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Увод 
 
Информациони модел аеродрома (Airport Data Model - ADAM) је дефинисан са циљем 
да се омогући интеграција SOFIA система за побољшање енергетске ефикасности 
аеродрома. ADAM слој се састоји од онтологије аеродрома и одговарајућег интерфејса 
(тј. Application Programming Interface - API) ка остатку SOFIA окружења. Аеродром 
Malpensa (MXP) у Милану и аеродром Fiumicino (FCO) у Риму су узети у обзир за 
популацију инстанци онтологије као два већа европска авио-хаба комплексне 
инфраструктуре. Другим речима, популација, односно инстанцирање онтологије је 
спроведено на основу постојеће инфраструктуре MXP и FCO аеродрома и припадајућих 
техничких система услед разноликости инсталираних уређаја (значајних потрошача). 
Улога онтологије аеродрома је у моделовању статичког знања о инфраструктури 
аеродрома из перспективе енергетске ефикасности. Моделовањем статичких 
информација о техничким системима на аеродрому, онтологија подржава интеграцију и 
интероперабилност целокупног SOFIA решења, али такође нуди и начин за узајамно 
разумевање различитих системских компоненти. 
 
Након дефинисања генеричке онтологије аеродрома која пружа генерички модел 
инфраструктуре аеродрома, један од циљева је било и њено инстанцирање у циљу 
моделовања посебних инстанци онтологије конкретног аеродрома. Због тога је 
генеричка онтологија адекватно проширена и популисана, односно инстанцирана у две 
различите инстанце које представљају моделе MXP и FCO аеродрома. Инстанцирање 
онтологије је спроведено на основу техничке карактеризације њихових релевантних 
система и припадајућих уређаја/опреме. Другим речима, ове две инстанце онтологије 
су дефинисане на такав начин да представљају моделе који одговарају тренутном стању 
одабраних аеродрома. 

Онтологија као интеграциона платформа 
 
Ради лакшег разумевања како је онтологија примењена као metamodel, односно као 
интеграциона платформа, најпре је кратко описана улога онтологије аеродрома у 
SOFIA окружењу. Заправо, главни аспекти онтологије која је моделована да омогући 
интероперабилност различитих системских компоненти су следећи: 1) моделовање 
домена од интереса (у овом случају моделовање инфраструктуре конкретног аеродрома 
класификацијом инсталираних система/уређаја релевантнх са аспекта потрошње 
енергије), 2) техничка карактеризација и семантичка интерпретација сигнала који 
долазе са инсталираних система/опреме (тј. са BMS-а или директно са сензора и data-
logging система, моделовањем припадајућег уређаја/система, карактеристика сигнала, 
релација са осталим уређајима/сигналима) и 3) просторна корелација моделованих 
података (дефинисање тополошког профила инфраструктуре аеродрома и географских 
локација уређаја инсталираних на аеродрому). 
 
Приступ који се заснива на онтологијама је одабран као погодан за изградњу 
middleware-а чији је задатак да омогући интеграцију и интероперабилност целокупног 
SOFIA решења. Имајући у виду горе наведене аспекте ADAM слоја, онтологија 
аеродрома је примењена ради семантичке интерпретације сигнала који долазе са 
примењених FDD алгоритама или директно са инсталираних сензора и data-logger-а. На 



 

 
 

тај начин, онтологија може да пружи детаљне информације о релеватним сигналима и 
уређајима оператеру, односно крајњем кориснику. Штавише, на основу семантике 
екстраховане из онтолгије омогућена је интероперабилност и транспарентна размена 
података између различитих системских компоненти. Да би се онтологија аеродрома 
интегрисала у SOFIA систем, дефинисан је одговарајући интерфејс према системским 
компонентама (као што су FDD компоненте) за екстракцију неопходне семантике из 
онтологије. 

