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АНОТАЦІЯ 

 

Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу ін-

формації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціа-

льністю 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин 

і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Початок ХХІ ст. поставив  перед людством   низку стратегічних проблем гло-

бального масштабу, серед яких важливе місце посідає  створення ефективних авто-

матизованих систем пошуку, аналізу та обробки  інформації. Обсяги та гетероген-

ність інформації змушують створювати пошукові системи, здатні оперувати запи-

тами користувача та документами на семантичному рівні. Оптимізувати цей процес 

вдається завдяки використанню методів та алгоритмів комп’ютерної обробки й ана-

лізу природної мови.   З кожним днем збільшуються можливості доступу до інфо-

рмації і все менше часу залишається на її обробку та сприйняття цілісної суті змі-

сту.    

Сфера наукових досліджень є найбільш продуктивною формою як збага-

чення людського поняттєвого простору новими концептами і зв’язками між ними, 

так і безпосередньо пов’язаним з цим лексичним процесом словотвору для опису 

нових концепцій. Наукова українськомовна література потребує дбайливого став-

лення до створення термінології, опису та уніфікації розроблених терміносистем у 

спеціалізованих словниках. Не втрачає гостроти і проблема порозуміння між дос-

лідниками на поняттєвому рівні, вирішення якої криється як у наявності доступної 

термінологічної бази, так і якісної пошукової системи (ПС) наукових документів. 

Актуальність дослідження зазначеної проблематики спричинена також поя-

вою у відкритому доступі нових прикладних рішень для аналізу текстів українсь-

кою мовою з можливостями використання таких методів як лематизація і тегування 

за частинами мови. На вирішення цих проблем спрямовані  сучасні дослідження 

знаних корпорацій: Microsoft, Google, Apple, Abbyy, IBM, які базуються на викори-



станні   технології роботи зі знаннями Data Mining. Ці технології  об’єднують ши-

рокий математичний апарат статистичного аналізу шаблонів та останні досягнення 

у сфері інформаційних технологій обробки даних великого обсягу (Big Data).  

Із появою семантичної павутини (СП, Semantic Web) інформаційний пошук 

отримав нові перспективи і почав розвиватися в бік систем з імітацією розуміння 

змісту інформації. Англійська мова як міжнародна була і є головною мовою ПС. 

Засоби семантичного пошуку в українськомовному інформаційному просторі на 

сьогодні в зародковому стані, і тому постає потреба створення інтелектуальної про-

грамної системи, яка б виконувала ефективний семантичний пошук українськомо-

вної наукової інформації. Такий підхід вимагає створення та впровадження більш 

складної програмно-технологічної основи, розробки нових методів упорядкування 

інформації та нових способів подання та аналізу знань.  

Соціальні мережі (CМ) відкривають широкі можливості для аналізу соціаль-

ної взаємодії між людьми, прогнозування їхньої поведінки, класифікації соціальної 

поведінки, моделювання інформаційних потоків у мережах, розвитку бізнес-прое-

ктів. CМ є ідеальним експериментальним майданчиком для апробації технологій 

впливу та реклами, виявлення загроз інформаційної агресії. Однак на тепер нам не-

відомі готові програмні рішенння, які дозволяють ефективно аналізувати вислов-

лювання користувачів СМ українською мовою в реальному часі.   

У дисертаційному дослідженні вирішується проблема підвищення якості 

процесу автоматичного пошуку, аналізу та обробки інформації шляхом    розробки 

комплексного підходу до пошуку, аналізу та обробки інформації в мережі Інтернет, 

зокрема, представленої українською мовою в колекціях наукових матеріалів і 

судженнях (висловлюваннях) користувачів соціальних мереж, а також вибір 

моделей, архітектурних і технологічних рішень для реалізації ефективного 

програмного прототипу обробки великих обсягів інформації в реальному часі з 

акцентом на використання агентного підходу   і удосконалення відповідного 

математичного забезпечення  створенням багатофункціональної моделі 

інтелектуальної мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів українською 



мовою із соціальною складовою, яка, на відміну від існуючих, дозволяє природне 

розпаралелювання.  

Об’єктом дослідження є пошук та аналіз даних у світовій павутині, зокрема 

колекціях наукових матеріалів та повідомлення в соціальних мережах.  

Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного 

навчання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного 

аналізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології 

аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний 

інструментарій обробки великих обсягів даних на базі агентного моделювання.   

Вибір методів дослідження зумовлений сучасним станом технологій інтеле-

ктуальної обробки текстової інформації великої розмірності, зокрема:  методи ін-

телектуальної обробки даних Data Mining та Text Mining використані для 

розв’язання задач видобування, класифікації, кластеризації інформації; методи ма-

шинного навчання застосовані в процесі аналізу та оцінки достовірності результа-

тів пошуку електронних документів та інформації про користувачів СМ; методи 

математичної логіки – використані в процесі формалізації знань та для створення 

логіко-лінгвістичних та агентних моделей;  методи графематичного, морфологіч-

ного, синтаксичного та семантичного аналізу застосовані для аналізу PDF-докуме-

нтів; методи розробки експертних систем застосовані для створення інформаційної 

технології аналізу вподобань користувачів СМ;  методи об’єктно-орієнтованого 

програмування – для програмної реалізації запропонованих програмних прототи-

пів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці нових моделей та 

методів, архітектурних і програмних рішень  для вирішення задачі пошуку й 

аналізу  текстових документів українською мовою із застосуванням агентно-

базованої парадигми та підходів до даних великої розмірності у WWW. 

Ефективність запропонованих підходів продемонстровано на прикладах вирішення 

прикладних задач.  

У дисертаційній роботі   подано основні визначення та проаналізовано базові 

методи й технічні засоби побудови систем інформаційного пошуку, здіснено 



класифікацію пошукових систем, охарактеризовано провідні світові пошукові 

машини, визначено особливості пошуку та класифікації українськомовних 

матеріалів з ознаками наукового стилю, описано агентно-базоване моделювання, 

досліджено відомі класи архітектур агента.  

Зроблено висновок, що розв’язання поставлених задач дисертаційного 

дослідження уможливлює горизонтальна архітектура на основі знань, що містить 

символьну модель світу, представлену в явній формі, у якій прийняття рішень про 

дії, що має виконувати агент, здійснюється на основі міркувань логічного чи 

псевдо-логічного типів. Обґрунтовано використання для програмних реалізацій 

багаторівневої архітектури. Був не простим і вибір агентної платформи. Тому 

здійснено порівняльний аналіз відомих   платформ ‒ JADE, Coguaar, JAS, Breve ‒ 

та обґрунтовано вибір JADE. Детально схарактеризовано використання 

спеціальних середовищ агентного моделювання  Repast, Swarm, NetLogo  і 

MASON.  

У результаті дослідження одержано такі основні теоретичні результати:  

Вперше: 

 Розроблено багатофункціональну модель пошукової мультиагентної системи 

наукових матеріалів українською мовою з соціальною складовою (МАЗ-

КУН);  

 Для аналізу науково-технічних документів запропоновано, окрім традицій-

них термінологічного та морфологічного словників, використання таких сло-

вникових засобів, що відображають специфіку наукової прози: словник зага-

льнонаукових слів і висловів; лексико-синтаксичні шаблони типових фраз на-

укової мови; 

 Визначено складові елементи лексико-синтаксичних шаблонів, мову їх за-

пису й методику створення набору шаблонів, на основі якої було розроблено 

початковий набір шаблонів для опису характерних конструкцій визначення 

нових термінів; 

 Розроблено базовану на моделі акторів паралельну архітектуру модуля ран-

жування  наукових документів; 



 Розроблено метод побудови бази знань інтелектуального агента на основі ме-

режі Байєса і міркувань на основі правил RBR (Rule-based Reasoning) для під-

тримки процесу прийняття рішень; 

 Запропоновано метод автоматизованої побудови тезаурусів, що надає мож-

ливість досить точно визначати важливі українськомовні терміни й встанов-

лювати термінологічні зв’язки між ними в наукових документах; 

 Створено комплексний підхід до аналізу висловлювань користувачів соціа-

льних мереж з обґрунтуванням вибору технологічних рішень для реалізації 

програмного прототипу управління процесом аналізу великих обсягів даних 

в режимі реального часу; 

 Розроблено алгоритм дослідження структури pdf-документів, оформлених 

згідно з форматами українських видань, та знаходження елементів, що вхо-

дять до списку посилань таких документів; 

 Створено алгоритм виділення іменованих сутностей та знаходження корефе-

рентності для автоматичного аналізу текстів українською мовою; 

 Запропоновано спосіб оцінки висловлювань за допомогою аналізатора емо-

ційного забарвлення та алгоритму визначення тематики тексту із використан-

ням TF-IDF показників. 

 

Удосконалено: 

 алгоритм автоматичної побудови тезаурусів за заданою вибіркою текстів 

шляхом модифікації статистичного методу та методу на основі лексико-син-

таксичних шаблонів з урахуванням синтаксису української мови та семан-

тики наукових текстів; 

 алгоритм побудови індексу цитувань колекції документів. 

Результати, отримані внаслідок виконання дисертаційного дослідження, ма-

ють і прикладний характер: 

 Розроблено прототип пошукової мультиагентної системи наукових матеріа-

лів українською мовою з соціальною складовою (МАЗКУН) й архітектурні та 

технологічні рішення реалізації її прототипу; 



 Розроблено прототип спеціалізованої пошукової системи в колекції україн-

ськомовних наукових публікацій на базі хмарних технологій; 

 Реалізовано алгоритм автоматичної побудови тезаурусу; 

 Створено автоматизовану систему побудови індексу цитувань вхідної колек-

ції наукових документів з українськомовних джерел; 

 Розроблено веб-прототип аналізу висловлювань користувачів соціальної ме-

режі Twitter; 

 Розроблено прототип мультиагентної системи для подання даних у вигляді 

байєсівських мереж, реалізації міркувань на основі правил RBR з ефектив-

ними засобами моделювання інформації про предметну галузь. 

 Реалізовано програмний прототип, що дає можливість згенерувати портрет 

особи на основі прихованих зв’язків, що віднайдені з інформації, яка є у ві-

льному доступі в мережі Інтернет.   

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-дослідну ро-

боту факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (НаУКМА) «Інтелектуальні пошукові системи над соціальними мере-

жами» номер держреєстрації 0115U000391, в автоматизовану систему управління 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, в автоматизо-

вану систему управління навчальним процесом Національного університету 

«Острозька академія», і фірмах «Навігатор» та «Infocom». Також результати дисер-

таційного дослідження використовуються в навчальному процесі НаУКМА 

Міністерства освіти і науки України при підготовці фахівців за напрямом підго-

товки «Програмна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр»   та напрямом підго-

товки «Прикладна математика» освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» (в тео-

ретичній та практичній підготовці за дисциплінами:   «Штучний інтелект», 

«Розподілені операційні системи», «Основи системного аналізу об'єктів і про-

цесів», «Теоретичні та прикладні аспекти онтологій», що підтверджено актом впро-

вадження у навчальний процес. 

    



Ключові слова: пошукові системи, мультиагентні системи, програмні системи, 

база знань, тезаурус, аналіз даних, аналіз текстів, архітектура, машинне навчання, 

соціальні мережі. 

 

ANNOTATION 

 

A.M. Hlybovets Agent-based information search and analysis program systems. – 

Qualifying scientific work as a manuscript. 

Thesis for obtaining an academic degree of Doctor of Technical Sciences in 

specialty 01.05.03 – mathematical and program software of computing machines and 

systems. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2018. 

The beginning of the 21st century put a number of strategic problems of global scale 

to the humanity, among which are the creation of efficient automated systems for the 

search, analysis and processing of information. The volumes and heterogeneity of 

information make it necessary to create search engines that can operate user requests and 

documents at the semantic level. It is possible to optimize this process by using methods 

and algorithms of computer processing and analysis of natural language. Every day, the 

opportunities to access information grow and less time remains for its processing and the 

perception of the integral essence of the content.    

The field of scientific research is the most productive form of enriching the human 

conceptual space with new concepts and links between them, and the lexical word 

formation process for the description of new concepts which is directly related to it. 

Scientific Ukrainian-language literature requires a careful attitude towards the creation of 

terminology, description and unification of the developed terminology systems in 

specialized dictionaries. It does not lose the acuteness and the problem of understanding 

between researchers at the conceptual level, the solution of which lies in the availability 

of an accessible terminology database, as well as high-quality search engine (SE) for 

scientific documents. 

The relevance of research of this problem is also caused by the occurrence of new 

applied solutions for the analysis of texts in Ukrainian, which are in public domain, with 



the possibilities of using such methods as lemmatization and tagging by parts of the 

language. Modern studies of well-known corporations are aimed at solving these 

problems: Microsoft, Google, Apple, Abbyy, IBM, which are based on the application of 

knowledge processing technology Data Mining. These technologies combine the broad 

mathematical model of statistical analysis of templates and the latest achievements in the 

field of information technology of big data processing.  

With the occurrence of the Semantic Web (SW), the information search received 

new perspectives and began to evolve toward systems that simulate understanding of 

information content. English as an international language was and is the main language 

of SE. Means of semantic search in the Ukrainian-language information space today are 

in their infancy, and therefore there is a need to create an intelligent program system that 

would perform an effective semantic search for Ukrainian-language scientific 

information. Such an approach requires the creation and implementation of a more 

complex program and technological basis, the development of new methods for 

streamlining information and new ways of presenting and analyzing knowledge.  

Social media (SM) offer wide opportunities for analyzing social interaction 

between people, predicting their behaviour, classifying social behaviour, modeling 

information flows in networks, developing business projects. SM are an ideal 

experimental platform for approbation of technologies of influence and advertising, 

detection of threats of information aggression. However, nowadays we are not aware of 

the ready-made software solutions that allow effectively performing real-time analysis of 

expressions of SM users in Ukrainian.   

The thesis research addresses the problem of improving the quality of the process 

of automatic search, analysis and processing of information by developing an integrated 

approach to the search, analysis and processing of information on the Internet, in 

particular, presented in the Ukrainian language in collections of scientific materials and 

judgments (expressions) of social media users as well as the choice of models, 

architectural and technological solutions for the implementation of an effective software 

prototype of real-time processing of large volumes of information with an emphasis on 

the application of the agent-based approach and improvement of the relevant 



mathematical software by creating a multifunctional model of intelligent multi-agent 

search engine for scientific materials in the Ukrainian language with a social component, 

which, unlike the existing ones, allows for natural parallelization.  

The subject of the study is the search and analysis of data on the World Wide Web, 

in particular collections of scientific materials and messages on social media.  

The subject of the study is agent-based modeling, methods of machine learning and 

statistical processing of large volumes of data, methods of ontological analysis and a 

model for the creation of flexible architectures of software systems, technology for 

analyzing expressions of social media users and software tools for processing large 

volumes of data on the basis of the agent-based modeling.   

The choice of research methods is caused by the current state of technology of 

intelligent processing of large dimension text information, in particular:  Data Mining and 

Text Mining data intelligent processing methods are used to solve the tasks of mining, 

classification, clustering of information; methods of machine learning are applied in the 

process of analyzing and assessing the reliability of results of searching for electronic 

documents and information about SM users; methods of mathematical logic are used in 

the process of formalization of knowledge and for the creation of logical and linguistic as 

well as agent-based models; methods of graphical, morphological, syntactic and semantic 

analysis are used for the analysis of PDF documents; methods of developing expert 

systems are used to create information technology for analyzing the preferences of SM 

users; methods of object-oriented programming are used for the program implementation 

of the proposed program prototypes. 

Scientific novelty of the obtained results is about the development of new models 

and methods, architectural and software solutions for solving the problem of searching 

and analyzing text documents in the Ukrainian language, using an agent-based paradigm 

and approaches to large-dimensional data in the WWW. The effectiveness of the proposed 

approaches is demonstrated by examples of solutions to applied problems.  

In the thesis, the main definitions are given and the basic methods and technical 

means of building information search engines are analyzed, search engines are classified, 

the leading world search engines are characterized, the features of the search and 



classification of Ukrainian-language materials with the signs of scientific style are 

determined, the agent-based modeling is described, known classes of agent architectures 

are investigated.  

