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Поняття контексту 

 
Загальне визначення: 

 Контекст (від лат contextus – 
«з'єднання», «зв'язок») – закінчений 
уривок письмової або усної мови 
(тексту), загальний зміст якого 
дозволяє уточнити значення окремих 
слів, що входять до нього, 
пропозицій, і т. п.  

 Контекстуальність (обумовленість 
контекстом) – це умова осмисленого 
вживання тієї чи іншої конкретної 
мовної одиниці в мові (письмовій або 
усній), з урахуванням її мовного 
оточення і ситуації мовного 
спілкування. 

Визначення в розділі 
штучного інтелекту: 

 Під контекстом розуміється область, 
в межах якої набувалися знання 
і, отже, в межах якої їх можна 
вважати достовірними.  

 Контекстом вважається частина 
бази знань, яка бере участь у 
процесі логічного висновку, 
вирішенні деякого завдання. 
Контекст звужує області баз даних 
або баз знань, формуючи області зі 
значущою в даній ситуації 
інформацією. 



Функціональна схема роботи 
Compliance департаменту 



Мета дослідження 

 змоделювати базу знань та розробити 
відповідну онтологічну модель у контексті 
роботи Compliance менеджера для 
вирішення задачі класифікації бізнес-
моделей, визначення їх рівнів ризику та 
можливості співпраці і використання певних 
платіжних методів; 

 

 автоматизувати процес узгодження 
договорів про співпрацю в роботі 
Compliance менеджера. 



Задачі 

 розглянути види знань, їх представлення та процес управління знаннями; 

 

 виконати системний аналіз предметної області – роботи Compliance 
менеджера; 

 

 провести порівняльний аналіз інструментів для розробки онтологій та 
обрати серед них найбільш зручний для подальшої розробки онтології; 

 

 розробити онтологію на основі обраного Compliance процесу: Оцінка 
бізнес-моделі; 

 

 провести порівняльний аналіз систем з підтримкою автоматизації 
документообігу та обрати доцільний інструментарій для розробки СЕД; 

 

 побудувати діаграми бізнес-процесу, змоделювати структуру БД для СЕД; 

 

 автоматизувати бізнес-процес узгодження договорів про співпрацю на 
основі організаційної структури даної ІТ компанії. 



Процес оцінки бізнес-моделі 



Процес оцінки бізнес-моделі 



Онтологія і цикл її розробки 

Онтологія - це формальна 

специфікація узгодженої 

концептуалізації. 

Основні компоненти онтології: 

- класи (або поняття, сутності); 

- відносини (або властивості, 

атрибути, слоти); 

- обмеження; 

- екземпляри класів (або індивіди). 



Порівняльна характеристика редакторів 
онтологій 

Назва 

редактора Розробник URL Стислий опис 

Формалізми, 

мови, 

формати Доступність 

OilEd IMG, 

University 

of 

Manchester 

www.oiled.m

an.ac.uk  

Desktop.  

Розробка 

онтологій, 

підтримка 

логічного 

висновку 

DAML+OIL Відкритий 

OntoEdit Ontoprise http://www.o

ntoknowledg

e.org/tools/on

toedit.shtml 

Desktop.  

Розробка та 

підтримка 

онтологій 

F-Logic, 

RDFS, OIL, 

OXML 

Відкритий 

Ontolingua KSL, 

Stanford 

University 

http://www.k

sl.stanford.ed

u/software/on

tolingua/  

Web-based. 

Спільна розробка 

онтологій 

OKBC, KIF Відкритий 

OntoSaurus ISI, 

University 

of Southern 

California 

http://www.is

i.edu/isd/onto

saurus.html  

Web-браузер баз 

знань на мові 

LOOM 

LOOM Відкритий 

Protégé SMI, 

Stanford 

University 

http://protege

.stanford.edu/  

Web-based та 

Desktop. 

Створення і 

перегляд 

онтологій 

JDBC, UML, 

XML, XOL, 

SHOE,  

RDF/RDFS, 

DAML+OIL, 

OWL 

Відкритий 

WebODE Ontology 

Group, 

Polytechnic 

of Madrid 

http://webode

.dia.fi.upm.es

/WebODEW

eb/index.html 

Web-based та 

аплети.  

Створення 

онтологій за 

допомогою 

методології 

Methontology 

F-Logic, 

LOOM, 

Ontolingua 

Відкритий 

WebOnto KMI, Open 

University 

http://kmi.op

en.ac.uk/proj

ects/webonto/  

Аплети. 

Багатокористува-

цька розробка 

онтологій 

OCML Відкритий 

 



Інтерфейс Protégé.  
Анотація та метрики розроблюваної онтології 



Інтерфейс Protégé. Таксономія та загальний вигляд 
побудованої онтології: класи, підкласи, екземпляри 



Приклад: дані про бізнес-модель Booking, що є екземпляром 
підкласу Travel_Ticketing та її взаємозв’язки 



Бізнес-процеси узгодження договору:  
існуючий та автоматизований.  

Діаграма прецедентів використання СЕД 

Процес підписання та узгодження / перевірки договору

То
п

-м
ен

ед
ж

м
ен

т 
(Г

о
л

.в
и

ко
н

.д
и

р
ек

то
р

)
Д

еп
ар

та
м

ен
т 

П
р

о
д

аж
ів

C
o

m
p

lia
n

ce
 д

еп
ар

та
м

ен
т

К
л

іє
н

т

Відправити 
чорновий 

варіант договору 
на перевірку

Перевірити 
варіант 

договору

Чи потрібно додати 
доповнення / 
пояснення?

Ні

Так

Відправити 
договір 

клієнту на 
підпис

Додати 
необхідні 

доповнення/
пояснення

Підписати 
договір

Передати договір на 
підпис Головному 

виконавчому 
директору

Підписати 
договір

Додати 
підписаний 

договір у 
сховище



Логічна модель даних СЕД 



Інтерфейс Alfresco: бізнес-процес перевірки договору 



Висновок 

• проведено системний аналіз предметної області, побудовано 

формальні моделі знань Compliance менеджера і зв’язано їх з 

моделями контексту діяльності підприємства; 

 

• запропоновано структуру бази знань у вигляді онтології, як 

новий підхід до управління знаннями у обраній ІТ компанії для 

імплементації та безпосереднього застосування її у реальному 

процесі роботи Compliance менеджера; 

 

• розроблено прототип автоматизованої системи документообігу 

в роботі Compliance менеджера; 

 

• як результат - удосконалення Compliance бізнес-процесів. 



LOGO 