Проширење генеричке онтологије аеродрома 
 
Генеричка онтологија аеродрома пружа генерички модел аеродрома a дефинисана je 
као скуп концепата и одговарајућих релација између њих. Један од њених циљева је да 
дефинише смернице моделовања, тј. за опис техничких карактеристика и релација 
између релевантних система који су инсталирани на аеродрому. Стога је генеричка 
онтологија моделована на основу спроведене техничке карактеризације одабраних 
аеродрома (тј. MXP и FCO аеродром).  
 
На основу техничких карактеристика система и припадајућих уређаја/опреме, 
генеричка онтологија аеродрома је проширена и инстанцирана (односно популисана) у 
две посебне инстанце које представљају моделе MXP и FCO аеродрома. Тачније, ове 
две инстанце онтологије су дефинисане на такав начин да осликавају постојећу 
инфраструктуру одабраних аеродрома. Служећи као централни репозиторијум знања 
SOFIA система, онтологија аеродрома је популисана свим статичким подацима о 
релевантним системима (на пример информације о AHU (Air Handling Unit) јединицама 
као што су номинални доток ваздуха, снага вентилатора, фреквенција протока ваздуха, 
припадајући сигнали/компоненте итд) који ће касније бити искоришћени за прорачун 
вишка утрошене енергије услед кварова/грешки као и одговарајући потенцијал уштеде 
енергије. Додатно, за потребе транспарентне комуникације у оквиру SOFIA окружења, 
спроведено је усклађивање обе популисане онтолгије са конвенцијом јединственог 
именовања сигнала која је коришћена за размену података унутар система. 
 
Хијерархија популисаних онтологија је приказана на Сл. 1 за оба анализирана 
аеродрома  (тј. MXP и FCO аеродрома). Са друге стране, у Таб. 1 приказани су 
релевантни статистички подаци о појединачним инстанцама онтологије аеродрома као 
што су укупни број класа/ентитета, број инстанци и релација. Слично као и у случај 
генеричке онтологије аеродрома, ProtégéTM развојно окружење је одабрано не само за 
моделовање/проширење, већ и за популацију модела, односно инстанцирање 
дефинисаних ентитета (уређаја, система итд). На Сл. 2 може се видети приказ Protégé 
корисничког интерфејса који представља ентитет циркуларне пумпе са свим 
припадајућим параметрима.  
 

Таб. 1. Статистички параметри популисаних онтологија аеродрома. 

 Класе 
Релације 

Инстанце 
Ка објектима Тип податка 

MXP аеродром 119 16 46 1139 

FCO аеродром 73 16 69 950 
 



 

 
 

   
(а)                                                                        (б) 

Сл. 1. Хијерархија проширених модела онтологије за (а) MXP и (б) FCO аеродром. 
 
Као што је већ напоменуто, улога популисане онтологије (на пример из перспективе 
примењених FDD алгоритама) је у семантичкој интерпретацији сигнала који долазе са 
BMS система и додатно инсталирани data-logger-а. Сви сигнали су моделовани као 
инстанце контролних (class:control који означава setpoint вредности) или мерних 
сигнала (class:reading који означава аларме, мерења или индикацију стања уређаја) који 
су дефинисани као подкласе ентитета сигнала (class:signal). На основу јединственог 
идентификатора сигнала (signalID који се шаље са уређаја/опреме путем сигнала или 
као сиров података или у оквиру одговарајућих JSON/XML порука) све неопходне 



 

 
 

додатне информације се могу екстраховати пропитивањем онтологије на потпуно 
аутоматски начин.  
 

 

Сл. 2. Ентитет циркуларне пумпе моделован у онтологији. 
 
У циљу интерпретације сигнала неопходне су различите информације, почевши од 
припадајућег техничког система (нпр. класа AHU јединица моделована као подкласа 
class:HVAC дефинисана под ентитетом система) који генерише одређени сигнал, преко 
уређаја или функционалности која је условила детектовани догађај (као што је fan-coil 
јединица за грејање/хлађење која је моделована као подкласа class:actuator под 
ентитетом уређаја или као што су инстанце class:signal, нпр. сигнал који означава пад 
притиска, квар вентилатора итд), до типа мерења (на пример сензорско очитавање 
амбијенталне температуре или влажности ваздуха које је дефинисано као инстанца 
class:measurement дефинисана као подкласа class:reading типа сигнала). Ово 
подразумева семантичко препознавање сигнала у комуникацији са data-logging 
системом, прикупљање информација о уређају/систему ком сигнал припада, које су 
његове карактеристике, његова релација са другим уређајима, који се комуникациони 
протоколи користе итд. 
 