It is concluded that the solution of the tasks of the thesis research is enabled by a 

horizontal knowledge-based architecture containing a symbolic model of the world 

presented in an explicit form in which the decision-making on the actions to be performed 

by an agent is made on the basis of considerations of logical or pseudo-logical types. The 

application of multi-level architecture for software implementations is substantiated. The 

choice of the agent platform was not easy. Therefore, comparative analysis of such known 

platforms as JADE, Coguaar, JAS and Breve was conducted and choice of JADE was 

justified. The use of special environments for agent-based modeling Repast, Swarm, 

NetLogo and MASON is described in detail.  

As a result of the research, the following main theoretical results are obtained:  

First: 

 A multifunctional model of multi-agent search engine for scientific materials in 

Ukrainian with a social component (MAZKUN) is developed;  

 For the analysis of scientific and technical documents, in addition to traditional 

terminological and morphological dictionaries, the use of such vocabulary tools 

that reflect the specifics of scientific prose are proposed: dictionary of general 

scientific words and phrases; lexical and syntactical templates of the standard 

phrases of the scientific language; 

 The components of the lexical and syntactical templates, the language of their 

writing and methodology for creating a set of templates are determined, on the basis 

of which the original set of templates is developed to describe the characteristic 

structures of the definition of new terms; 

 An actor-based concurrent architecture of the system of finding scientific 

documents is developed; 

 The method of building the knowledge base of the intelligent agent based on the 

Bayesian network and Rule-based Reasoning (RBR) is developed to support the 

decision-making process; 



 An automated method building thesauruses, which provides an opportunity to 

accurately define important Ukrainian-language terms and establish terminological 

links between them in scientific documents, is proposed; 

 An integrated approach to the analysis of expressions of social media users with 

the substantiation of choice of technological solutions for implementation of the 

software prototype of managing the process of real-time analysis of large volumes 

of data is created; 

 The algorithm of studying the structure of PDF documents, executed according to 

the formats of Ukrainian publications, and finding the elements included in the list 

of references of such documents is developed; 

 The method of assessing expressions with the help of the analyzer of emotional 

colouring and the algorithm for determining the theme of the text using the TF-IDF 

indicators is proposed. 

Improved: 

 the algorithm of automatic building of thesauri by a given sample of texts by 

modifying the statistical method and method based on lexical and syntactic 

templates, taking into account the syntax of the Ukrainian language and the 

semantics of scientific texts; 

 algorithm for building a citation index of a collection of documents. 

Results obtained through the implementation of the thesis research also have an 

applied nature: 

 The prototype of a multi-agent search engine for scientific materials in Ukrainian 

with a social component (MAZKUN) as well as architectural and technological 

solutions for implementing its prototype are developed; 

 A prototype of the specialized search engine in the collection of Ukrainian-

language scientific publications based on cloud technologies is developed; 

 The algorithm of automatic building of thesaurus is implemented; 

 An automated system for building the citation index of the incoming collection of 

scientific documents from Ukrainian-language sources is created; 



 Web prototype for analyzing the expressions of users of Twitter social networking 

service; 

 A prototype of a multi-agent system for presenting data in the form of Bayesian 

networks, implementation of considerations based on RBR with effective means of 

modeling information on the subject field is developed. 

 A software prototype that allows generating a person's portrait based on hidden 

links that are derived from information that is in public domain on the Internet is 

implemented.   

The results of the thesis research are introduced into the research work of the Fac-

ulty of Computer Science of the National University “Kyiv-Mohyla Academy” 

(NUKMA) "Intelligent Search Engines over Social Media", state registration number 

0115U000391, in the automated management system of the Petro Mohyla Black Sea Na-

tional University, in the automated education management system of the National Uni-

versity of Ostroh Academy, and such companies as Navigator and Infocom. In addition, 

the results of the thesis research are used in the educational process of NUKMA of the 

Ministry of Education and Science of Ukraine in the training of professionals majoring in 

Software Engineering of the Bachelor's Degree and in Applied Mathematics of the Bach-

elor’s Degree and Master’s Degree in theoretical and practical training in the subjects 

"Artificial Intelligence", "Distributed Operating Systems", "Fundamentals of System 

Analysis of Objects and Processes", "Theoretical and Applied Aspects of Ontologies", as 

confirmed by an act of implementation into the learning process. 

    

Key words: search engines, multi-agent systems, software systems, knowledge base, 

thesaurus, data analysis, text analysis, architecture, machine learning, social media. 
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Вступ 

Актуальність теми. Початок ХХІ ст. поставив  перед людством   низку стра-

тегічних проблем глобального масштабу, серед яких важливе місце посідає  ство-

рення ефективних автоматизованих систем пошуку, аналізу та обробки  інформації. 

Обсяги та гетерогенність інформації змушують створювати пошукові системи, зда-

тні оперувати запитами користувача та документами на семантичному рівні. Опти-

мізувати цей процес вдається завдяки використанню методів та алгоритмів 

комп’ютерної обробки й аналізу природної мови (NLP). Як зазначав Девід Ґелентер 

[1], «ми живемо в очікуванні ери знань, залишаючись погано інформованими». З 

кожним днем збільшуються можливості доступу до інформації і все менше часу 

залишається на її обробку та сприйняття цілісної суті змісту.    

Сфера наукових досліджень є найбільш продуктивною формою як збага-

чення людського поняттєвого простору новими концептами і зв’язками між ними, 

так і безпосередньо пов’язаним з цим лексичним процесом словотвору для опису 

нових концепцій. Наукова українськомовна література потребує дбайливого став-

лення до створення термінології, опису та уніфікації розроблених терміносистем у 

спеціалізованих словниках. Не втрачає гостроти і проблема порозуміння між дос-

лідниками на поняттєвому рівні, вирішення якої криється як у наявності доступної 

термінологічної бази, так і якісної пошукової системи (ПС) наукових документів 

[2]. 

Одним із ефективних способів покращення релевантності пошукової видачі 

таких систем є використання тезаурусу [3], що є довідником характеру і сили зв’яз-

ків між термінами. Серед методів побудови тезаурусів автоматизований метод як-

найкраще підходить для сфери наукових досліджень насамперед через високі те-

мпи оновлюваності інформації. Під час розробки методу автоматичної побудови 

тезаурусу до уваги було прийнято обмеженість документарних колекцій випуще-

них українською мовою, що вимагало врахування можливості ітеративного дода-

вання наукових документів до термінологічної бази з наступним оновленням змісту 

тезауруса. 
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Одним із методів покращення пошукової видачі є використання тезаурусів 

термінів предметних областей. Тезауруси є таблицями термінів, що поєднують 

пов’язані між собою терміни, зазвичай вказуючи тип зв’язку (NT, BT, USE, RT) [4]. 

Інформаційні системи можуть використовувати тезауруси на етапі індексації доку-

ментів, для того щоб правильніше класифікувати документи по категоріях, або під 

час пошуку, розширюючи пошуковий запит користувача пов’язаними термінами. 

Більш того, порівняльні заміри релевантності звичайної пошукової видачі з розши-

реною пошуковою видачею, до якої було додано інформацію з тезаурусу, за дум-

кою Чена [5], показують можливість її покращення. Таким чином, можна вважати 

обґрунтованим використання тезаурусів в пошукових системах задля покращення 

їх якості. 

Становлення інформаційного пошуку (ІП) як самостійної науки починається 

у 1945 році із виходом новаторської статті Венівара Буша [6]. Поняття «інформа-

ційний пошук» вперше використав у докторській дисертації Кельвін Мур у 1948 

році, а з 1950 року термін опублікований та вживається у літературі, про що згаду-

ється, наприклад, у [7]. Наступні значні кроки було зроблено у 1960-ті роки, зок-

рема завдяки розробці системи SMART Джерардом Салтоном та його студентами 

спочатку у Гарвардському, а потім у Корнельському університетах, а також завдяки 

створенню методології оцінювання пошукових систем (ПС), розробленій Сайрілом 

Клевердоном з колегами у Аерокосмічному Коледжі при університеті Кренфілда. 

Ця методологія використовується й до нині [7]. 

Актуальність дослідження зазначеної проблематики спричинена також поя-

вою у відкритому доступі нових прикладних рішень для аналізу текстів українсь-

кою мовою з можливостями використання таких методів як лематизація і тегування 

за частинами мови. На вирішення цих проблем спрямовані   дослідження знаних 

корпорацій: Microsoft, Google, Apple, Abbyy, IBM, які базуються на використанні   

технології роботи зі знаннями Data Mining. Ці технології  об’єднують широкий ма-

тематичний апарат статистичного аналізу шаблонів та останні досягнення у сфері 

інформаційних технологій обробки даних великого обсягу (Big Data).  
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Як зазначено у [3], традиційною проблемою ІП, окрім власне пошуку 

релевантних документів, є ранжування результатів за спаданням релевантності та 

повернення клієнту k перших результатів. Такий пошук називається ранжованим. 

Ефективність алгоритмів ранжування грає важливу роль у забезпеченні 

адекватності результатів.   Тому проблема ефективного ранжування залишається 

відкритою і актуальною [8].  

Наразі важливою залишається проблема обчислювальної складності у ПС. 

Наприклад, у роботі [9] обґрунтовано, що обчислювальна складність є ключовим 

фактором ефективності моделі ІП та відповідної ПС. Із розвитком галузі ІП коло 

задач постійно розширювалось. Перш за все слід згадати проблеми класифікації та 

кластеризації документів.   

До актуальних задач ІП відносять реферування документів, проектування та 

розробку мов запитів, проектування архітектур пошукових систем та 

користувацьких інтерфейсів, моделювання. 

Одним із шляхів підвищення ефективності пошуку інформації вважають ви-

користання запитів природною мовою. Такі запити дозволяють чіткіше описати ін-

формаційні потреби користувача, дозволяючи простіше реалізовувати ІП за зміс-

том.  Починаючи з 2001 року ПС почали індексувати документи у форматах, від-

мінних від html, зокрема, у форматах характерних для зберігання наукової інфор-

мації, таких як PostScript. Це значно збільшило кількість наукових документів, до-

ступних для пошуку. Ймовірність знайти якусь статтю є незначною навіть якщо 

вона проіндексована даною пошуковою системою. Основною причиною недостат-

ньої ефективності пошуку тут бачиться те, що пошукові системи при визначені ре-

левантності орієнтуються в основному на ключові слова пошукового запиту кори-

стувача. Та за цими словами не завжди можна чітко визначити потрібну тематику 

шуканих документів. До того ж наукові документи можуть мати значно меншу кі-

лькість посилань, що також впливає на ефективність визначення релевантності. 

Методи пошукової оптимізації дозволяють штучно підвищувати ранг окремих ре-

зультатів при відсутності дійсної релевантності.  
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Як вже було зазначено раніше, основною проблемою звичайних пошукових 

систем є велика кількість різноманітної інформації і відсутність ефективних мето-

дів фільтрації матеріалів саме наукової тематики.  

 Якщо враховувати в аналізі особливості   наукового стилю, то одним з варі-

антів підвищення ефективності пошуку є перевірка стилістики результатів отрима-

них від пошукових систем, і включення цих матеріалів до остаточних результатів 

пошуку якщо вони належить до текстів наукової тематики, або вилучення їх із ре-

зультатів в іншому випадку. По-перше, так   можна позбавитись від «зашумлення», 

тобто не релевантних за спрямуванням документів. По-друге, за цього варіанту вра-

ховується сам текст, тобто його найновіша версія, на відміну від пошукових систем, 

у яких пошук відбувається за проіндексованим раніше текстом. Такий підхід ви-

ключає потрапляння неробочих посилань у остаточні результати пошуку. 

Найважливішою проблемою при реалізації фільтрації матеріалів на основі сти-

льової приналежності є автоматизація, оскільки значна частина критеріїв стилісти-

чного аналізу тексту, прийнятих у мовознавстві, по-перше, потребують розуміння 

змісту тексту. По-друге, потребують значного аналізу тексту, що в умовах автома-

тичного пошуку може значно зменшити його швидкість. 

Найбільш популярними серед спеціалізованих ПС наукової інформації є 

CiteSeer, Google Scholar, Scirus. Загалом варто відзначити, що спеціалізовані ПС є 

достатньо ефективними для пошуку англомовних наукових матеріалів. Підтримка 

пошуку україномовних матеріалів в більшості систем реалізована не повністю, що 

призводить до зменшення релевантності результатів пошуку. 

Типовий користувач інформаційно-пошукової системи (ІПС) не готовий довго 

вивчати отримані від пошукової системи результати, а через недосконалість запи-

тів їх селективність звичайно невелика. Це зумовлює необхідність використання 

ефективної стратегії ранжування, що дозволяє упорядкувати результати пошуку 

так, щоб підвищити «корисність» документів зверху одержаного списку (тобто ті, 

які реально побачить користувач).  
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 «Корисність» сторінки – поняття, безпосередньо не пов'язане із ступенем 

відповідності сторінки початковому запиту і залежить від конкретного користу-

вача. Для оцінки «корисності» звичайно використовується доступна метаінформа-

ція як про документ, так і про користувача.  

Наприклад, одним з можливих підходів до підвищення «корисності» в класи-

чних ІПС використовують критерії «новітності» (novelty) і «покриття» (coverage). 

Ідеального критерію для оцінки «корисності» не існує через суб'єктивну природу 

цього поняття. Для досягнення якнайкращих результатів, мабуть, варто використо-

вувати багатовимірні оцінки, що характеризують «корисність» з погляду різних 

критеріїв. Відносна цінність цих критеріїв залежить від конкретного користувача, 

і ці особливості користувача варто з'ясовувати та максимально використовувати.  

Окрім інформації, що знаходиться безпосередньо на спеціалізованих фору-

мах і сайтах, також слід звертати увагу на розміщені там посилання (лінки) на схожі 

матеріали або теми обговорень. Посилання можуть вивести на вузькотематичні 

(або регіональні) каталоги і пошуковики, які можуть містити лінки на невидимі для 

стандартних пошукових серверів ресурси. Корисними можуть також виявитися по-

силання на різноманітні довідники, зокрема й вузькоспеціалізовані, вертикальні 

портали, присвячені спеціальній тематиці, де міститься власний каталог невидимих 

для пошуковиків посилань, якісніший за той, що знаходиться у видимій частині 

Інтернету [10]. 

 Одним із напрямів підвищення ефективності роботи програмних систем, про 

який станнє десятиріччя всі говорять, є використання хмарних обчислень [11].  Бі-

льшість програмного забезпечення та даних у цьому випадку зберігається на сер-

верах «хмари», доступних через Інтернет. Дані та документи, залишаються досту-

пними для розподіленої обробки верифікованим користувачем (обробником) в ре-

жимі реального часу. Ця модель є документно-орієнтованою.  

Динамічно розвивається напрямок хмарних обчислень, орієнтований насам-

перед на веб-розробників. Рішення PaaS дозволяють спростити розробку і розгор-

тання масштабованих веб-додатків і заощадити трудовитрати програмістів. Проте, 
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натомість за додаткові зручності розробники повинні бути готові поступитися час-

тиною низько-рівневого контролю за системою хмарному постачальнику [12]. 

PaaS-рішення дозволяють значно підвищити ефективність праці розробників ПЗ.  

Із появою семантичної павутини (СП, Semantic Web) інформаційний пошук 

отримав нові перспективи і почав розвиватися в бік систем з імітацією розуміння 

змісту інформації. Англійська мова як міжнародна була і є головною мовою ПС. 

Засоби семантичного пошуку в українськомовному інформаційному просторі на 

сьогодні в зародковому стані, і тому постає потреба створення інтелектуальної про-

грамної системи, яка б виконувала ефективний семантичний пошук українськомо-

вної наукової інформації. Такий підхід вимагає створення та впровадження більш 

складної програмно-технологічної основи, розробки нових методів упорядкування 

інформації та нових способів подання та аналізу знань.  

Соціальні мережі (CМ) відкривають широкі можливості для аналізу соціаль-

ної взаємодії між людьми, прогнозування їхньої поведінки, класифікації соціальної 

поведінки, моделювання інформаційних потоків у мережах, розвитку бізнес- прое-

ктів. CМ є ідеальним експериментальним майданчиком для апробації технологій 

впливу та реклами, виявлення загроз інформаційної агресії. Однак на тепер нам не-

відомі готові програмні рішенння, які дозволяють ефективно аналізувати вислов-

лювання користувачів СМ українською мовою в реальному часі.   

