої також мають бінарну некомутативну властивість бути елементом певної онтології. На основі множинного відношення частина–
ціле можуть бути утворені таксономічні структури
виду (3–5).
Таксономічні структури відображають певні
категорії систем знань і агрегують множини об’єктів
онтологічної ГІС, які взаємодіють одна з одною.
Описи вказаних таксономій, як елементів систем
дисциплінарних знань, можуть бути представлені у
вигляді певних множин висловлювань. Самі висловлювання описуються у вигляді предикативних виразів і приймають значення істинне (один) чи хибне
(нуль).
При задані такої структури механізм перетворення буде тривіальним. Приклад такого перетворення показано на рис. 1.

Рис. 1. Приклад ГІС і фрагмент сформованої на її основі онтології

Формування онтологій
зі мережевих інформаційних джерел
Онтології відіграють важливу роль у процесах
формалізації концептуального відображення описів
предметних областей. Однією з головних функціональних рис онтологічних систем є властивість рекурсивності [2; 7–10], яка забезпечує визначення
типів об’єктів на основі процедур переходу від категорії спільності до категорії конкретного смислу

кожного об’єкту і в зворотному порядку від категорії смислу до категорії високої спільності.
Основною ідеєю побудови онтологій на основі
рекурсивного комбінування різних типів є створення мовних структур, синтаксис яких дозволяє досить
функціонально підтримувати взаємодії між лексичними конструкціями, що представляють певні семантичні утворення. Складністю при такому підході є
синхронізація смислів різноманіття семантичних
утворень, що зводиться до проблеми коректного
169

Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, 2017, № 2(27)

використання різних форматів представлення інформаційних одиниць.
Слід зазначити, що при формуванні онтології
будь-якого типу її розробники найчастіше починають з лінгвістично-семантичного контент-аналізу
текстів, які описують смисли семантичних утворень
її предмету. Тобто тексти можна розглядати як пасивні представлення дисциплінарних знань про
предмет онтологічного моделювання. А саме онтологічне моделювання розглядається як деякий процес відображення пасивного представлення стану
взаємодії семантичних утворень, в активну взаємодію між ними. При розгляді великого числа фактів,
що представляють множини станів взаємодії між
семантичними утвореннями, виникають проблеми
множинної класифікації, що тягне за собою ускладнення мовних конструкцій їх опису як композицій
об’єктів онтологічної системи.
Аксіоматичне представлення множинних властивостей онтологічних систем [2; 3] забезпечує
представлення всіх семантичних утворень з об’єктів
формованого типу онтологічної системи у вигляді
множини істинних висловлювань та/або тверджень.
При цьому всі ці твердження можуть мати тривіальний вид й бути представленими тільки двома
об’єктами, пов'язаними між собою бінарним відношенням часткової впорядкованості. Дане твердження також підкреслює рекурсивність властивостей
онтології, тобто будь-який її об’єкт може мати складну структуру, яку завжди можна розкласти на
складові тривіальні твердження, що описують його
семантичні властивості.
Рекурсивність представлення семантичних
утворень як множин композицій з об’єктів у вигляді
істинних тверджень дозволяє застосовувати для їх
опису різні за рівнем формалізації мовні моделі.
Дійсно, при вирішенні конкретної задачі виконуються дії, пов'язані з аналізом вихідних даних, визначенням використовуваних в процесі її вирішення
аксіом і правил-теорем, формулюванням кожного
проміжного стану процесу рішення тощо. І кожен
такий опис може бути представлений у вигляді конкретного висловлювання та/або твердження в термінах використовуваної для її вирішення дисциплінарної теорії [3; 7–9].
Власне конструкції, що описують стан процесу
вирішення задачі у середовищі ГІС, можуть бути
представлені різною термінологією: природномовною, предикативними формулами, рівняннями
різного виду і типу, графічними схемами тощо. Онтологічна система, в середовищі якої можлива реалізація такого гібридного мовного представлення
сценарію знаходження рішення, повинна володіти
складними засобами синхронізації синтаксичних
описів як використовуваних об’єктів, так і самих