За потребе SOFIA система, неопходно је омогућити интерпретацију свих сигнала који 
означавају неку неправилност детектовану од стране FDD алгоритама. Најпре, ово 
подразумева екстракцију додатних података о одређеном уређају у квару, а затим 
испоруку екстраховане семантике осталим компонентама SOFIA окружења, а коначно 
крајњем кориснику SOFIA Web интерфејса. Такође, један од  примера примене 
популисане онтологије у оквиру SOFIA окружења је и моделовање тополошког 
профила аеродрома. Ово подразумева дефинисање и екстракцију информација о 
географској локацији моделованих уређаја/сигнала. 



 

 
 

Инстанцирање прикупљених података 
 
Информације за моделовање ADAM слоја, односно за потребе популације и 
инстанцирање онтологије аеродрома, прикупљене су из различитих извора као што су 
упитници, интервјуи, анкете, техничка документација и упуства итд. Детаљном 
анализом наведених извора информација извршена је класификација ентитета 
релевантних са аспекта енергетске ефикасности аеродрома (као што су значајни 
потрошачи, на пример HVAC систем, осветљење, систем водоснабдевања итд) и 
дефиниција одговарајућих релација измеђи њих. Прикупљене информације су 
коришћене за популацију онтологије аеродрома инстанцирањем моделованих ентитета 
са припадајућим параметрима/атрибутима одговарајућих вредности и релација. Након 
популације онтологије са инстанцама и одговарајућим параметрима/релацијама, 
дефинисани су семантички (SPARQL) упити за потребе екстракције знања из 
онтологије. 
 
За узајамно разумевање компоненти SOFIA система, неопходно је било спровести 
додатно усклађивање са конвенцијом јединственог именовања сигнала које је 
коришћено у оквиру SOFIA окружења за размену података/порука (као што су 
JSON/XML поруке које шаљу примењене FDD компоненте у оквиру којих се преноси 
информација о идентификатору сигнала према усвојеној конвенцији). Да би се ове 
поруке корелисале са семантиком која је сачувана у оквиру онтологије, свака инстанца 
ентитета сигнала (class:signal) је проширена са одговарајућим атрибутом који означава 
одговарајући идентификатор сигнала (представљен у складу са усвојеном 
конвенцијом). Због тога је, поред проширења и инстанцирања генеричке онтологије у 
два засебна модела аеродрома (за MXP и FCO аердором), спроведено и усклађивање 
популисаних модела са усвојеном конвенцијом именовања сигнала. 
 
Да би се онтологија популисала и инстанцирала на адекватан начин, извршено је 
мапирање листе сигнала и мерних тачака у одговарајуће ентитете онтолгије аеродрома. 
Листа сигнала и мерних тачака је дефинисана на основу прикупљених информација и 
садржи податке о сваком постојећем сигналу (који долазе или са BMS система или 
додатно инсталираних сензора и data-logger-а) са којим се SOFIA систем може 
сусрести. Тачније, ово је подразумевало мапирање одговарајућих поља формиране 
листе (као што је поље које означава идентификатор сигнала signalID) у онтологију 
дефинисањем одговарајућe инстанцe или вредности атрибута одговарајућег ентитета 
(као што су на пример припадајући параметри ентитета сигнала). 
 
Мапирање, односно транслација информација у онтологију аеродрома је у знатној мери 
спроведена аутоматски, док су мање корекције и ревизије модела (на пример, 
дефинисање додатних релација између креираних и/или мапираних инстанци итд) 
спроведени накнадно на полу-атоматизован начин. Транслација информација је 
спроведена за обе инстанце модела аеродрома, тј. и у случају MXP и FCO аеродрома. 
 