Однак, на сьогоднішній день, не існує готових програмних рішень, що дозво-

лять аналізувати висловлювання користувачів соціальних мереж українською мо-

вою. Немає чітких критеріїв та підходів до аналізу висловлювань в контексті соці-

альних мереж. В роботах [13,14] була описана розробка комплексного підходу до 

аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж, а також вибір технологічних 

рішень для реалізації програмного прототипу управління процесом аналізу та отри-

маними результатами, що дає надію на пришвидшення рішення цієї проблеми. 

У цій дисертаційній роботі досліджуються особливості роботи з соціальними 

мережами, способи отримання інформації про користувача, його вподобань, відо-

мостей про участь в подіях, групах, організацій, отримання його останніх вислов-
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лювань. Із збільшенням обсягів інформації і необхідністю її обробляти почали ви-

никати нові проблеми у програмуванні пов’язані із BigData та підходи до їх вирі-

шення. Одним із таких підходів є використання MapReduce. Остання є технологією 

програмування, яка забезпечує ефективну обробку та генерування дуже великих 

наборів даних, використовуючи кластер. Застосування фреймворку Apache Hadoop 

[15] для розподіленої обробки великих колекцій даних у кластері на основі 

MapReduce дозволяє суттєво підвищити швидкість виконання програми. 

Обробку  текстової інформації досліджували видатні вітчизняні та зарубіжні 

вчені: Ланде Д. В., Маккарті Д., Піттс У., Ньюелл А., Люгер Д. Ф., Рубашкін В. Ш., 

Хопкрофт Дж., Бродер А., Виноград Т. В., Поспєлов Д. А., Попов Е. В., Осуга С., 

Лакофф Дж., Анісімов А.В., Севбо І.П., Широков  В. А., Леонтьєв Н. Н., Шемакін 

Ю. І., Гальперін  І. Р., Лайонз  Дж., Кобозева  І. М., Мельчук  І. А., Кронгауз  М. А., 

Греймас  А. Ж., Фостер  Д. М.. Та все ж питання  створення ефективної системи 

автоматичного пошуку, аналізу електронних текстових документів українською 

мовою і досі залишається актуальним. 

Як зазначають відомі представники української теоретичної школи: П. І. Ан-

дон, А. В. Анісімов,   С.Л. Кривий, О. А. Летічевський,   Г.Є. Цейтлін та ін. ,  остан-

нім часом набула особливого розвитку  теорія алгебраїчного програмування, яка 

забезпечує оптимізацію багатьох рішень у розподілених системах інтелектуального 

типу, зокрема шляхом використання агентного підходу до моделювання  або засто-

сування агентних технологій у програмуванні.  

Задачі і методи видобування даних і розпізнавання образів (Data Mining and 

Pattern Recognition) лежать на межі теорій баз даних і штучного інтелекту.  Основ-

ним методом дослідження задач аналізу даних є їх відображення на деяку форма-

лізовану мову і подальший аналіз отриманої моделі, що залишається характерним 

і для видобування веб-даних (Web mining).   

Традиційно виділяють такі основні етапи аналізу веб-даних: вхідний 

(отримання «сирих» даних з джерел),  попередньої обробки (дані представляють у 

формі, необхідній для успішної побудови моделі), моделювання, аналізу моделі. 

Конкретизація кожного етапу залежить від особливостей поставленої задачі. Тому 
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з’явилися такі категорії видобування веб-даних: аналіз використання веб-ресурсів 

(Web Usage Mining), видобування веб-структур (Web Structure Mining), видобу-

вання веб-контенту (Web Content Mining) 

У цій роботі  найбільшу увагу ми приділимо саме розділу видобування та 

аналіз веб-контенту. Оскільки більшість інформації, розміщеної на веб-ресурсах, 

є текстовою інформацією, то для її обробки й аналізу варто використовувати ме-

тоди іншої сфери прикладного видобування даних, такої як інтелектуальний аналіз 

тексту (Text Mining або Knowledge Discovery in Text).  

Технологія мобільних агентів упродовж декількох останніх років залиша-

ється популярною темою у сфері інформаційної інженерії. На цю технологію пок-

ладають багато надій, проте широкомасштабне застосування агентів все ще попе-

реду. Однією з причин недосконалості та незрілості технології агентів є те, що ми 

все ще не здатні зробити її достатньо ефективною і такою, щоб вона відповідала 

жорстким вимогам, які покладаються на неї практикою застосування. Розв’язання 

цієї задачі є, безсумнівно, актуальним і проводитиметься у цій дисертаційній ро-

боті. Мабуть, найбільш вдалими тут є підходи, запропоновані О. А. Летічевським,  

С. С. Гороховським, С.В. Єршовим  і А.Л. Яловцем.  

Тему агентів слабо розкрито і досліджено, але відомо, що вона має великі 

перспективи. Основними з можливостей є суттєве зменшення кількості трафіку, що 

передається мережею, прискорення процесів збирання, обміну та опрацювання ін-

формації в мережі, зменшення навантаження на серверні апаратні засоби, збіль-

шення надійності через децентралізацію, зменшення ймовірності виникнення вузь-

ких місць або так званих BottleNeck, збільшення ресурсних можливостей через ро-

зподілення обчислень. Такі можливості досить перспективні з точки зору розвитку 

мережевих засобів комунікації.  

Сучасні інструменти імітаційного моделювання дозволяють ефективно за-

стосовувати його не тільки в наукових дослідженнях, а й у якості засобів для побу-

дови систем підтримки прийняття рішень у бізнесі. Для досягнення практично зна-

чущих результатів необхідно знати про особливості та обмеження кожного з існу-

ючих підходів. Вибір тієї чи іншої парадигми повинен обумовлюватися не стільки 
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предметною областю моделювання, а необхідним ступенем деталізації системи та 

даними, що є у розпорядженні. Агентне моделювання дозволяє змоделювати сис-

тему максимально наближену до реальності [16]. 

Більшість розробників систем, що базуються на агентах, використовують ін-

туїтивний підхід до проектування — мінімізують рекомендації та створюють дові-

льні, вигадані ними самими нотацію та термінологію. Цілком очевидно, що необ-

хідне уточнення полягає у більшості випадків у формалізації переходу від об’єкт-

них технологій до агентних шляхом створення відповідної агентно-орієнтованої 

методології проектування.  

Українські вчені (П. І. Андон, А. В. Анісімов, В. М. Глушков, О. А. Летічев-

ський, С.Л.Кривий, О. Л. Перевозчикова,   Г. О. Цейтлін)   зробили значний внесок 

у дослідженні різних аспектів побудови ефективних  складних програмних систем 

обробки інформації  [17,18,19, 20, 21, 22, 23].  

Однак, як відзначають дослідники [24], побудова розподілених систем інте-

лектуального типу — значно складніше завдання, ніж побудова централізованих 

систем, навіть просто розподілених систем. Основна причина складності полягає у 

враховуванні специфічності сфери застосування самої інтелектуальної системи 

(ІС) і складності організації ефективної взаємодії базових компонент системи, мо-

жливості їх удосконалення в процесі функціонування [25, 26, 27, 28], а ефективну 

їх реалізацію забезпечують такі моделі як модель акторів [29], агентні моделі та 

агентні технології.  

Аналіз останніх досліджень у цій царині привів нас до широкого викорис-

тання агентного підходу в розв’язанні більшості задач цього дисертаційного дослі-

дження, зокрема агентні моделі і модель акторів забезпечували ефективне моделю-

ванні різних підсистем ПС, а застосування   агентних та хмарних технологій при-

водило до оптимальних архітектурних рішень і програмних реалізацій.  

Технологія мобільних агентів досить нова, тому системи програмування мо-

більних агентів істотно різняться за архітектурою та реалізацією.  Кросплатформна 

реалізація дозволяє значно розширити способи можливого доступу до програмної 
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системи — тут слід брати до уваги різні фактори, як-то швидкодія окремого ком-

понента, час, який треба витратити на його реалізацію, сумісність форматів даних 

та інтерфейсу користувача. На етапі проектування РІС деякі з факторів можуть 

бути невизначеними або ж з’явитися згодом, саме тому модульність подібної сис-

теми та її можливість до розширення повинні бути основними критеріями, які слід 

враховувати. 

 Сьогодні питання про те, яку комп’ютерну програму варто кваліфікувати як 

агента чи багатоагентну систему, знаходиться в стадії інтенсивного обговорення. 

Причина такого інтересу до цього питання пояснюється тим, що дослідники у цій 

сфері побоюються, що терміни «інтелектуальний агент» і «багатоагентна система» 

стануть розхожими термінами, як це по суті й трапилося з терміном «інтелектуа-

льна система». Це питання обговорювалося, зокрема, на кількох конференціях 

FIPA [30]. 

 Відсутність чіткого визначення світу агентів і присутність великої кількості 

атрибутів, пов’язаних з ним, а також існування значного розмаїття прикладів аген-

тів свідчить про те, що агенти — це досить загальна технологія, що акумулює в собі 

кілька різних сфер. Як і визначень агентів, класифікацій агентів можна навести без-

ліч. Одну з найпоширеніших класифікацій наведено в [31].  

Серед основних проблем, які гальмують поширення практичного застосу-

вання МА, є проблема безпеки. Деякі аспекти цієї проблеми вирішені недостатньо. 

Інша проблема — це брак стандартизації, а також мала кількість open source 

communities. До проблем реалізації МА можна віднести і проблему знаходження 

віддалених вузлів, на які можуть подорожувати агенти. На нашу думку, ця про-

блема має розв’язуватися відповідним Middleware, що має зробити систему стій-

кою до збоїв та динамічно змінюваною.  

Технологія агентних систем не нова, але теоретичні та практичні підходи до 

програмування таких систем [32, 18, 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37, 20, 21, 22], запропо-

новані українськими дослідниками О. А. Летічевським, С. С. Гороховським і зару-

біжними вченими В. Б. Тарасовим, В. І. Городецьким, Н. Р. Дженнінгс, Х. С. Нвана, 

К. Сикара, М. Вулдрідж та ін., не можуть бути використані напряму і потребують 
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додаткового доопрацювання та модифікації, що і зроблено в цій дисертації для ви-

рішення актуальної проблеми побудови ефективної системи пошуку наукових ма-

теріалів українською мовою та окремих спеціалізованих задач пошуку інформації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні дос-

лідження за темою дисертації здійснено згідно з планами наукових досліджень ка-

федри мережних технологій факультету інформатики Національного університету 

«Києво-Могилянська академія», в тому числі в рамках науково-дослідних робіт: 

«Створення програмної платформи підтримки автоматизованої системи управ-

ління навчальним закладом» (державна реєстрація теми в УкрІНТЕІ № 

0109U000678 (2009‒2010); «Створення методів розробки інтелектуальних інфор-

маційних систем на базі агентних технологій і онтологічних просторів»  (реєстра-

ційний номер в УкрІНТЕІ  01111U000741 (2011‒2012); «Еволюційні алгоритми та 

їх застосування до розв’язання оптимізаційних задач» (номер державної реєстрації 

НДР 0103U002484 (2013‒2014); «Інтелектуальні пошукові системи над соціаль-

ними мережами» (номер держреєстрації в УкрІНТЕІ  0115U000391 (2015‒2016). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є  розробка ком-

плексного підходу до видобування, аналізу і обробки інформації в WWW, зокрема, 

представленої українською мовою  в колекціях наукових матеріалів та судженнях 

(висловленнях) користувачів соціальних мереж, а також вибір моделей, архітекту-

рних і технологічних рішень для реалізації ефективного програмного прототипу 

управління процесом аналізу великих обсягів інформації в реальному часі. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань: розробити теорети-

чні підходи до видобування та аналізу даних з мережі WWW українською мовою; 

створити алгоритм пошуку зв’язків і залежностей; запропонувати програмний про-

тотип аналізу даних в СМ; визначити критерії фільтрування висловлювань корис-

тувачів, які дозволять зменшити обсяг неінформативних висловлювань; застосу-

вати наївний баєсівський класифікатор з машинним навчанням для первинного ана-

лізу повідомлень; використати експертне навчання для покращення ефективності 

аналізатора. 
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Об’єктом дослідження є пошук та аналіз даних у світовій павутині, зокрема 

колекціях наукових матеріалів та повідомлення в соціальних мережах. 

Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного нав-

чання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного ана-

лізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології аналізу 

висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний інструментарій обро-

бки великих обсягів даних на базі агентного моделювання.   

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений сучасним ста-

ном технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої розмірності, 

зокрема:  методи інтелектуальної обробки даних Data Mining та Text Mining вико-

ристані для розв’язання задач видобування, класифікації, кластеризації інформації; 

методи машинного навчання застосовані в процесі аналізу та оцінки достовірності 

результатів пошуку електронних документів та інформації про користувачів СМ; 

методи математичної логіки – використані в процесі формалізації знань та для ство-

рення логіко-лінгвістичних та агентних моделей;  методи графематичного, морфо-

логічного, синтаксичного та семантичного аналізу застосовані для аналізу PDF-

документів; методи розробки експертних систем застосовані для створення інфор-

маційної технології аналізу вподобань користувачів СМ;  методи об’єктно-орієнто-

ваного програмування – для програмної реалізації запропонованих програмних 

прототипів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна одержаних ре-

зультатів полягає в теоретичному обґрунтуванні використання агентного моделю-

вання та агентно-орієнтованої архітектури створення програмних систем інтелек-

туального типу для вирішення проблеми підвищення ефективності функціону-

вання систем пошуку й аналізу текстової інформації українською мовою в реаль-

ному часі з мережі WWW. 

 

Отримано такі нові  результати: 
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 Створено математичну модель   мультиагентної системи підтримки 

процесу прийняття рішень з поданням даних у вигляді баєсівських мереж (БМ), по-

будови міркування на основі правил RBR та можливого оновлення мережі на ос-

нові відповідей користувача. 

 Удосконалено математичне забезпечення: систем пошуку і аналізу  те-

кстової інформації створенням багатофункціональної моделі інтелектуальної муль-

тиагентної системи пошуку та аналізу наукових матеріалів українською мовою з 

соціальною складовою, яка,  на відміну від вже відомих, завдяки використанню мо-

делі акторів, дозволяє природне розпаралелювання; систем автоматизованої обро-

бки українськомовних текстів з елементами семантичного аналізу на предмет по-

шуку кореферентних зв’язків з використанням нейронних мереж, машинного нав-

чання, дерев рішень та відсіювальних решет.  

 Запропоновано нові архітектурні рішення:  ядра спеціалізованої пошу-

кової системи в колекції українськомовних наукових публікацій та технологічні рі-

шення  реалізації її прототипу, зорієнтовані на вирішення проблем масштабовано-

сті, ефективності, надійності на базі хмарних технологій; підсистеми ранжування 

документів на базі індексу цитувань; підсистеми автоматизованої побудови тезау-

русу колекції наукових документів; підсистеми пошуку зображень за вмістом; під-

системи видобування та аналізу висловлень користувачів соціальних мереж Twitter 

і Facebook в режимі реального часу; підсистеми видобування та аналізу інформації, 

що є у вільному доступі в мережі Інтернет,  для  створення профайлів користувачів. 

 Одержали подальший розвиток методи: побудови бази знань інтелек-

туального агента на основі мережі Байєса; автоматизованої побудови тезаурусів, 

що надає можливість досить точно визначати важливі українські терміни і термі-

нологічні зв’язки між ними в наукових документах  шляхом модифікації статисти-

чного методу та методу лексико-синтаксичних шаблонів. 

 Розроблено алгоритми обробки українськомовних текстів: дослі-

дження структури pdf-документів, оформлених згідно з форматами українських на-

укових видань, та знаходження елементів, що входять до списку посилань таких 

документів; побудови індексу цитувань колекції наукових документів; виділення 
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іменованих сутностей в українськомовних текстах; виявлення кореферентних 

зв’язків. 

 Створено методологію: агентного моделювання для систем пошуку, 

видобування й аналізу текстової інформації українською мовою із WWW в режимі 

реального часу; автоматизованої обробки українських текстів з елементами семан-

тичного аналізу. 