170

ISSN 2223-456Х

тверджень, що представляють конкретні стани вирішення задачі.
Визначимо поняття взаємодії між компонентами онтологічної системи. Під взаємодією будемо
розуміти будь-яке непусте твердження, яке пов'язує
конкретною дією компоненти онтологічної системи.
Під дією розуміється будь-яке перетворення, пов'язане з об’єктами онтології. Прикладом може бути
встановлення істинності висловлювання, побудованого з об’єктів, визначення типу відношень між
ними, формулювання та/або доказ істинності певного твердження. Введене поняття взаємодії дозволяє
розглянути процес синхронізації на основі виділення певних інваріантів, які певною мірою впливають
на стан взаємодії онтологічних системних компонентів: концептів, їх властивостей і відношень між
ними, і правил поводження з ними в рамках певних
дисциплінарних теорій. Зрозуміло, що такі інваріанти беруть безпосередню участь у взаємодії компонентів онтологічних систем.
Формування онтологічних систем можливе на
основі процедур лінгвістичне-семантичного контент-аналізу сильно-структурованих, слабо-структурованих і неструктурованих інформаційних джерел.
Створення онтологічної системи на основі сильно- і
слабо-структурованих даних достатньо просте і
майже аналогічне формуванню онтологій на основі
ГІС. Для цього необхідно:
1. формалізувати вхідний формат;
2. визначити вихідну структуру онтології;
3. побудувати механізм перетворення.
Даний процес необхідно виконувати окремо
для кожного з типів вхідних даних. Значно складнішим є процес обробки неструктурованих даних,
зокрема, природно-мовних текстів [2; 8–10]. Для
даної задачі необхідна спеціалізована математична
модель і побудований на її основі інструментарій
[2; 4]. Загальна модель такого аналізу може бути
представлена без типовими λ-виразами [2; 16] у
наступному вигляді:
ca,b  (x, y.t(x, y))a, b  a, b  LP ,
(6)

ra,b,c  (x, y, z.t(x, y, z))a, b, c  a, b, c  LS , (7)
rul  c x1p1 & c x 2p2 & ...c x n pn & rx1x 2k12 &
&rx1x 3k13 & ...rx n 1x n k n 1n .

(8)

Задаються предикати ідентифікації лексем і
зв’язків між лексемами, з яких формуються правила.
З вхідного тексту вибираються підмножини лексем,
до яких застосовуються ці правила. Ті підмножини,
що відповідають правилу, містять необхідну інформацію, яка і використовуються для формування
елементів онтології.
Основною складністю при цьому є механізм
формування таких правил. Практично єдиним механізмом є створення їх вручну в ході аналізу тестових
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прикладів. При цьому оператор порівнює вхідний
текст і результати аналізу, визначає елементи даних,
що не були ідентифіковані або були ідентифіковані
неправильно, і модифікує множину правил відповідним чином – додає нові правила для не ідентифікованих елементів даних або додаткові ідентифікуючі
предикати тим правилам, що захоплюють не зв’язані
з ними елементи даних.
Предикативне представлення відношення частина–ціле таксономічних структур виду (3–5) має
властивість індуктивності. Тобто можна сформулювати певне рекурсивне предикативне правило, яке
повністю описує процес формування таксономічних
структур. Це має свій вигляд за умови існування
таксономії, яке дозволяє визначити ряд їх конструктивних властивостей, як впорядкованих множинних
бінарних структур. Зазначена індуктивність накладає ряд умов на вхідні-вихідні стани онтологічних
ГІС, які описуються у вигляді онтологій на основі
об’єктів, що формують таксономічну структуру
виду (3–5). Оскільки вхідно-вихідні стани онтологічної системи визначають стійкість формування їх
таксономічних структур, то регулювати їх взаємодію на підсистемному рівні можливо за дотримання
ряду умов. Ці умови визначаються типом множинних відношень бінарної впорядкованості і забезпечують незалежність власне таксономій від послідовності контекстів об’єктів індуктивного вибору. В
складних онтологічних ГІС, як складних системах,

виділяють наступні умови стійкості – успадкування,
незалежність від не включених до таксономії
об’єктів, узгодженість.
Вказані властивості таксономічних структур
дозволяють певною мірою проінтерпретувати інтуїтивні міркування при виборі конкретних властивостей об’єктів, на підставі яких реалізується вибір
переваг по їх включенню в таксономічну структуру
онтологічної ГІС. Так умова успадкування забезпечує включення об’єктів, що мають еквівалентні
властивості-критерії. Умова незалежності дозволяє
задати набір аксіом для онтології, що виключають
виникнення протиріч при виборі. Умова узгодженості забезпечує коректність розбиття множини
об’єктів предметної області ІТ-додатків онтологічної ГІС на класи. При цьому завжди забезпечується
формування класу функцій, що визначають досить
повно множинність бінарних відношень впорядкованості. Більше того, можна стверджувати, що умови
стійкості: успадкування, незалежність від не включених до таксономії об’єктів та узгодженість досить
точно визначають саму систему формування таксономії виду (3-5), що утворюють онтологічну ГІС.
Такий процес має інтерактивний характер, тому що потребує на кожному кроці визначення значень істинності для кожної бінарної пари виразів: (1;
2; 6; 7). Тому у середовищі онтологічної ГІС він
представлений у вигляді спеціалізованого інтерфейсу, приклад якого показано на рис. 2.