На основу претходно споменутог, следећа три различита, али пак комплементарна 
приступа су узета у обзир за процес мапирања и транслације информација (у циљу 
инстанцирања и популације модела) у онтологију: 
 

• OpenRefine алат за увезивање и трансформацију података различитих формата, 
• SPIN мапирање засновано на SPARQL језику и користи се за мапирање 

RDF/OWL ентитета, и 



 

 
 

• SPARQL Update упити који представљају проширење SPARQL језика за 
додавање, корекцију и брисање RDF података. 

Интеграција онтологије у SOFIA окружење 
 
Имајући у виду захтеве за интеграцијом и интероперабилношћу целокупног SOFIA 
решења, предложена је архитектура система базирана на онтологији аеродрома која 
омогућава правовремену детекцију и дијагностику типичних операционих грешака 
уређаја/опреме. Целокупна архитектура SOFIA система је заснована на интеграцији 
системских компоненти (као што су примењене FDD компоненте) и постојећег BMS 
система који је у функцији платформе за надзор и контролу техничких система/уређаја 
на аеродрому (као на пример DESIGO систем који тренутно опслужује оба анализирана 
аеродрома). На основу FDD анализе података прикупљених са BMS система 
(стандардним комуникационим протоколима или упитима у постојећу базу података), 
али и са data-logger-а инсталираних на релевантним ентитетима (значајним 
потрошачима), дефинишу се одговарајуће корективне акције ради уштеде енергије, 
односно повећања енергетске ефикасности. Другим речима, постојећи BMS систем 
заједно са data-logger-има треба да обезбеди минимални скуп података који је 
неопходан за даљу примену FDD анализе.  
 

 

Сл. 3. Екстракција знања из популисане онтологије аеродрома 
 
На описани начин, примењени FDD алгоритми и методологија корективних акација у 
циљу уштеде енергије су подржани екстракцијом неопходних информација које су 
моделоване унутар онтологије аеродрома. Ради екстракције потребних података из 



 

 
 

онтологије неопходно је било специфицирати начин комуникације између ADAM слоја 
и осталих компоненти SOFIA система. Ово је најпре подразумевало спецификацију 
параметара, односно информација које су релевантне за приказ оператеру/крајњем 
кориснику а тиме и за екстракцију из онтологије. Са друге стране, неопходно је било 
одредити и начин на који се ове информације могу екстраховати из ADAM слоја 
(примена којих технологија, питање комуникације са онтологијом у случају онтологије 
која је чувана локално или на удаљеном серверу). Имајући у виду споменуте захтеве, 
имплементиран је одговарајући интерфејс ка онтологији (односно API) који омогућује 
транспарентан вид екстракције и испоруке потребних информација (као што су 
техничке карактеристике релевантних система/уређаја, њихова локација итд). 
 

Таб. 2. Листа параметара доступних из онтологије. 
Параметар Опис Ентитет онтологије 
име система технички систем који је генерисао 

сигнал грешке/аларм 
подкласа class:system (class:HVAC, 
class:waterCircuit, 
class:electricalPower) 

име подсистема подсистем у оквиру ког је генерисан 
сигнал 

подкласа class:device (class:actuator, 
class:functional, class:sensor) 

уређај конкретан уређај (сензор/актуатор) 
на ком је детектована грешка 

подкласа class:component 

локација груба позиција (попут Терминал 1, 
Гејт А6) са које долази детектовани 
сигнал 

подкласа class:topology (class:level, 
calss:room, class:sector, class:zone) 

подлокација прецизнија нформација о локацији 
са које долази сигнал 

подкласа class:topology (class:level, 
calss:room, class:sector, class:zone) 

опис локације параметри попут површина и 
запремина просторије, опис намене 
просторије из које долази сигнал 

параметри класе class:area 
(property:area_description, 
property:area_m2, 
property:volume_m3) 