Наукове значення результатів, отриманих в дисертаційній роботі, полягає в 

розробці комплексного підходу до проектування та програмної реалізації спеціалі-

зованих систем пошуку та аналізу текстових документів українською мовою   з ви-

користанням агентного моделювання та інтелектуальних агентів і методів машин-

ного навчання для оптимізації поведінки такого агента та створенні новітні архіте-

ктурні рішення для програмних систем роботи з даними великої розмірності. Усе 

це забезпечило ефективність роботи зазначених систем.  

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні результати ро-

боти  стали основою  побудови: 

 Прототипу мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів укра-

їнською мовою з соціальною складовою. 

 Прототипу системи пошуку зображень за вмістом.  

 Прототипу спеціалізованої пошукової системи україномовних науко-

вих публікацій на базі хмарних технологій, що доступна за адресою 

https://scisearch.com.ua.  

 Веб-застосунку  автоматичної побудови  тезаурусу  колекції наукових 

документів українською мовою.  

 Підсистеми побудови індексу цитувань вхідної колекції наукових до-

кументів з україномовних джерел.   

 Веб-прототипу системи прийняття рішень на основі висловлень корис-

тувачів соціальної мережі 

 Прототипу системи побудови електронного портрету користувача ме-

режі Інтернет на основі вільно доступних даних. 
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Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-дослідну ро-

боту факультету інформатики Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» (НаУКМА) «Інтелектуальні пошукові системи над соціальними мере-

жами» номер держреєстрації 0115U000391, в автоматизовану систему управління 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, в автоматизо-

вану систему управління навчальним процесом Національного університету 

«Острозька академія», і фірмах «Навігатор» та «Infocom». Також результати дисер-

таційного дослідження використовуються в навчальному процесі НаУКМА 

Міністерства освіти і науки України при підготовці фахівців за напрямом підго-

товки «Програмна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» (в теоретичній та 

практичній підготовці за дисциплінами «Мови програмування», «Алгоритми і 

структури даних», «Дослідницька практика» та «Основи комп’ютерних алго-

ритмів») та напрямом підготовки «Прикладна математика» освітніх ступенів «Ба-

калавр» та «Магістр» (в теоретичній та практичній підготовці за дисциплінами 

«Програмування», «Вступ до Java EE», «Штучний інтелект», «Розподілені опе-

раційні системи», «Основи системного аналізу об'єктів і процесів», «Теоретичні та 

прикладні аспекти онтологій»), що підтверджено актом впровадження у навчаль-

ний процес. 

Особистий внесок здобувача. Робота є узагальненням результатів теорети-

чних та експериментальних досліджень, виконаних автором самостійно і опубліко-

ваних в особисто підготовлених працях [10, 16, 20, 22].  

У роботах, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належить: у статті [1] 

– загальна модель взаємодії агентів для рекомендації; [2] – модель інтелектуальної 

пошукової системи та підходи до поєднання з традиційними системами; [3] – архі-

тектурні  рішення реалізації взаємодії в системах дистанційної освіти; [4] – основ-

ний функціонал підсистеми пошуку українськомовних наукових матеріалів та ар-

хітектура підсистеми; [5] – основна ідея та підхід використання онтологій у побу-

дові інтелектуальних пошукових систем; [6] – відбір патернів та опис можливостей 

використання даної підсистеми; [7,8] – опис основних характеристик агентно-оріє-

нтованих систем; [9] – аналіз складності алгоритмів обробки текстів; [12] – аналіз 
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та опис основних підходів до координації розподілених команд розробників; [13] – 

основна ідея методу ітеративної побудови термінології в колекції текстів українсь-

кою мовою; [14] – алгоритм побудови індексу та модель системи ранжування;  [15] 

– реалізація розбору pdf та основний підхід до побудови RDF; [17] – вибір програ-

мних засобів, прототип системи аналізу висловлень; [18] – основна ідея викорис-

тання мережі Байєса, реалізованої на платформі Drools, для побудови бази знань; 

[19] – аналіз особливостей автоматичної обробки арабської мови; [21] – основні 

підходи до оцінки та порівняння Neo4 і MySQL. 

Апробація результатів дисертації. Положення  дисертації оприлюднено в 

доповідях на 12 міжнародних та 1 всеукраїнській наукових конференціях: Міжна-

родна науково-практична конференція «Ольвійський форум‒2010: Стратегії Укра-

їни в геополітичному просторі» (11‒15 червня 2010 р., Ялта), Міжнародна науково-

практична конференція «Ольвійський форум ‒2012: Стратегії України в геополіти-

чному просторі» (6‒10 червня 2012, Севастополь), Міжнародна конференція KDS 

2012 «Knowledge-Dialog-Solution» (10‒14 вересня 2012 р., Sofia), Дев’ята міжнаро-

дна науково-практична конференція з програмування «УкрПРОГ 2014» (20‒22 тра-

вня 2014 р., Київ), Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні те-

хнології лінгвістичного аналізу» (23‒24 жовтня 2014 р., Київ), I Міжнародна кон-

ференція «Infocom Advanced Solution 2015» (24‒25 листопада 2015 р., Київ), III 

Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних техноло-

гій (11‒13 грудня 2015 р., Київ), Міжнародна конференція «Теоретичні та прикла-

дні аспекти побудови програмних систем. TAAPSD 2015» (23‒26 листопада 2015 

року., Київ), ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів 

та молодих вчених «Інформаційні технології в моделюванні ITM‒2017» (23‒24 бе-

резня 2017 р., Миколаїв), IV Міжнародна науково-практична конференція «Обчис-

лювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)» (16‒18 травня 2017 р., 

Київ), IV Міжнародна науково-практична конференція «Summer InfoCom Advanced 

Solutions 2017» (1‒2 червня 2017 р., Київ). 

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 35 науко-

вих праць загальним обсягом 83,7 д.а. (з них 27,9 д.а. належать особисто автору): 3 



19 

монографії та навчальний посібник; –23 наукових статей (6,9 д. а., з них 4,3 д. а. – 

авторські), у тому числі 22 у фахових виданнях (з них 3 статті у виданнях, які вхо-

дять до наукометричних баз даних) і 1 – в іноземному науковому виданні, та 8 ма-

теріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається із вступу, десяти розділів, висно-

вків, списку використаних джерел з 208 найменувань та семи додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 410 сторінок, із яких 304 сторінок основного тексту, що 

дорівнює 13 облікових аркуша, ілюстрованих 66 рисунками та 12 таблицями. 
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1 Розділ. Основні визначення та базові підходи 

1.1 Термінологія 

Інформаційний пошук (ІП) (англ.Information retrieval) — це наукова дисцип-

ліна, яка вивчає процеси пошуку у колекціях неструктурованих даних матеріалу, 

який задовольняє інформаційні потреби. 

Природна мова – мова, яка використовується для спілкування людей, ство-

рена не штучно, а тому вона не має автора. 

Обробка природної мови — загальний напрямок штучного інтелекту та лінг-

вістики. Він вивчає проблеми комп'ютерного аналізу та синтезу природної мови. 

Стосовно штучного інтелекту аналіз означає розуміння мови, а синтез – генерацію 

змістовного тексту. Розв'язок цих проблем буде означати створення більш зручної 

форми взаємодії комп'ютера та людини. 

Resource Description Framework — розроблена консорціумом W3C технологія 

опису ресурсів семантичної павутини, яка включає в себе середовище опису ресу-

рсів, визначає загальну архітектуру метаданих і призначена для забезпечення сумі-

сності метаданих за допомогою спільної семантики, структури та синтаксису.  

SPARQL ( Protocol And RDF Query Language) — мова запитів для швидкого 

доступу до даних RDF. 

Ключову роль у ІП відіграють поняття документа, токена, терміна. На відміну 

від загальновживаного значення, документ тут позначає довільну одиницю 

інформації, що бере участь у процесі пошуку як незалежна сутність. Строго 

кажучи, пошуковий запит теж є документом, а процес інформаційного пошуку 

зводиться до визначення відповідності між документами. Наприклад, для 

текстового пошуку, документом може бути текстовий файл або їх набір, розділ, 

речення тощо.  

Процес токенізації документа полягає у розбитті документа на частини, що 

звуться токенами. У [38] токен визначається як екземпляр послідовності символів 

у документі, що згруповані у цілісну семантичну одиницю для подальшої обробки. 

Зазвичай токенами у тексті є окремі слова, всі сторонні знаки (пунктуація тощо) 

при токенізації вилучаються. Не слід плутати токен із типом – класом токенів, що 
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представлені однією послідовністю символів. Нормалізований тип називається 

термін який заноситься до індексу під час індексації документів. 

Лінгвістичні відношення між словами значно складніші, ніж це явно 

виражено у текстових документах. Це пов’язано із семантичним навантаженням 

слів, значенням, яке вони несуть. У лінгвістиці семантичні відношення між словами 

визначені декількома поняттями, про які слід пам’ятати при вирішенні задач ІП 

[39]. 

Гомографи. Омоніми; слова, що мають однакову орфографію, проте різну 

інтерпретацію.  

Метоніми. Метоніми представляють слова, асоційовані із певним складеним 

поняттям і використовувані для рівнозначної його заміни у мові Наприклад, 

«склянка» як міра (склянка борошна), місто як уособлення всіх його жителів («вся 

Полтава зібралася підтримати своїх»), «Шевченко» як творчість Т.Г.Шевченка («у 

школі ми вчили Шевченка») тощо. 

1.1.1 Технічні основи інформаційного пошуку 

Коротко викладемо технічні основи інформаційного пошуку, 

використовуючи визначення із роботи [7]. 

Пошуку інформації у документах завжди передує їх індексація – завчасний 

процес визначення змісту документів і створення єдиної структури, що 

відображала б цей зміст у формі, зручній для подальшої обробки. Така структура 

називається індексом. Інтуїтивно з’являється ідея зображувати таку структуру як 

матрицю інцидентності «інцидент – термін», проте одразу стає зрозумілим 

неможливість цього через розрідженість та надто велику розмірність, беручи до 

уваги хоча б можливу кількість термінів (десятки тисяч). Натомість з’являється 

структура, що є стандартним поняттям ІП – зворотній (інвертований) індекс. 

Зворотній індекс – це словник термінів, де до кожного терміну прив’язаний список 

документів, у яких термін зустрічається. 

Не достатньо просто фіксувати наявність чи відсутність терміна у документі. 

Щонайменше необхідно розрізняти частоту появи терміна у документі, а краще 
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враховувати й значення терміна у певному контексті. Іншими словами, необхідно 

присвоювати термінам та документам ваги. 

Користувач зацікавлений не просто віднайти множину документів, що 

відповідають його запиту (в ідеалі – інформаційній потребі), а й мати змогу 

відрізнити документи за ступенем їх відповідності запиту. Для цього у ПС 

обраховуються точні показники, а результуюча множина документів 

упорядковується відповідно до обраної методики, що у ІП зветься ранжуванням. 

Поряд із показниками відповідності між документами повинні існувати й 

показники якості результату, ефективності системи ІП. Хоча методики оцінювання 

пошукових систем заслуговують на окремі дослідження і важко піддаються 

уніфікації, є декілька загальноприйнятих метрик, що дають перше уявлення про 

ефективність пошукової системи. 

Точність. Відносний показник, що позначає відношення кількості 

релевантних 1  документів у результуючій множині до загальної кількості 

результатів. 

Повнота2. Відносний показник, частка отриманих релевантних документів 

від загальної існуючої кількості релевантних документів. 

F-міра. Зважене середнє гармонічне точності та повноти: 

𝐹 = (𝛽 + 1)
P ∗ R

𝛽 ∗ 𝑃 + 𝑅
, 𝛽 ∈ [0; 1], 𝑃 − точність, 𝑅 − повнота 

За замовченням F-міра обирається як збалансована при 𝛽 = 1, тоді точність і 

повнота є рівнозваженими.  

Наведені показники ефективності актуальні лише для неранжованого 

пошуку. Для ранжованого пошуку базові оцінки мають бути доповнені та 

розширені. Найперше, при ранжованому пошуку для значення точності та повноти 

для кожної множини-результату до певного запиту можна зобразити як точку на 

графіку, а зобразивши результати для перших k множин отримати криву точності-

повноти (англ. recall-precision curve).  

                                                      
1 Від англ. relevant – доречний, підходящий, відповідний 
2 Дослівно з англ. recall – пам’ять, спогад; відкликання. 
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Крива точності-повноти найчастіше використовується для наочного і 

зрозумілого опису ефективності пошукової системи. Проте, для більш ґрунтовного 

аналізу є спеціальні обчислювані показники та цілі методики оцінювання систем 

ІП 

Метою пошукових систем є надання інформації, що максимально відповідає 

запиту користувача. Існує безліч варіантів алгоритмів, які використовують різні під-

ходи до пошуку і аналізу даних, але їх реалізації в цілому є корпоративною таємни-

цею компаній, що їх розробили. Для прикладу, за офіційною статистикою Google 

(на січень 2015р.) щоденно отримує приблизно 3 мільярди запитів, що складає при-

близно 1.1 трильйони на місяць [40]. 

Класичні пошукові машини складаються з двох частин – ідексатора і пошу-

кового механізму, які працюють паралельно. Індексатор – система, яка завантажує 

документи (HTML файли, зображення, текстові файли) і розбиває їх на слова, лек-

семи, токени, терми, прийнятні для зберігання в базі даних. Пошуковий механізм – 

набір програмного забезпечення, що надає доступ до інформації, яка потрібна, 

відповідно до запиту, користувачу. 

Для отримання інформації з метою подальшого індексування використову-

ються програми, які називають досить своєрідно, «павуками» (від англ. spider). За-

вдання будь-якого «павука» – обійти якомога більше документів в мережі в заданий 

час, забезпечивши повноту пошуку (кількість документів) та їх актуальність (сві-

жість документів, що зберігаються в індексі пошукача). Перехід від документа до 

документа відбувається за посиланнями - якщо один документ посилається на ін-

ший, то другий додається до списку документів, які підлягають обходу. 

Як правило, пошукова машина запускає одночасно тисячі таких модулів, ко-

жен з яких сканує окремий сегмент, обмежений доменом або набором документів, 

які стоять в черзі на сканування. Чекати завантаження документів по черзі не має 

сенсу, бо жоден документ не залежить від іншого. У павуків має бути диспетчер 

регуляції їх звертань до сайтів та розподілу навантаження. Було б нерозумним 

відправити тисячу запитів до одного й того ж сервера. Це може викликати надмірне 

навантаження та спричинити втрату сервером «життєздатності». 
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Для завантаження павуки користуються тим же протоколом отримання інфор-

мації з сервера, що й звичайні браузери, – HTTP. Тому вони повинні «бачити» те ж 

саме, що й звичайний користувач, за винятком непотрібної їм інформації (напри-

клад, зображення у випадку текстової пошукової системи). Надання павуку і кори-

стувачеві різної інформації називають клоакінгом (анг. cloaking). Застосування кло-

акінгу вважається значним порушенням правил і може бути покаране власниками 

пошукових машин видаленням з індексу або блокуванням на деякий час. 

Якщо коли-небудь документ не може бути завантажено, павук робить спробу 

завантажити документ пізніше. Після деякої кількості невдалих спроб документ ви-

даляється з індексного файлу і, як наслідок, з результатів пошуку, якщо він там 

знаходився. 

Більшість доступних в мережі пошукових машин побудовані на основі інвер-

тованого індексу – спеціальної структури, яка містить усі терміни колекції (лекси-

кон) із їх списками словопозицій (місцями, де термін зустрічається). Прикладом ін-

вертованого індексу є глосарій термінів у кінці книги, який вказує на якій сторінці 

(або в якому документі в термінах пошукової системи) зустрічається вказаний 

термін. Для реалізації інвертованого індексу використовується класична структура 

даних – словник. Словник будується методом хешування або на базі B-дерев. Вико-

ристання дерев особливо доречне у випадках, коли потрібно швидко знаходити 

слова зі спільними частинами, як, наприклад, за пошуку із джокером (wildcards). У 

цьому випадку в запит надходить лише частина літер слова, а решта заміняється 

спеціальним символом «зірочкою» *. Словники реалізовані через хеш краще засто-

совні для однопрохідної індексації в оперативній пам’яті.  

