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(укр.)  
В роботі створені принципово нові моделі та методи інтеграції інформаційних ресурсів 

та сервісів, а також організації їх взаємодії з використанням технології програмних агентів та 
мультиагентних систем в розподіленому гетерогенному інформаційно-телекомунікаційному 
середовищі. Для цього замість централізованого підходу запропоновано використовувати 
розподілений підхід.  

Розроблені модель, методи та алгоритми об’єднання інформаційних ресурсів на рівні 
доступу до них шляхом створення мультиагентної системи як частини інформаційного-
телекомунікаційного середовища. Розроблено модель мультиагентної системи балансування 
навантаження між веб-серверами та описані функціональна та структурна схеми для 
реалізації такої системи. Запропоновано метод отримання та представлення інформації, який 
передбачає використання онтології у якості проміжного шару між користувачем та 
гетерогенними реляційними базами даних та базами знань. 

(рос.) 
В работе созданы принципиально новые модели и методы интеграции 

информационных ресурсов и сервисов, а также организации их взаимодействия с 
использованием технологии программных агентов и мультиагентных систем в 
распределенной гетерогенной информационно-телекоммуникационной среде. Для этого 
вместо централизованного подхода предложено использовать распределенный подход, и 
описано модель мультиагентной системы интеграции информационных ресурсов и 
обработки информации.  

Разработано модели, методы и алгоритмы распределенного параллельного 
взаимодействия информационных ресурсов, сервисов и агентов в гетерогенной 
информационно-телекоммуникационной среде. 

(англ.) 
New principle models and methods of information resources and services integration were 

developed and methods of their interaction based on the software agent technology and multi-agent 
systems in distributed heterogeneous information and telecommunications environment. 

Instead of a centralized approach is proposed to use a distributed approach. A model of multi-
agent system information resources and processing integration were described. Models, methods 
and algorithms for distributed parallel to the interaction of information resources, services and 
agents in a heterogeneous information and telecommunications environment were developed. 
4. Порівняння зі світовими аналогами. 

Виконана розробка знаходиться на рівні світових аналогів. На відміну від існуючих 
систем надає можливість кінцевому користувачу формувати базу знань в термінах 
предметної області з автоматичним підключенням при цьому інформаційних ресурсів та 
сервісів. 
5. Економічна привабливість для просування на ринок. 

Використання запропонованого комплексного підходу дозволяє в 1,5-2 рази 
прискорити процес інтеграції інформаційних ресурсів та обробки інформації за рахунок 
використання інструментальних засобів для автоматизації процесів на етапах проектування 
та розробки відповідної системи для інформаційно-аналітичних потреб будь-якого сучасного 



підприємства або відомства. Розроблена за допомогою цих засобів система дозволяє 
підвищити в 2-3 рази ефективність інформаційно-аналітичної діяльності організації за 
рахунок скорочення часу на отримання та обробку інформації. 
6. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).  

Користувачами результатів даної роботи можуть бути вітчизняні та закордонні 
організації та підприємства інформаційно-телекомунікаційної галузі. Також результати 
можуть бути використані на промислових підприємствах, що мають корпоративні 
інформаційні мережі, а також в навчальному процесі для навчання студентів за напрямами 
телекомунікації та комп’ютерні науки. Можливими користувачами можуть бути: МНС 
України; МО України та інші міністерства та відомства України; ХТЗ, "Авіант". 
7. Стан готовності розробки. 

Розроблено та впроваджено макет мультиагентної системи інтеграції інформаційних 
ресурсів та обробки інформації, що дозволило об’єднати різнорідні інформаційні ресурси 
такі як бази даних та знань на рівні доступу до них та не потребує переробки існуючих 
інформаційних систем. Запропоновано схему системи балансування навантаження з 
використанням програмних агентів. Розроблено прототип системи доступу до інформації з 
використанням онтологій в якості проміжного шару, що дозволило здійснити доступ до баз 
даних шляхом побудови запитів до онтологій.  
8. Існуючі результати впровадження. 

Результати досліджень впроваджено в навчальний процес в курсі «Інформаційне 
забезпечення мобільних систем телекомунікацій» – новий розділ «Моделі розподіленої 
обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційному середовищі»; в курсі 
«Інтелектуальна обробка інформації» – новий розділ «Підходи до створення розподілених 
баз знань»; розроблено методичні вказівки до курсу лабораторних робіт та вдосконалити 
конспект лекцій з дисципліни «Інформаційне забезпечення ТКМ. Програмне забезпечення 
створення баз даних». 

Спільно з ДП «УкрНДІспецсталь» було відпрацьовано технологію інтеграції 
інформаційних ресурсів шляхом створення мультиагентної системи для об’єднання 
розподілених інформаційних джерел, що дозволило підвищити ефективність роботи, яка 
пов’язана з процесом обробки інформації. 
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