техничка 
докуметнација 

документација уређаја са ког је 
детектован сигнал 

параметар класе class:device и/или 
class:signal (property:technicalSheet) 

тип сигнала може бити аларм, мерење, 
индикациони сигнал стања уређаја 

подкласа class:signal (class:alarm, 
class:measurement, class:state) 

идентификатор 
сигнала 

јединствени ID сигнала у систему параметар класе class:signal 
(property:signal_id) 

извор сигнала постојећи BMS систем или додатно 
инсталирани сензор (data-logger) 

параметар класе class:signal 
(property:source) 

опис сигнала опис у природном језику шта 
сигнал означава (мерење, аларм 
итд) 

параметар класе class:signal 
(property:signal_description) 

параметри 
сигнала 

тип податка који се шаље, медијум 
у ком се мери (ваздух, вода) 

параметри класе class:signal 
(property:data_type, property:medium, 
property:position) 

уређаји/сигнали у 
близини 

уређаји односно сигнали који су 
локацијски у истој просторији (ради 
просторне корелације и 
верификације прикупљених 
података) 

параметар класе class:signal, 
class:component и class:device 
(property:locatedAt) 

 
Популисана онтологија се може применити за потребе састављања детаљних 
обавештења, тј. упозорења намењена крајњем кориснику која садрже прецизне 
информације о критичном уређају/мерењима, па чак и за резоновање над детектованим 



 

 
 

сигналима. Као што је то приказано на Сл. 3, простим пропитавањем онтологије на 
основу идентификатора сигнала могуће је екстраховати додатне информације попут 
техничких спецификација и локације на потпуно аутоматски начин (коришћењем 
предефинисаних API функција које су имплементиране SPARQL упитима). 
 
Као што је то већ напоменуто, а као део спецификације интерфејса ка онтологији, 
неопходно је било дефинисати релевантне параметре/податке које је потребно 
екстраховати из популисане онтологије и представити крајњем кориснику у циљу 
дефинисања детаљне корекционе акције. Листа релевантних параметара који се могу 
екстраховати из онтологије је приказана у Таб. 2. 

Закључак 
 
Дефинисање општег информационог модела аеродрома који класификује релевантне 
информације/податке у домену од интереса је неопходно ради развоја напредног, 
интелигентног SOFIA окружења за побољшање енергетске ефикасности аеродрома. 
Један од начина да се дефинише овакав metadata слој је базиран на концепту 
моделовања онтологије. Ово техничко решење представља онтологију аеродрома која 
је дизајнирана да омогући побољшање интеграције и интероперабилносте SOFIA 
система. Другим речима, овај документ описује онтологију аеродрома која је настала 
проширењем и популацијом генеричке онтологије која пружа генерички модел 
аеродрома. За потребе инстанцирања и популације генеричке онтологије су узети 
aеродром Malpensa (MXP) у Милану и аеродром Fiumicino (FCO) због комплексне 
инфраструктуре и разноликости инсталираних техничких система/уређаја (значајних 
потрошача).  
 
Улога популисане онтолгије је у структурирању и класификацији техничких 
карактеристика система на аеродрому, односно у моделовању семантике постојећих 
система релевантних са апсекта енергетске ефикасности аеродромима (као што је 
HVAC систем, осветљење, систем водоснабдевања итд). Приступ који се заснива на 
онтологији је одабран у циљу дефинисања middleware-а који пружа заједничу 
платформу за комуникацију различитих система и припадајућих уређаја у оквиру 
инфраструктуре аеродрома. Додатно је у оквиру документа описан начин на који 
онтологија аеродрома може да моделује заједничку семантику која је неопходна ради 
интероперабилности и транспарентног преноса података између компоненти SOFIA 
система. Да би се омогућила интеграција онтологије у оквиру SOFIA система, 
дефинисан је и одговарајући интерфејс ка онтологији којим је могуће пропитивати 
онтологију одговарајућим SPARQL упитима и екстраховати потребне податке, као и 
спровести резоновање над моделованим подацима.  
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