 Перед індексуванням документ перетворюється в текстовий вигляд з викори-

станням різних модулів обробки форматів, або парсерів (від англ. to parse). Сучасні 

системи індексують і шукають не тільки текстові і html документи, а й працюють із 

багатьма форматами, наприклад, pdf, doc, swf і т.д. Парсер зобов'язаний розпізнати 

формат документа і виділити вміст, зберігши його структуру: інформацію про заго-

ловки, списки, елементи розмітки. Структура документу використовується для ро-

зрахунку ваги термінів (term weight). Слова заголовку документа, мають більшу 
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вагу у порівнянні з тими ж словами, які знаходяться в заголовках параграфів доку-

менту.  

Документи вже приведені до текстового вигляду розбиваються на лексеми 

). Найчастіше розбивка проводиться за символами пробілів, символом нового рядка 

та іншими, які є ознаками розриву слів. Іноді до ознак розриву відносять зміну 

регістра літер або зміну літеро-числових послідовностей – у цьому випадку слово 

CanonEos450» буде поділено на три лексеми: «Canon», «Eos» і «450». Потім лек-

семи приводяться до уніфікованого виду (нормалізуються) за відмінком, числом або 

родом. Тобто однакові слова, що перебувають у різних формах перетворюються до 

одного виду, що дозволяє більш точно працювати з подальшим пошуком в докумен-

тах. Ми можемо більш точно видати документи, які відповідають (релевантні) по-

шуковим запитам, сортуючи (ранжуючи) їх за ступенем відповідності, попередньо 

визначивши кількість входжень різних форм одного й того ж слова (частота терміна 

в документі) у шуканий документ. Також можна точніше видати користувачеві ре-

зультат, який містить форму слова відмінну від форми цього ж слова у запиті. 

Наприклад, якщо в документі знаходиться словосполучення «гарної машини», воно 

буде показане користувачеві відповідно до запиту «гарна машина». Безумовно, кін-

цевий (розбитий на токени) текст, призначений для внутрішнього використання, 

може виглядати досить кумедно: наприклад, речення «Собака біг полем, де було 

багато вовків» перетвориться в «Собака бігти поле є багато вовк», проте такий ви-

гляд найкращим чином підходить для зберігання інформації та подальшого пошуку 

по ній. 

У природній мові є багато слів, які не впливають на зміст речення. Такі слова 

називаються стоп-слова. Виділивши подібні слова один раз, надалі можна їх філь-

трувати. В списки стоп-слів потрапляють надмірно короткі слова, а також найбільш 

часто вживані прийменники, артиклі та інші слова, що рідко використовуються при 

пошуку, але часто використовуються в документах. 
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Отриманий набір слів також можна використовувати для видалення дублів, 

або помічати документи, дуже схожі на вже існуючі у базі. Це можуть бути як онов-

лені статті, так і явний плагіат. Інформація про схожість документів може бути 

ефективно використана при побудові пошукової видачі. 

На відміну від класичних пошукових систем, які працюють з мільярдами 

сторінок, локальний пошук має справу із обмеженою кількістю документів та може 

бути організований за потребами користувачів порталу, спираючись на його струк-

туру. Пошуковий механізм у цьому випадку має прямий доступ до бази даних збе-

реженя документів, які зберігаються як правило в текстовому форматі. В окремих 

випадках поруч із самим документом зберігається коротка інформація про нього, 

наприклад, анотація до книжки, характеристики продукту тощо. У таких системах 

використовується прямий пошук за назвою, автором, описом або певним набором 

характеристик (вартість, наявність товару) і, як правило, обмежується одним запи-

том до бази даних. Побудова пошукової видачі може включати в себе групування 

документів за заздалегідь і явно визначеними категоріями. 

Повернемося до задачі визначення місцезнаходженя результуючого доку-

мента у пошуковій видачі. Більшість пошукових систем використовують стати-

стичні методи оцінки та ідентичні алгоритми пошуку за ключовими словами. Не 

зважаючи на те, що статистичні методи нерідко дають непогані результати, в цьому 

випадку їх обмеженість цілком очевидна. 

Доповнення запитів шаблонами, логічними операторами, спеціальними сло-

вами для пошуку в метаданих та іншими засобами уточнення запиту ситуацію 

принципово не змінює. Більш цінними виявляються якісна підтримка морфології 

різних мов та врахування відстані між словами. Та й вона не спрацьвує із зростан-

ням розміру оброблюваних даних. Багатьом знайомі колізії, коли навіть наявність 

шуканих слів у документі далеко не завжди коректно визначає тему документа або 

документи, які не містять шуканих слів, належать до шуканої тематики і є цікавими 

для кінцевого користувача. 

Причина такого стану речей досить очевидна: статистичні методи принци-

пово не в змозі впоратися із розпізнаванням омонімів і багатозначних слів, адже ці 
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лінгвістичні особливості складно виявити, не розуміючи сенсу запиту. А у живій 

розмові співрозмовники без труднощів вирішують такі завдання, спираючись на за-

гальний контекст. 

Системи ж семантичного пошуку намагаються визначити значення багато-

значного слова, враховуючи інформацію про його оточення, і завдяки цьому транс-

формують зміст запиту, усуваючи неоднозначність. Утім, можливе і розширення за-

питу – за рахунок додавання в нього термів, пов'язаних із загальним контекстом. 

Розширення дозволяє позбутися надлишкових результатів і відшукати релевантну 

інформацію навіть за відсутності зазначених ключових слів у документі.  

Звичайно, для цього в ПС необхідно реалізувати специфічні інструменти тек-

стового аналізу, які визначають мову документу, початкову форму слова, будують 

список словоформ, виявляють речення та абзаци, готують резюме документа. По 

суті, мова йде про нечіткий пошук. 

Класичними показниками, які характеризують якість пошуку, прийнято вва-

жати його повноту і точність [3]. Повнота характеризується як відношення кіль-

кості сторінок, знайдених пошуковою системою, до загальної кількості релевант-

них сторінок. Точність – це відношення кількості знайдених релевантних сторінок 

до кількості сторінок, знайдених пошуковою системою. 

Очевидно, що ці визначення з ряду причин не є ідеальними. Самі по собі ці 

виміри, якщо їх розглядати як цільовий критерій, є спірними. Якщо результат по-

шукової видачі містить тисячі ресурсів, хай навіть і релевантних, то для користувача 

цей результат все одно є неприйнятним, бо він фізично може переглянути лише не-

велику їх частину. Що краще мати в першій десятці пошукової видачі: десять 

сторінок з точною відповіддю на запитання, але які фактично містять одну й ту саму 

інформацію, чи десять сторінок, які розглядають проблему з різних точок зору? 

Приклади подібних зауважень можна продовжити. Зокрема, необхідно аналізувати 

фактичні місця релевантних сторінок у пошуковій видачі. 

Останнім часом здійснюються спроби класифікації можливих цілей користу-

вачів. Наприклад, в [41] виділено такі групи запитів: 

• навігаційні, метою яких є знаходження конкретного ресурсу; 
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• інформаційні, метою яких є отримання відповіді на запитання; 

• транзакційні, спрямовані на виконання певної дії – наприклад, прид-

бання квитків до театру, підручника тощо. 

Ця класифікація є дуже загальною і предметно-незалежною; для конкретних 

предметних областей вона може бути розширена і уточнена. 

Не викликає сумнівів і доцільність поступового відходу від евристичних під-

ходів та побудови більш-менш формалізованих підходів, які дозволяли б описувати 

різні аспекти інформаційного пошуку. У цьому контексті особливу увагу слід звер-

нути на системи, для яких характерні висока інформаційна зв’язність, тематична 

однорідність, достатньо висока структурованість та якість інформаційного на-

повнення. Тоді на зміну звичайного інформаційного пошуку приходить автоматизо-

ваний експертний підбір найбільш адекватних інформаційних ресурсів з контекст-

ним підбором матеріалів. 

Виділено такі можливі магістральні напрями розвитку тематичних порталів 

 

 Підвищення інформаційної зв'язності порталу для швидкого переходу 

від поточного ресурсу до матеріалів, пов'язаних з ним за певним критерієм. 

 Формування віртуальної спільноти на основі персональних робочих се-

редовищ окремих користувачів. 

У роботі [43] визнчено вимоги до моделі тематичного порталу. Вона повинна 

мати зручні засоби опису, як мінімум, наступних компонент: організацію окремого 

робочого кабінету; зв’язки між окремими персональними середовищами та мож-

ливу взаємодію між ними; вплив загальної інфраструктури порталу на створення, 

наповнення, функціонування та підтримку персонального робочого середовища. 

Для оптимізації ІП мають будуватися індивідуальні виміри релевантності для кож-

ного користувача з урахуванням завдань, які перед ним стоять, та проблем, які його 

дійсно цікавлять. 
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Інформаційно-пошукова система має підтримувати 3 основних процеси: 

представлення змісту документа, представлення інформаційних потреб користу-

вача та порівняння цих двох представлень. Ці процеси показані на рис.1.1, де пря-

мокутні блоки позначають дані, а закруглені – процеси. 

Представлення документів зазвичай називають процесом індексування. Про-

цес відбувається offline, таким чином кінцевий користувач інформаційно-пошуко-

вої системи не є напряму втягнутим у нього. Індексуючий процесс може включати 

в себе фізичну пам'ять документа в системі, але часто документи запам'ятовуються 

тільки частково, наприклад тільки заголовок і уривок, плюс інформація про факти-

чне розташування документа.  

Процес представлення інформаційної проблеми або потреби часто називають 

процесом формулювання запиту. Результуюче формальне представлення – запит. 

В широкому сенсі, формулювання запиту може відбуватися у повному інтерактив-

ному діалозі між системою та користувачем, що призведе не лише до вдалого за-

питу, а й можливо до кращого розуміння користувачем власних інформаційних по-

треб. Користувач і система повідомляють про задоволення інформаційної потреби 

шляхом впорядкованих запитів та знайдених наборів документів. Автоматичне фо-

рмулювання запиту на практиці означає, що деякі або всі слова з запиту переведені 

в запитові терміни. Конструювання запиту на основі запиту користувача за допо-

могою спеціальних засобів обробки природної мови буде обговорено пізніше. 

Представлення

Інформаційна потреба Документи

Отримані документи

Запит Індекс

Співставлення

Зворотній зв’язок

Представлення

 

Рис.1.1. Процеси в ІПС 
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Порівняння запиту із представленням документа також називають процесом 

відповідності. Процес відповідності приводить до формування ранжуваного списку 

релевантних документів. Користувачі продивляться цей список документів в пошу-

ках потрібної їм інформації. Ранжувальний пошук, будемо сподіватися, помістить 

доречні документи десь напочатку списку, тим самим мінімізуючи час потрібний 

користувачеві, щоб прочитати документи. Прості, але ефективні, ранжувальні ал-

горитми використовують частотний розподіл термінів над документами.  

Класична схема ІПС Р. Байєза-Єйтса приведена на рис.1.2. взята із роботи 

[44]. 

База даних 
текстів

Індекс

Менеджер 
бази даних

Індексування

Інвертований індекс

Пошук

Знайдені док-ти

Ранжування

Операції із 
запитами

Запит

Операції із текстами Тексти

Інтерфейс 
користувача

Зворотній
зв’язок

Ранжовані
документи

Потреба користувача

Тексти

 

Рис. 1.2. Схема інформаційно-пошукової системи 

Тобто, пошукова машина повинна мати чотири основні модулі: процесор до-

кументів, процесор запитів, функцію пошуку і зіставлення, а також здатність до 

ранжування. Ранжувальна здатність заснована на поняттях частоти, місцезнахо-

дження термінів, аналізу каналу передачі даних, популярності, дати додавання, до-

вжини, схожість термінів запиту та власних імен. 
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1.2 Інформаційні пошукові системи 

З давніх-давен існували системи (бібліотеки, архіви), які допомагали нам 

знайти потрібну інформацію. В інформаційному електронному світі цю роль вико-

нують пошукові системи (ПС). Вони бувають різних рівнів, призначень і навіть ти-

пів. В останні десятилітя інформаційні пошукові системи вільного запиту (мається 

на увазі вільного текстового запиту) досягли високого рівня продуктивності. Наразі 

почали розвиватися графічні пошукові системи, системи голосового пошуку інте-

лектуальні пошукові системи. Усі пошукові системи опираються на різні моделі та 

інстументарій реалізації. Існує багато варіантів реалізації, на різних мовах, і різні 

моделі відповідно.  

Традиційно виділяють основні типи ПС, такі як: пошукові системи в мережі 

Інтернет (Google, Bing, Yandex, тощо); в операційних системах, за допомогою фай-

лових менеджерів або вбудованих можливостей системи (Windows Search, Mac OS 

X Finder); в програмних застосуваннях, які оперують з великою кількістю інформа-

ційного матеріалу (Regedit, ITunes), і навіть в мультимедійних пристроях (mp3-про-

гравачі, dvd-програвачі, і т.д.). 

Всі ІПС можна класифікувати за масштабом їх дії: 

 глобальний веб-пошук в мережі Інтернет – система, яка працює з мільй-

онами користувачів та здійснює пошук в величезних обсягах інформації;  

 персональний пошук – на рівні операційних систем, поштових агентів, 

та інших програм, які задовільняють потреби одного\декількох користувачів;  

 корпоративні, спеціалізовані на деяку предметну область системи по-

шуку, які зазвичай працюють з документами, які зберігаються на централізованих 

файлових системах.  

Пошук здійснюється за допомогою спеціалізованих пристроїв, в більшості 

випадках на компьютерах. 

Розглядаючи ІПС глобального пошуку в мережі Інтернет, треба відзначити, 

що вони є складними системами, роботу яких можна розмежувати у такі етапи: зби-

рання даних, побудова документів, аналіз документів, індексування документів, 



32 

отримання запиту від користувача, побудова запиту, пошук за запитом, видача ре-

зультатів.  

На етапі збору даних застосовуються спеціальна модуль-програма ІПС «веб-

сканер» (англ. crawler, spider), яка вибирає всю інформацію та матеріали з сайтів, 

баз даних, файлових систем, тощо, для подальшого індексування та обробки. 

Неструктуровані, необроблені дані не мають зрозумілої та семантично оче-

видної структури яку можна реалізовувати програмно на комп’ютері. Всю отри-

ману інформацію на попередньому етапі (необроблені дані, англ. raw content) пот-

рібно розділити на структурні одиниці, з якими надалі буде працювати ІПС, які 

називаються документами. Як правило в такому документі буде міститися частина 

отриманого матеріалу (у випадку з матеріалом у вигляді окремих файлів зазвичай 

одному документу відповідає один файл) та додана деяка метаінформація, напр. 

назва документу, автор, оригінальне посилання на документ, тощо.  

На етапі аналізу потрібно визначити, як розбивати документ на елементарні 

одиниці – лексеми, які надалі будуть додаватися до індексу, чи узагальнювати їх з 

іншими лексемами, які, наприклад є одним іменником але різних відмінків, чи ро-

зглядати складні іменники які складаються з двох або більше слів, але пишуться 

окремо, чи також включати їх до індексу іншої лексему, коли ці дві лексеми є си-

нонімами, і т.д. Після аналізу документів треба створити інвертований індекс (спи-

сок вигляду «лексема – номери документів»), якій можна доповнити такою інфор-

мацією, як кількість повторень в документі, списком пропусків, тощо. 

В процесі отримання запиту від користувача основна увага приділяється ор-

ганізації ефектиної взаємодії користувача з інтерфейсом ІПС, в якому користувач 

безпосередньо вводить свій запит. Отримавши запит, ІПС повинна перетворити та 

обробити його. У запиті можливі булеві оператори, джокери (слова з одною, або 

декількома пропущеними літерами), і т.д. Отримавши результуючу необроблену 

множину документів, які є релевантними по відношенню до запиту, відсортовані в 

правильному порядку, система має подати їх користувачу в інтуїтивно-зрозумі-

лому вигляді. Важливо, щоб інтерфейс надавав можливість зручної навігації по ре-

зультатах, додаткових можливостей для зміни результатів пошуку, щоб користувач 
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бачив якомога більше результатів (змінювати запит таким чином, щоб множина до-

кументів збільшувалася, але й зберігався рівень інформаційної потреби користу-

вача) і не доходив ситуації коли ІПС не може надати йому результатів.  