Рис. 2. Інтерфейс керування правилами виділення інформації

Відображення онтології як ГІС
Об’єкти онтології мають гіпервластивість множинної безтиповості, яка задає часткову впорядкованість її об’єктів. Тому, залежно від їх бінарних

властивостей, до них можуть бути або не бути застосовними певні функції відображення. Для онтологічної ГІС, однією з основних функцій, інтерпретуючих властивість часткової бінарної впорядкова171
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ності [2; 4] відображення об’єктів, є їх представлення в якості маркера (або маркерів) на карті. Тому
при відображенні онтології в якості ГІС першим
етапом є визначення множини придатних до такого
відображення об’єктів. Таку множину можна отримати, з допомогою спеціалізованого предикату
geo :

деяких випадках, якщо в наявності є достатньо ефективні засоби для геолокації, можна ускладнити
предикат для ідентифікації текстової географічної
інформації, зокрема адрес.
Після побудови предикату можна визначити
власне множину придатних до географічного відображення вершин:

1, fgeo (x);
(9)
geo(x)  
0, f geo (x),
де f geo – умова «атрибут містить географічну інформацію».
Структура предикату залежить від множинності часткової бінарної впорядкованості об’єктів, які
складають конкретний тип електронної карти, що
використовується для побудови ГІС. В загальному
випадку достатньо визначати, чи є поточний елемент даних географічними координатами, але в

(10)

Ogeo  o a  A o , geo(a) ,

де o – об’єкти, що належать онтології;
a – атрибути об’єктів;
A o – множина атрибутів, що належать об’єкту
o.
Після виділення Ogeo об’єкти даної множини
можна відображувати на карті. Приклад відображення зображеної на рис. 3 онтології показано на
рис. 4.

Рис. 3. Приклад онтології
Якщо над множинними об’єктами онтологічної
ГІС, для яких визначено предикати виду (1; 2) задати властивості, які зв’язані між собою правилами
перетворень виду (11; 12), то між контекстами, які
визначають тип кожного об’єкта онтологічної ГІС,
утворюються множинні бінарні відношення ациклічності і часткового порядку [17; 18]:


x ij x lk  x ijpx lk ,


 lk  x ijpx lk .
x ijpx

(11)
(12)

Ці множинні відношення дозволяють формувати із усіх об’єктів та категорій предметних областей
множини онтологічної ГІС, таксономії [11; 15], які
визначають поверхневу структурну специфікацію
172

онтологічної системи. Більш того, згідно умов предикатів (1; 2; 9), на основі множини усіх бінарних
пар об’єктів таксономічної структури можуть бути
утворені певні тавтології [16], які визначають істинні твердження щодо тематичних властивостей
об’єктів онтологічної ГІС. Практично це має вигляд
певних множинних відображень контекстів цих
об’єктів, в процесі їх використання при вирішенні
різних практичних задач.
Так відображені таким чином маркери, які
складають певну підмножину об’єктів онтологічної
ГІС, є інтерактивними, і при їх активізації відображається повний зміст інформаційної картки геопросторового об’єкта (рис. 5).
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Рис. 4. Відображення онтології на карті

Рис. 5. Картка об’єкту MVV35252_00359
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Висновки
Представлення ГІС та її додатків у вигляді онтологічної системи забезпечує визначення та виконання різних умов, щодо впорядкування геопросторової інформації в рамках вирішування різноманітних прикладних задач. Множинні характеристики,
які визначаються на основі використання гіпервідношення множинної впорядкованості об’єктів ГІС
та їх атрибутів, забезпечують досить конструктивне
визначення та використання властивості функціональних властивостей ГІС, що дозволяє надалі реалізовувати процедури, які забезпечують формування
їх у вигляді мережецентричних тематичних онтологій.
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ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ГИС, КАК СРЕДСТВО УПОРЯДОЧИВАНИЯ
ГЕОПРОСТРАНСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ
В.В. Приходнюк, А.Е. Стрижак
Рассматриваются множественные характеристики геопространственной информации и геоинформационных
систем. Определяются особенности образований таксономических структур на основе использования гиперотношения
множественной упорядоченности между объектами ГИС. Описываются правила формирования онтологической ГИС
на основе формирования бестиповых множественных λ-выражений и описания свойств множественной упорядоченности ее объектов. Определено их влияние на процессы формирования различных таксономических структур и категорий
онтологической ГИС. Приводятся примеры формирования онтологической ГИС. Описываются функциональные свойства множественных характеристик онтологических ГИС.
Ключевые слова: онтология, множественность, таксономия, ГИС, упорядоченность, гиперотношение.
ONTOLOGICAL GIS, AS A MEANS OF ORGANIZATION OF GEOSPATIAL INFORMATION
V. Prykhodniuk, O. Stryzhak
Multiple characteristics of geospatial information and geoinformations systems are considered. Specific features of formations of taxonomic structures are determined on the basis of using the hyperrelations of multiple ordering between objects GIS.
The rules for the formation of an ontological GIS based on the formation of untyped multiple λ-descriptions are described. Their
influence on the formation of various taxonomic structures and categories of ontological GIS is determined. Examples of the
formation of an ontological GIS are given. Functional properties of multiple characteristics of ontological GIS are described.
Keywords: ontology, multiplicity, taxonomy, GIS, order, hyperrelations.
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