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СУБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПОГЛЯД НА АРХІТЕКТУРУ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМ
Головною метою яка досягається при розбудові будь-якої мережі є можливість здійснення комунікацій. Безліч
комунікативних актів які виникають у мережі корпорації, необхідно враховувати при побудові корпоративної
інформаційної системи (КІС) і її архітектури.
При створені архітектури КІС [1] розробники, на поточний час у своєї більшості, використовують сервісорієнтований і об'єкто-орієнтовані підходи. Вони добре спрацьовують для створення технічного/фізичного і частково
логічного рівня архітектури КІС. Але для концептуального рівня архітектури де комунікативні цілі і стратегії
визначають суб'єкти, використання наведених вище підходів не є природнім.
Тому, пропонується для розробки архітектури КІС використовувати суб’єктно-орієнтований підхід [2]. Одним з
його методів є метод колекцій. Метод дозволяє суб’єктизувати погляд на предметну область, за рахунок чого
досягається інша агрегація сутностей предметної області - суб'єктивно цільова. Суб'єктивна цінність колекції [3]
полягає в тому, що вона має тимчасові складові, то отже, це динамічна агрегація на відміну від створених методом
онтологій.
Точка зору на комунікативний потенціал колекції може змінюватися і відповідно цього можуть бути
модифіковані і створені нові класифікаційні схеми, які відсутні на поточний момент у сприйнятті предметної області
суб’єктами КІС. У Таблиці 1 наведено перші два шари колекцій суб'єктів корпоративної архітектури які містять
знання про комунікаційні стратегії
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Таблиця 1. Шари та рівні колекцій архітектури КІС
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