Усі ці етапи тісно пов’язані між собою, та їх реалізація залежить від закладе-

ної в ІПС пошукової моделі, що поєднує наступні ключові аспекти: спосіб предста-

влення документів, спосіб представлення пошукових запитів, функцію відповідно-

сті документа запиту. Від вибору моделі пошуку залежать: ефективність ІПС, кри-

терії ранжування та втрати інформації, яка не буде використовуватися при пошуці.  

Зараз моделі традиційного інформаційного пошуку прийнято ділити на три 

категорії: теоретико-множинні, лінійні, ймовірносні.  

Найбільш використовувана з них – булева модель пошуку. В цій моделі за-

питами є булеві формули, пошук здійснюється однозначно, якщо документ задо-

вольняє формулі запиту, тоді він подається на результат. Документом у цій моделі 

виступає деяка підмножина словника, набір термів: 𝐷 ⊂ 𝑇, де 𝐷 ∈ {0,1} , і k=1..n, 

в k-ій позиції вектора стоїть 1, коли k-те слово зі словника належить документу, та 

0, якщо не належить. Таким чином тут немає ранжування документів за степенями 

релевантності, через однозначність результату пошуку, та відсутність критеріїв її 

оцінки, а також цю систему важко використовувати, через те, що не підтримуються 

вільні запити, треба використовувати булеві оператори. Крім булевої моделі ще 

існують моделі нечітких множин, та розширена булева. 

З лінійних моделей найбільш відома векторна модель пошуку. Ця модель 

представляє документи як мультимножини слів, подібно невпорядкованій колекції, 

яка допускає наявність одного або більше однакових значень. Кожний терм – це 

координата векторного простору, яка показує, наскільки сильно терм входить в до-

кумент. В такому представленні, документ – набір з n чисел. Визначимо матрицю 

M за формулою: 

Mij = TFij * IDFi , 

де 𝑇𝐹 =
∑

 – відносна доля терму i в документі j, а 𝐼𝐷𝐹 = log
| |

|( ⊃ )|
  

– це кількість усіх документів, поділена на кількість документів, які містять 

терм i, або зворотня зустрічальність в документах. Розглянувши ці співмножники 
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можна дійти висновку, що більшої ваги (значень матриці Mij) набудуть ті докуме-

нти, в межах яких терм має велику частоту, а в інших документах буде мати меншу 

частоту. Запит користувача приймається як вектор з координатами {0,…1,1,0}, 1 на 

тих місцях де терми зі словника запитуються користувачем. Кожен документ також 

є набором координат – багато нульових (терми, котрі не зустрічаються в доку-

менті), та декілька ненульових координат. Згідно цієї моделі близькість документа 

di до запиту q оцінюється як кореляція між векторами їх описів. Мірою релевант-

ності R(Q,Dj) будемо вважати косинус кута між вектором запиту Q та документом 

Dj. Для того, щоб порахувати це число візьмемо скалярний добуток векторів описів 

Q та Dj: 

𝑅(𝑄, 𝐷𝑗) = cos 𝛼 =
𝑄𝐷

|𝑄| 𝐷
 

Крім векторної моделі до лінійних відносять узагальнену векторну, латен-

тно-семантичну та нейромережеву моделі пошуку. 

В ймовірносній моделі релевантність розглядається як ймовірність зацікав-

леності документом користувачем. На вже існуючому першопочатковому наборі 

релевантних документів, який обрав користувач (за допомогою зворотнього зв’язку 

за релевантністю), або отриманому за допомогою спрощенного припущення. 

Ймовірність опинитися релевантним для кожного наступного документу розрахо-

вується на підставі співвідношення зустрічальності термінів в релевантному наборі 

та в іншій, «не релевантній» частині колекції.  

В основі ймовірнісної моделі пошуку лежить принцип ймовірнісного ран-

жування (англ. Probabilistic Ranking Principle, PRP), який полягає у тому, що най-

вища загальна ефективність пошуку досягається у випадку, коли результуючі до-

кументи ранжуються за зменшенням ймовірності їх релевантності запиту. Існують 

різні способи отримання ймовірносних оцінок документів, а також гіпотези та при-

пущення на основі апріорних відомостей відносно документів в колекції, які і 

визначають конкретну реалізацію ймовірносної моделі пошуку.  
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Ефективністю ІПС є визначення того, наскільки гарно документи задоволь-

няють інформаційні вимоги користувача. В моделях бульового та векторного по-

шуку співставлення відбувається в рамках формально визначеного, але семантично 

неточного числення індексних термінів. Маючи тільки запит, ІПС неточно «розу-

міє» інформаційні вимоги користувача. Знаючи представлення запитів та докумен-

тів, система може тільки здогадуватися, чи є зміст документу релевантним даним 

інформаційним вимогам. Для того, щоб приймати рішення в умовах невизначено-

сті, потрібен математичний апарат теорії ймовірностей. Зазвичай, сумісно із прин-

ципом PRP використовується найбільш відома ймовірнісна модель пошуку - біна-

рна модель незалежності (англ. Binary Independence Model, BIM). Вона, завдяки 

спрощеним припущенням, дозволяє оцінити ймовірність того, що документ буде 

релевантним запиту.  

Ціль використання цієї моделі – правильне ранжування документів за реле-

вантністю, тому для оцінок ймовірностей можна використовувати інші величини, 

які будуть породжувати той самий порядок слідування документів. В розглянутому 

випадку ми будемо ранжувати за шансами релевантностей.  

В моделі BIM документи та запити представляються як бінарні вектори інци-

дентності термінів (�̅�, 𝑞). Незалежність термінів в цій моделі робить її схожею на 

наївні байєсовські моделі. Результати роботи цієї моделі співпадають з багатомір-

ною наївною байєсівською моделлю Бернуллі. Припущення незалежності термінів 

еквівалентно припущенню про модель векторного простору, де кожен термін є ро-

змірністю, яка є ортогональною іншим термінам. Для уточнення ймовірнісної стра-

тегії пошуку треба оцінити, як терміни в документі впливають на його релевант-

ність, включити у розгляд такі відомості, як документна частота, розмір документа, 

частота терміну, тощо. Це допоможе будувати оцінки ймовірності релевантності 

документу.  

Відомо, що правило Байєса можна інтерпретувати як способ уточнення ймо-

вірностей. Згідно бінарної моделі ми розглядаємо випадки «отримано релевантний 

документ» та «отримано не релевантний документ». Коли ми ранжуємо результати 

пошуку за спаданням ймовірностей, то ця величина набуває вигляду: P(R=1|�̅�, 𝑞) – 
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ймовірність того, що представлення документу �̅� є релевантним по відношенню до 

представлення запиту 𝑞. Використавши правило Байєса отримаємо: 

𝑃(𝑅 = 1|�̅�, 𝑞) =
𝑃(�̅�|𝑅 = 1, 𝑞)𝑃(𝑅 = 1, 𝑞)

𝑃(�̅�, 𝑞)
 

Так само і для випадку, коли у формулу підставляється випадок з не релева-

нтним знайденим представленням документу. 𝑃(�̅�|𝑅 = 1, 𝑞)– це ймовірність того, 

що знайдений релевантний до запиту 𝑞 документ має представлення �̅�. Точна ймо-

вірність ніколи не відома, тому за основу беруться оцінки, які вже отримані на ре-

альній колекції документів. 𝑃(𝑅 = 1|𝑞) – апріорна ймовірність знайти релевантний 

документ за запитом 𝑞. Дану величину можна оцінити, якщо відома доля релеван-

тних документів в колекції. Ми можемо ранжувати документи за шансами (відно-

шення ймовірності того, що подія відбудеться, до ймовірності того, що вона не ві-

дбудеться) релевантності, оскільки ця функція є монотонною і залежить від ймові-

рності релевантності. Це допоможе нам позбутися знаменника дробу: 

𝑂(𝑅|�̅�, 𝑞) =
𝑃(𝑅 = 1|�̅�, 𝑞)

𝑃(𝑅 = 0|�̅�, 𝑞)
=

𝑃(�̅�|𝑅 = 1, 𝑞)𝑃(𝑅 = 1, 𝑞)
𝑃(�̅�, 𝑞)

𝑃(�̅�|𝑅 = 0, 𝑞)𝑃(𝑅 = 0, 𝑞)
𝑃(�̅�, 𝑞)

=
𝑃(𝑅 = 1, 𝑞)

𝑃(𝑅 = 0, 𝑞)
∗

𝑃(�̅�|𝑅 = 1, 𝑞)

𝑃(�̅�|𝑅 = 0, 𝑞)
 

Перший множник останньої частини рівності для заданного запиту є постій-

ним. Оскільки ми тільки ранжуємо документи, то вираховувати його необов’яз-

ково. Щодо останнього множника, то це оцінка того, що знайдений релевантний до 

запиту 𝑞 документ має представлення �̅�, нам потрібно оцінити ймовірність появи 

вектора інцидентності термінів. Через байєсівське припущення про умовну незале-

жність, яке припускає, що наявність чи відсутність одного терміну в документі зо-

всім не впливає на наявність\відсутність будь якого іншого, отримаємо: 

𝑂(𝑅|�̅�, 𝑞) = 𝑂(𝑅|𝑞) ∗
𝑃(𝑥 |𝑅 = 1, 𝑞)

𝑃(𝑥 |𝑅 = 0, 𝑞)
 

Для того, щоб отримати ймовірності появи терміну в документі, релевант-

ному\нерелевантному запиту, перепишемо наш вираз: 
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𝑂(𝑅|�̅�, 𝑞) = 𝑂(𝑅|𝑞) ∗
𝑃(𝑥 = 1|𝑅 = 1, 𝑞)

𝑃(𝑥 = 1|𝑅 = 0, 𝑞)
∗

𝑃(𝑥 = 0|𝑅 = 1, 𝑞)

𝑃(𝑥 = 0|𝑅 = 0, 𝑞)
 

Замінимо 𝑝 = 𝑃(𝑥 = 1|𝑅 = 1, 𝑞) – ймовірність появи терміну у документі, 

релевантному запиту;  𝑢 = 𝑃(𝑥 = 1|𝑅 = 0, 𝑞) – ймовірність появи терміну у до-

кументі, не релевантному запиту. Припустимо, що термін, який не зустрічається в 

запиті з однаковою ймовірністю може з’явитися як в релевантних так і не релеван-

тних документах, тобто якщо 𝑞 = 0, то 𝑝 = 𝑢 . Таким чином спростимо вираз до 

наступного: 

𝑂(𝑅|�̅�, 𝑞) = 𝑂(𝑅|𝑞) ∗
𝑝

 𝑢
∗

1 − 𝑝

 1 − 𝑢
,

 

Якщо в другий множник включити терміни запиту, знайдені в документі, а 

також щоб вони були враховані і в першому множнику, при чому результат зали-

шався незмінюваним, то отримаємо рівність: 

𝑂(𝑅|�̅�, 𝑞) = 𝑂(𝑅|𝑞) ∗
𝑝 ∗ (1 −  𝑢 )

 𝑢 ∗ (1 − 𝑝 )
∗

1 − 𝑝

 1 − 𝑢
 

Другий множник стає постійним, як і перший множник-шанс в рівності. Пе-

рший добуток є величиною, яку треба оцінити для ранжування. Прологарифмува-

вши цей добуток, отримаємо еквівалентне ранжування, оскільки логарифм – функ-

ція монотонна. Отримаємо значення документу за запитом (англ. Retrieval Status 

Value, RSV): 

𝑅𝑆𝑉 = log
𝑝 (1 − 𝑢 )

𝑢 (1 − 𝑝 )
= log

𝑝 (1 − 𝑢 )

𝑢 (1 − 𝑝 )
 

Замінивши вираз під сумою (логарифм) на змінну 𝑐  дійдемо висновку, що це 

є логарифм відношення шансів для термінів запиту, де 𝑝 /(1 − 𝑝 ) – шанс появи 

терміну в релевантному документі, а (1 − 𝑢)/𝑢  – шанс появи терміну в нерелева-

нтному документі. Поділивши ці два шанси отримаємо їх відношення, причому ло-

гарифм від цих відношень буде нульовим у випадку якщо шанси появи в двох типах 

документів однакові, і більше 0, якщо шанс появи в релевантних більше ніж у не 
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релевантних. 𝑐  – вага термінів в моделі, а 𝑅𝑆𝑉 = ∑ 𝑐  - вага документу 

відносно запиту. Величину 𝑐  можна замінити за допомогою статистичних показ-

ників документів в колекції: 

𝑐 = log
𝑠/(𝑆 − 𝑠)

(𝑑𝑓 − 𝑠)/((𝑁 − 𝑑𝑓 ) − (𝑆 − 𝑠))
, 

де s – кількість релевантних запиту документів, які містять термін 𝑥 ; S – за-

гальна кількість документів, релевантних запиту; 𝑑𝑓  - кількість документів в коле-

кції, що містять термін 𝑥 ; 𝑁 – загальна кількість документів в колекції. Мають мі-

сце випадки, коли знаменник дробу буде дорівнювати нулю, тому в кожну частину 

дробу додаємо 0.5 (згладжуємо – зменшуємо ймовірності подій, які часто відбува-

ються, а ймовірності рідкісних подій), а загальну кількість документів в колекції 

збільшуємо на 2. Число 0.5, яке додається до усіх частот, вибрано тому, що наша 

впевненість в рівномірності розподілу слабка. Оцінити ймовірність за статичними 

даними можна також за допомогою відносної частоти події, поділив кількість разів 

коли відбулася подія, на загальну кількість разів випробувань. Оцінка ймовірності 

на основі цієї відносної частоти називається оцінкою максимальної правдоподібно-

сті. 

Припускаючи, що доля релевантних документів в колекції дуже мала, доці-

льно апроксимувати статистичні показники для не релевантних документів на ос-

нові частот, підрахованих по всій колекції. Вищезазначена ймовірність появи тер-

міну в не релевантному документі по відношенню до запиту 𝑢 = 𝑑𝑓 /𝑁, таким чи-

ном оцінюємо шанс появи терміну в не релевантному документі по відношенню до 

запиту наступним чином: 

log[
(1 − 𝑢 )

𝑢
] = log[

(𝑁 − 𝑑𝑓 )

𝑑𝑓
] ≈ log

𝑁

𝑑𝑓
 

Ця формула є теоретичним обґрунтуванням формули обрахування такої ве-

личини, як IDF, яка використовується в лінійній моделі пошуку. Цей метод апрок-

симації не можна застосувати для оцінки ймовірності 𝑝 . В ході ітеративного про-

цесу (коли користувач взаємодіє з ІПС таким чином, що після запиту він отримує 

певний перелік документів, з яких він вибирає релевантні\нерелевантні, а потім на 
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другому кроці отримує змінений та доповнений перелік більш релевантних доку-

ментів) більш точну оцінку величини 𝑝  можна отримати за допомогою оберненого 

зв’язку за релевантністю. Ми вгадуємо початкові ймовірності 𝑝  , 𝑢  на основі цих 

оцінок будуємо множину найкращих документів R, надаємо їх користувачу, той 

вибирає релевантні та не релевантні на його думку документи, утворюючи підмно-

жини документів VR = {d∈ 𝑉,𝑅 = 1} та VNR = {d∈ 𝑉,𝑅 = 0}, а ми, на основі 

наданих нам оцінок документів оцінюємо ймовірності 𝑝  , 𝑢 . Згідно вище згадува-

ного принципу максимальної правдоподібності, якщо множини VR та VNR доста-

тньо великі, то  

𝑝 = |𝑉𝑅 |/|𝑉𝑅| 

Але на практиці, множина документів, оцінена користувачем є дуже малою, 

по відношенню до колекції, тому ця формула буде містити шум, і результат буде 

ненадійним. В цьому випадку краще комбінувати нову інформацію з вихідною здо-

гадкою. Також додавши згладжування отримаємо наступну формулу: 

𝑝 =
|𝑉𝑅 | + 𝛼 ∗ 𝑝

( )

|𝑉𝑅| + 𝛼
 

𝑝
( )- k-та оцінка 𝑝  в процесі ітеративного уточнення. За відсутності додат-

кових даних 𝛼 можна покласти як кількість релевантних документів, які вказав ко-

ристувач. Якщо оцінювати 𝑝  при оберненому зв’язку за псевдорелевантністю, то 

замість 𝑉𝑅 ми будемо використовувати V. Нехай Vt – підмножина V документів, 

що містять термін t. Використовуючи згладжування 1\2 отримаємо: 

𝑝 =
|𝑉 | + 1/2

|𝑉| + 1
 

 

Якщо припустити, що незнайдені документи є не релевантними, то ймовір-

ність 𝑢  набуде вигляду: 

𝑢 =
𝑑𝑓 − |𝑉 | + 1/2

𝑁 − |𝑉| + 1
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Таким чином, переписавши вже відому формулу 𝑐  з новими значеннями 𝑝 та 

𝑢  і застосувавши правило логарифмування отримаємо: 

𝑐 = log
|𝑉 | + 1/2

|𝑉| − |𝑉 | + 1
+ log

𝑁

𝑑𝑓
 

 

Розглянута модель BIM не використовує при обрахунках додаткові параме-

три колекції, які насправді можуть допомогти знайти кращі результати, а саме се-

редню довжину документу, частоту терміну в колекції. Вона була створена для по-

шуку коротких записів в бібліотечних каталогах та анотацій невеликої довжини. 

Більш того, ймовірнісні моделі раніше використовувались більше як засіб теорети-

чного обґрунтування методів інформаційного пошуку, і вони ніколи не вигравали 

в продуктивності.  

Ситуація змінилася в 1990-их роках, коли почали відроджуватися ймовірно-

сні методи в комп’ютерній лінгвістиці. В той же час була і продемонстрована зва-

жувальна схема BM25 (англ. Best Match) пошукової системи Okapi, яка була ство-

рена в Лондонському міському університеті і мала високий рівень продуктивності. 

З тих пір вона застосовується багатьма дослідницькими групами. Вона була розро-

блена як спосіб побудови ймовірнісної моделі, яка є чуттєвою до частоти терміну 

та довжини документу, але в цілому не буде використовувати багато додаткових 

параметрів. Схема ранжування документу d – зважувальна схема, яка побудована 

на оберненій частоті термінів запиту:  

𝑅𝑆𝑉 = log
𝑁

𝑑𝑓
∈

 

Якщо врахувати частоту кожного терміну та довжину документу, то дану фо-

рмулу можна покращити до наступної: 

𝑅𝑆𝑉 = ∑ log[ ] ∗
( )∗

( ) ∗
∈ , 

де 𝑡𝑓  – функція частоти (насиченості) терміну t в документі d, - довжина 

документу d, 𝐿  – середня довжина документу в колекції; 𝑘 – додатній параметр, 
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за допомогою калібрується частота терміну. Якщо цей параметр дорівнює 0, то мо-

дель становиться бінарною. Змінна b – відповідає параметру, який визначає норму-

вання по довжині документу (0 ≤ 𝑏 ≤ 1) , якщо – b=1, то вага терміну повноцінно 

масштабується за допомогою довжини документу. 

 Нормування по довжині запиту зазвичай не використовується, тому що по-

шукова система працює з одним фіксованим запитом. Параметри налаштування 

можна вибрати чи обрахувати для кожної тестової колекції документів окремо, для 

найкращої ефективності. Якщо ж цього не зроблено то оптимальні параметри нор-

мування по довжині документу та калібрування частоти терміну, як показали 

експерименти, дорівнюють 0.75 та 2 відповідно.  

Відомо, що ймовірність релевантності документу збільшується коли збіль-

шується і частота термінів в запиті, особливо коли останнє збільшення нелінійне. 

Тому сучасні функції ранжування використовують фукнцію, яка зважує документи, 

які містять терміну запиту. Така ж функція насиченості терміну викорстовується і 

в зважувальній схемі BM25. 

Зважувальна схема термінів BM25 застосовувалась досить вдало та успішно 

для різних колекцій і пошукових задач. Особливо добре вона зарекомендувала себе 

в рамках експериментів TREC (Text Retrieval Conference).  

Для прикладу покажемо, які результати демонструє ця зважувальна схема як 

небінарна ймовірнісна модель на досить маленькій колекції документів. В якості 

програмних засобів ми скористаємося вільно-розповсюджувальну бібліотеку для 

високошвидкісного пошуку Apache Lucene, яка написана на мові програмування 

Java. Вона включає в себе багато класів, які містять реалізацію багатьох аспектів 

ІПС, у тому числі і реалізацію моделей інформаційного пошуку, окрім 

ймовірнісної. Але ми знайшли ще одну бібліотеку класів BM25 implementation для 

Lucene framework, розроблену Joaquín Pérez-Iglesias з Natural Language Processing 

and Information Retrieval Group at UNED, в якій реалізується зважувальна схема 

Okapi BM25, що розширює функціональність фреймворку Apache Lucene. 
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Apache Lucene – це розвинена потужна пошукова бібліотека, яка надає пошу-

кові можливості та можливості індексування для будь-якого програмного застосу-

вання. Завдяки власній потужності та ефективності вона широко застосовується як 

пошуковий засіб для веб-сайтів, програмних застосувань. Вона є вільно-

розповсюдженою, спочатку(у 2001 році) входила в сімейство програмних засобів 

Apache Jakarta, але згодом стала повноцінним проектом Apache Lucene, який вклю-

чає в себе веб-сканер, та обробник html-сторінок Nutch, повноцінний пошуковий 

сервер Apache Solr, та інші. Остання версія Apache Lucene - 6.6.0, від 06 червня 2017 

року. Lucene портована на велику кілкість мов програмування, такі як Ruby, Perl, 

Python, PHP, C, C#. Використання класів є інтуїтивно зрозумілим – для кожної фу-

нкції\методу\конструктору є відповідний опис Javadoc. Проте зі зміною версій ча-

стину програмного коду час від часу треба змінювати, тому що згідно певних кон-

цепцій, для кращої ефективності та зручності забороняються певні методи, викори-

стання яких може бути неефективним, і в деяких випадках навіть небезпечним. 

Lucene використовується для пошукових можливостей в середовищі програму-

вання Eclipse IDE, в енциклопедії the Encyclopedia Britannica CD/DVD, FedEx, соц. 

мережі LinkedIn і т.д. Підтримує різні мови для обробки, а також має стандартні 

списки стоп-слів, які можна розширювати, додаючи нові в аналізатор тексту. Осо-

блива увага приділена багатопоточності, підтримується і багатопоточне індексу-

вання документів, і багатопоточний пошук. Класами Lucene підтримуються різні 

типи запитів: булівські, з джокером (запити вигляду: «запи*»), вільні текстові, не-

чіткі. 

Використана бібліотека Lucene-BM25 містить в собі класи, які надійно реалі-

зують зважувальну схему Okapi BM25, та її модифікацію BM25F, в якій в процесі 

ранжування беруться окремо довжини різних полів документів, незалежно норма-

лізуються, та надаються різні значимості полів в підсумковій функції ранжування. 

В клас параметрів функції завантажуються середні довжини полів документу, та-

кож можна задати в файлі-конфігурації і параметри нормалізації, чи використову-

вати стандартні. Потім створюється спеціальний BM25 запит, за допомогою конс-

труктору, який приймає в якості аргументів стрічковий вільний запит, якій ми 
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ввели, поле документу, в якому шукати, та екземпляр класу аналізатору тексту з 

Lucene. Потім за допомогою стандартного класу пошуку в індексі за цим запитом 

починається пошук релевантних документів, та відповідно, після знаходження ви-

водиться на екран. 

Веб є безпрецедентним явищем по багатьом параметрам: по масштабу, по 

практично повній відсутності координації при його створенні, а також по різнома-

ніттю його учасників. Кожна з цих особливостей відрізняє пошук в вебі від пошуку 

«звичайних» документів (і робить його набагато складнішим). Саме тому актуаль-

ною залишається задача впровадження якнайбільш ефективних методів пошуку в 

«павутинні». Величезна частина інформації, що розміщена у вебі, абсолютно даре-

мна до тих пір, поки вона не виявлена і не сприйнята користувачем. 

Децентралізована публікація інформації практично без контролю авторства 

призвела до стрімкого зростання веба і стала головною проблемою пошукових си-

стем при спробах індексування та отримання змісту. Користувачі створювали веб-

сторінки на десятках різновидів мов та тисячах діалектів. Це вимагало множини 

різних форм стеммінга та інших лінгвістичних операцій.  

Але що можна сказати про зміст текстів, розміщених на веб-сторінках? Де-

мократизація процесу створення веб-сторінок мала на увазі новий рівень деталіза-

ції думок практично щодо кожного питання. Це значило, що веб містив і правду, і 

брехню, і протиріччя, і припущення у колосальних масштабах. Отримуємо питання 

«Яким веб-сторінкам можна довіряти?» 

Для пошукової системи важливим є стан веб-сторінки – статичний або дина-

мічний. Статичною називається веб-сторінка, зміст якої не змінюється від одного 

запиту до іншого. Наприклад, студент, що кожний тиждень оновлює свою дома-

шню сторінку, вважається автором статичної веб-сторінки, а сторінка, що містить 

інформацію про стан авіарейсів, є динамічною. Динамічні сторінки зазвичай гене-

руються сервером застосувань у відповідь на запит до бази даних.  

Ранжування пошукових систем, заснованих на підрахунку частоти потрап-

ляння терміна у змісті сторінки, призвело до поширення спаму, сенс якого полягає 
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у маніпулюванні змістом веб-сторінок з метою отримання високих позицій в ре-

зультатах пошуку для заданих ключових слів. З розвитком складності пошукових 

систем розвивалися і методи спамування. Наприклад, клоакінг – коли веб-сервер 

спамера повертає різні сторінки в залежності від того, звідки отримано http-запит – 

від робота пошукової системи чи від браузера користувача. У першому випадку 

веб-сторінка буде проіндексована пошуковою системою за ключовими словами, 

що будуть вводити користувача в оману. Якщо користувач буде шукати ці ключові 

слова і обере для перегляду цю сторінку, він отримає веб-сторінку з абсолютно ін-

шим змістом, що буде відрізнятися від змісту, проіндексованим пошуковою систе-

мою. Такий обман пошукових індексаторів невідомий в традиційних системах ін-

формаційного пошуку. Він з`явився із-за того, що автори сторінок і пошукові сис-

теми переслідують різні цілі. Оскільки спам за своєю природою носить комерцій-

ний характер, довкола нього склалася індустрія пошукових оптимізаторів (Search 

Engine Optimizers – SEO), що надають послуги клієнтам, що мають бажання під-

няти ранг своїх веб-сторінок за вибраними ключовими словами. Пошукові системи 

несхвально відносяться до цього виду діяльності по розшифруванню та адаптації 

до їх алгоритмів ранжирування, а також публікують правила, що стосуються при-

йомів пошукової оптимізації, які вважають неприпустимими. 

Одними з базових складових частин інтелектуальних пошукових систем 

(ІПС) є програми для збору та обробки інформації з web-сторінок. В загальному 

розумінні, пошуковий робот – це програма, що автоматично перебирає сторінки 

Інтернету та записує інформацію про них в базу даних пошукової системи для по-

дальшої індексації, оцінки чи будь-яких інших дій.  

Більшість пошукових роботів можна умовно вважати «вічними», оскільки 

вони самостійно розширюють область своєї роботи, безперервно наповнюючи базу 

сторінок. На кожній обробленій web-сторінці робот знаходить посилання на нові, 

ще необроблені. Таким чином процес обробки ніколи не припиняється.  

У перші роки після виникнення самого поняття «пошуковий робот» або «про-

грама-павук», у кожної пошукової системи був тільки один такий робот. Лише зго-

дом з’явилися спеціалізовані пошукові роботи, що почали відповідати за виконання 
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окремих задач. Тому тепер існують, для прикладу, роботи-дятли (що лише переві-

ряють сайти на доступність, «простукують» їх), роботи-індексатори зображень, 

роботи-шпигуни, роботи-оглядачі тощо.  

У цій роботі розглядатимуться роботи (або агенти), першочерговим завдан-

ням яких є визначення рівня науковості вмісту сторінок. Потреба в таких роботах 

виникла тоді, коли бази пошукових систем наповнились настільки, що користува-

чам стало важко вирізняти серед усієї інформації потрібні їм матеріали.  

1.3 Провідні світові пошукові машини 

1.3.1 Google  

Найпопулярніша серед користувачів пошуков пошукова система Google 

(http://www.google.com/), що має одну з найбільших баз проіндексованих докумен-

тів (за власними заявами - близько 2,5 млрд.), була розроблена в 1998 році випуск-

никами Стендфордського університету Сергієм Бріном (Sergey Brin) і Ларрі Пей-

джем (Larry Page). Вони застосували для ранжування документів технологію 

PageRank. Кількісне значення авторитетності документа (іншими словами, зважена 

кількість посилань або PageRank) відноситься до так званих статичних чинників 

(тобто незалежним від конкретного запиту) і враховується при визначенні релева-

нтності документа конкретному запиту як ваговий коефіцієнт. Разом з цим Google 

застосував для визначення релевантності документа не тільки текст самого доку-

мента, але і текст посилань на нього. Ця технологія дозволила йому забезпечити 

видачу досить релевантних результатів на тлі інших пошукачів. Досить швидко 

Google став лідирувати в різних опитах по такому показнику, як задоволеність ко-

ристувачів результатами пошуку. Окрім пошуку по HTML документах Google в да-

ний час здійснює пошук ще по 12 типам документів: Adobe Portable Document 

Format (pdf), Adobe PostScript (ps), Lotus 1-2-3 (wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks, 

wku), Lotus WordPro (lwp), MacWrite (mw), Microsoft Excel (xls), Microsoft 

PowerPoint (ppt), Microsoft Word (doc), Microsoft Works (wks, wps, wdb), Microsoft 

Write (wri), Rich Text Format (rtf), Text (ans, txt). 

Google дозволяє користувачам проглядати збережені копії документів, що мі-

стяться в його пошуковій базі. 
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Разом з пошуком по документам Google має сервіси пошуку по зображенням 

(images.google.com), групам UseNet (groups.google.com) та новинам 

(news.google.com). Google здійснює пошук по документам на більш ніж 35 мовах. 

На даний час багато порталів і спеціалізованих сайтів надають послуги пошуку ін-

формації в інтернеті на базі Google, що робить завдання успішного позиціонування 

сайтів в Google ще важливішим.  

Google проводить переіндексацію своєї пошукової бази приблизно раз на чо-

тири тижні. Під час цього апдейта, неофіційно званого Google dance, відбувається 

оновлення бази на основі інформації, зібраної роботами за час, що пройшов з попе-

реднього апдейта, і перерахунок значень PageRank документів. Також існує певна 

кількість документів з достатньо великим значенням PageRank, інформація про які 

в пошуковій базі оновлюється щодня, проте значення PageRank перераховується 

тільки під час Google dance. Нормоване значення PageRank для конкретного доку-

мента, завантаженого в броузер, можна дізнатися, викачавши і встановивши Google 

ToolBar - спеціальну панель інструментів для роботи з цим пошукачем.  

Обробка запитів пошуковою машиною Google 

Пошукова машина Google, що належить Google, Inc., є найвикористовувані-

шою пошуковою машиною в Інтернеті. Google отримує кілька сотень мільонів за-

питів щодня через різні сервіси.  

Алгоритм Google використовує запатентовану систему PageRank, щоб допо-

могти ранжувати веб-сторінки, які відповідають пошуковому рядку. Алгоритм 

PageRank вираховує рекурсивну оцінку для веб-сторінки, основану на зваженій 

сумі PageRank’ів сторінок із посиланням на них. PageRank випливає із створюва-

ного людиною посилання, і вважається добре корельованим з людськими понят-

тями значенням. Точне відсоткове значення від всіх веб-сторінок, які Google інде-

ксує, не відоме, оскільки це дуже складно вирахувати. Методи ранжирування ре-

зультатів пошуку, засновані на попередньому ключовому слові, що використову-

ються багатьма пошуковими системами, які колись були більш популярні, ніж 

Google, будуть ранжирувати сторінки по тому, як часто відбувався пошук на сторі-
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нці, або, як сильно пов'язані були умови пошуку в межах кожної сторінки. На до-

даток до PageRank, Google також використовує інші таємні критерії для визначення 

рейтингу сторінок на списках результатів, яких налічується більше 200. 

Google не тільки індексує і кешує веб-сторінки, але й бере «знімки» інших 

типів файлів, у тому числі PDF, документів Word, електронних таблиць Excel, Flash 

SWF, текстових файлів, онлайн-відео такі як YouTube і багато іншого. За винятком 

випадку тексту і SWF файлів версія з кешу є конверсією в (X) HTML, що дозволяє 

особам, які не мають відповідної програми для перегляду файла, прочитати його.  

Користувачі можуть налаштувати пошукову систему, встановивши мову за 

замовчуванням, використовуючи «SafeSearch» технології фільтрації і задати кіль-

кість результатів, показаних на кожній сторінці.  

Існує значна кількість даних в мережних базах даних, які доступні за допо-

могою запитів, але не за посиланнями. Цей, так званий невидимий або глибокий 

Web, мінімально охоплюються Google і іншими пошуковими системами. Глибокий 

Web містить бібліотечні каталоги, офіційні законодавчі документи уряду, теле-

фонні книги та інші матеріали, які динамічно готові відповісти на запит. 

Оскільки Google є найпопулярнішою пошуковою системою, багато веб-май-

стрів прагнуть вплинути на рейтинг Google свого веб-сайту. Виникла ціла сфера 

консультантів по допомозі веб-сайтам підвищити свій рейтинг на сайті Google та 

інших пошукових системах. Така діяльність називається пошуковою оптимізацією. 

Пошукова оптимізація включає в себе як фактори «на сторінці» (наприклад, 

копія тіла, елементи назви, елементи статті H1 і значення атрибуту зображення Alt) 

так і «поза сторінкою» (наприклад, текстові якорі і PageRank). Загальна ідея поля-

гає у впливі алгоритму відповідності Google шляхом включення ключових слів, які 

є мішенню в різних місцях «на сторінці», зокрема в назві елементу і тіла копії. За-

надто багато входжень ключових слів, однак, є причиною підозри сторінки на спам 

гуглівськими алгоритмами перевірки спаму. 

Google опублікувала рекомендації для власників сайтів, які хотіли б підви-

щити свій рейтинг, використовуючи законних консультантів з оптимізації. 
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Пошукова машина Google має багато інтуїтивних характеристик, що роблять 

її більш функціональною. Google є одним з десяти найбільш відвідуваних сайтів 

сьогодні. Деякі його функції включають: посилання-означення на найбільші по-

шуки, у тому числі словникові слова; список, скільки результатів виводиться під 

час пошуку; посилання на інші пошуки (наприклад, якщо слово було написано не-

правильно, Google дасть посилання на результати пошуку із правильним словом). 

Зазвичай, пошукова машина Google приймає запити як простий текст, і роз-

биває текст користувача на блоки шуканих термінів, які будуть словами, що мають 

з’явитися у результатах, але також можуть бути цілими фразами, виділеними лап-

ками (“), певними термінами з такими префіксами, як “+”, “-“, або з одним із кіль-

кох професіональних операторів, таких як “site:”. 

Веб-форма розширеного пошуку Google дає кілька додаткових полів, які мо-

жуть бути використані для кваліфікації пошуку за таким критерієм, як дата пер-

шого пошуку. Всі розширені запити становляться звичайними запитами, як пра-

вило, з додатковими кваліфікованими умовами. 

Google відносить розширення запиту до представленого пошукового запиту, 

перетворюючи його в запит, який насправді буде використовуватися для отримання 

результатів. Як і ранжирування сторінок, точні деталі алгоритму, який використо-

вує Google, є навмисно неясними, але, звичайно, такі перетворення відносяться до 

числа тих, які виникають: 

 Перепризначення термінів: в інформаційному пошуку це стандартний 

метод скорочення роботи, пов’язаної з отриманням результатів. Ця трансформація 

є невидимою для користувача, оскільки порядок результатів використовує оригіна-

льний порядок запиту для визначення релевантності. 

 Стемінг використовується для підвищення якості пошуку, стримуючи 

малі синтаксичні варіанти шуканих термінів. 

 Існує обмежена здатність для виправлення можливих помилок в за-

питах. 

Пошукова машина Google використовує пошук, заснований на подібності. 

Машина шукає документи, що містять текст, який схожий на даний текст. Цей 
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текст може бути сформульований самим користувачем, який шукає інформацію, 

або може бути і самим документом. Подібність аналізується за словами, які вико-

ристовувались в запиті, та оцінені документами.  

Машина зазвичай використовуює омоніми й синоніми, щоб отримати кращий 

результат. Традиційно видаляється частина тексту з документа, зводячи пошук до 

пошуку ряду термінів. Подібність визначається за кількістю спеціальних умов. Пе-

ревага такого пошуку – відсутність порожнього набору результатів та ранжування 

результатів, недоліком вважають тільки можливість обробки текстових докумен-

тів. До того ж, схожість базується на певному слові і іноді важко знайти потрібні 

слова для пошуку. Основною проблемою такого пошуку є значна і недостатньо то-

чна кількість отриманих результатів.  

Однак, окрім пошуку за ключовими словами Google підтримує і складніші 

синтаксичні запити. Опишемо ці розширені можливості. 

Пошук за фразою («»). Виокремивши набір слів лапками, користувач вказує 

Google розглянути ці слова саме в такому порядку без змін. Google і так вже вико-

ристовує фіксацію послідовності слів і буде відхилятися від нього тільки з поваж-

ної причини. Тому розставлення лапок, зазвичай, непотрібне. Наполягаючи на по-

шуку саме фрази можна загубити деякі потрібні результати випадково.  

Пошук у рамках конкретного веб-сайту (site:) дозволяє вказати явно веб-

сайту пошуку. Наприклад, запит [iraq site:nytimes.com] поверне сторінки про Ірак, 

але тільки з nytimes.com. Простіші запити [Iraq nytimes.com] або [iraq New York 

Times] як правило, будуть настільки ж добрими, хоча вони можуть повертати ре-

зультати з інших сайтів, де згадується New York Times. Можна вказати і цілий клас 

сайтів пошуку, наприклад, [iraq site:.gov] поверне тільки результат из домену .gov 

і [iraq site:.iq] поверне результати тільки з іракських сайтів. 

Можна вказати терміни, які необхідно вилучити (-). Додавання знаку мінус 

безпосередньо перед словом означає, що вам не потрібно, щоб сторінки, які містять 

це слово, з'являлися в результатах пошуку. Знак мінусу повинен стояти безпосере-

дньо перед словом і перед ним має бути пустий проміжок. Наприклад, у запиті 
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[anti-virus software], знак «мінус» використовується як дефіс, і не буде інтерпрету-

ватися як символ виключення, тоді як запит [anti-virus -software] буде шукати слова 

«anti-virus», але без посилань на програмне забезпечення. Можна виключити сті-

льки слів, скільки хочеться, використовуючи знак «-» перед кожним з них, напри-

клад, [jaguar -cars -football -os]. Знак «-» може використовуватися для виключення 

не тільки слова. Наприклад, поставивши дефіс перед оператором 'site:' , можна ви-

ключити конкретний сайт з результатів пошуку. 

Заповнення пропусків (*). Символ * використовується тут традиційно. Якщо 

він включений до запиту, це вкаже Google спробувати оперувати зіркою як запов-

нювачем для будь-якого невідомого терміну, а потім знайти кращі співпадіння. 

Точний пошук, як є (+). Додавши «+» безпосередньо перед словом, вказують 

Google співставляти слово саме так, як ви набрали його. Це можна зробити і став-

лячи подвійні лапки навколо слова. 

 Оператор OR. За замовчуванням Google розглядає всі слова у пошуку. Якщо 

ви спеціально хочете вказати на альтернативу використаня, це можна зробити, ви-

користавши оператор OR (зауважте, що ви повинні набрати «OR» великими літе-

рами). Наприклад, [San Francisco Giants 2004 OR 2005] видасть результати щодо 

одного з цих років, тоді як [San Francisco Giants 2004 2005] (без OR) покаже сторі-

нки, що містять обидва роки на тій же сторінці.  

Оператора AND присутній у запиті за замовчуванням.  

1.3.2 Cognition 

Cognition Technologies, Inc. представили Cognition’s Semantic NLP™. Цей 

еволюційний продукт використовує сучасну лінгвістичну технологію для легкого і 

точного знаходження потрібної інформації в Інтернеті або у великих електронних 

бібліотеках. Користувачі роблять запити звичайною англійською, а Cognition’s 

Semantic NLР перекладає їх значення – відповідаючи більш точними результатами, 

ніж можливо у традиційних пошукових технологіях. Cognition Semantic NLP видає 

результати, які мають високу релевантність та є конкурентноспроможними. 

Cognition Semantic NLР шукає значення, а не слова, тому їх результати дуже 

точні. Користувач робить запит звичайною англійською, Cognition’s Semantic NLP 
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визначає значення слів у контексті запиту. Якщо питають: «How can I buy stock on 

the market?», Cognition Semantic NLP визначає, що «stock» означає «share» або 

«security». Ця машина шукає лише значення «stock», і не видає інформацію щодо 

stocking shelves, cattle або flowers. Якщо питається: «How can I stock the shelves of 

my market?», вона шукає інформацію про мерчендайзинг, і не шукає інформацію 

щодо акцій на фірмах. 

Значення окремого слова, не саме слово, зберігається в класифікації Cognition 

Semantic NLP, і відноситься до значення тезауруса із словами, які мають таке саме 

значення. Значення слів визначаються частково за допомогою граматичного ана-

лізу, частково використовуючи більш ніж 4,3 мільйони значень. Технологія грама-

тичного аналізу може в подальшому збільшити продуктивність, відновлюючи стру-

ктуру аргумента. 

Cognition Semantic NLP повертає інформацію з релевантністю більше 90%, 

зменшуючи потребу користувача проходити велику кількість непотрібних докуме-

нтів, знайдених за іншими пошуковими технологіями.  

Іншим джерелом переваг цієї пошукової системи є використання узагальнень 

(класифікацій). Наприклад, якщо користувач шукає «money», то Cognition Semantic 

NLP знайде інформацію про «dollar», «pound», «yen» та ін. Класифікація Cognition 

Semantic NLP покриває 506000 понять, тому така складна. 

У результаті морфологічного аналізу, всі варіанти слова (наприклад, 

«initialize», «re-initialize», «initialization» і т.п.) можуть вважатися вираженням од-

ного і того ж змісту. Мільйони форм відображаються таким чином. Також, акро-

німи є синонімічними з їх повними фразами, наприклад, «SEC» та «Securities and 

Exchange Commission», або альтернативне написання одного слова (наприклад, 

«center» та «centre») розпізнається однаково. Іншим джерелом покращення точно-

сті є фразове мислення. Такі фрази, як «The Bill of Rights», використовуються як 

атоми, так що немає ніякої плутанини із документами, які використовуються слова 

«bill»та «right» в інших значеннях [45] 
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Архітектура Cognition Semantic NLP 

Базовими компонентами є модуль зчитування, аналізатор фраз, морфологіч-

ний компонент, перекладач значення слова, словник, тахономію та тезаурус. Слов-

ник та тахономія використовуються аналізатором фраз, морфологічним компонен-

том та перекладачем значення слова. Тезаурус використовують для знаходження 

альтернативних формулювань під час пошуку (див. Рис. 1.3). 

 

Токенізатор/
видобувач 
сутностей

Морфологічний 
компонент

Розпізнавач фраз

Парсер

Лямбда-
перетворювач

Індексатор

Пошук

Словник

Таксономія

Тезаурус

 

Рис. 1.3. Архітектура Cognition NLP 

Генератор міток (Tokenizer & Named Entity Extractor) розбиває текст або за-

пит на секції документа, речення та слова. Він також відповідальний за конверту-

вання кодування символів і інші подібні завдання. Named Entity Extractor розпізнає 

та врегульовує загальні частини, такі як людські імена, дати, цитати, телефонні но-

мера і інше. 

Морфологічний компонент більш точний ніж звичайний морфологічний по-

шук. Він не тільки видаляє префікси та суфікси, а й визначає утворення словоформ 

і вираховує характеристики утвореного синтаксису і семантики. Він дозволяє 

Cognition Semantic NLP розпізнати багато мільйонів словоформ. Морфологічний 

компонент має справу з правильною і неправильною флективною та деріваціонною 

морфологією. Кілька прикладів: 
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 іменники з неправильною морфологією множини, як «mouse-mice», 

«tooth-teeth»; 

  іменники з постійною зміною в множині, як «baby-babies»;  

  зміни правильних дієслів, як «raze – razed – razing» і «ship – shipped – 

shipping»;  

 дієслова з неправильною формою минулих часів, як “catch – caught – 

catching”;  

 правильно утворені форми: inter (communicate, intercommunicate), tion 

(communicate, communication). 

Розпізнавач фраз комбінує слова у фрази для більш точної інтерпретації: 

 складені слова, розпізнавач фраз інтерпретує лексичні фрази, такі як 

“movie set”, “heart attack”, “net revenue”;  

 ідіоми – розпізнавач фраз групує разом ідіоми, включаючи їх морфоло-

гічні варіанти 

Перекладач значень слів та аналізатор виконують такі функції. Перекладач 

значень слів зазвичай використовує інформацію щодо розташування слова, щоб ви-

значити значення слова з контексту. Аналізатор використовує синтаксичну струк-

туру та підкатегоризацію, обмеження у виборці задля уникнення неоднозначності. 

Генератор лямбда-виразів представляє системний модуль, що застосовує фо-

рмальні семантичні правила для вивоедення в синтаксичному аналізі для генеру-

вання лямбда-виразу до кожної фрази. Вивід цього модуля – вираз, який описує 

структуру вхідного речення. 

Входження в словник включають окремі слова, фрази, що складаються з ба-

гатьох слів, та онтологічні вузли. Кожне входження має одне або більше значень з 

певними морфологічними, синтаксичними та семантичними характеристиками. Ін-

струментарій лексикон – основний засіб для правки словника Cognition Semantic 

NLP. 

Лексикон працює як сервер і гарантує, що жодне слово не буде виправлено 

більш ніж одним лексикографом одночасно. Це також дає змогу вносити зміни в 

слова всім лексикографам, як тільки вони були збережені у базі даних. Інструмент 
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дозволяє користувачам додавати, змінювати чи видаляти слова та основні характе-

ристики. Він включає декілька додаткових спеціалізованих функцій, наприклад: 

 Можливість продивитися секцію онтології. 

 Використати онтологічні вкладення (кожен зміст прикріплений до од-

ного або декількох вузлів в онтології). 

 Застосувати синтаксичні особливості.  

 Уточнити семантичні особливості.  

Наразі налічується близько 3447 унікальних синтаксичних і морфологічних 

особливостей. Кожен зміст має дві або більше характеристик, пов'язаних з ним. 

Синтаксичні особливості включають в себе основні характеристики категорії 

(іменник, дієслово і т.п.), морфологічні ознаки для класифікації різних форм слів 

(наприклад, «wind», «winding», «wound»), і підкатегорізація особливостей (напри-

клад неперехідні дієслова). Наприклад, перший зміст слова «dog» має особливість 

категорії «іменник», морфологічну особливість, яка зазначає множину слова, і жо-

дних особливостей підкатегорії.  

Кожен зміст може мати семантичні особливості, такі як особливості предме-

тної області і селекційних обмежень (для використання з аналізатором). Особливо-

сті вибору допомагають уникнути неоднозначності слова. Наприклад, дієслово 

«charge» в сенсі «indict» вимагає прямого доповнення і злочин як непряме допов-

нення, у той час як «charge» в сенсі «electrify» вимагає електричного пристрою в 

якості доповнення і виду енергії як непряме доповнення. 

Інструментарій тезаурус дозволяє лексикографу подивитися слова лекси-

кону, продивитися значення, вибрати значення та переглянути всі групи, до яких 

входить це значення. Лексикограф може додати слова в групу, видалити або ство-

рити нові групи. Це може бути зроблено одночасно із кількома групами. Інструмент 

працює як сервер і гарантує, що жодна група не буде змінена більш ніж одним ле-

ксикографом в один час. Це також дає змогу вносити зміни всім лексикографам, як 

тільки ці зміни були збережені у базі даних. 
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Cognition Semantic NLP визначає документи в HTML, XML, OCR'd та звичай-

ний ASCII текст. Документи Word, Power Point, RTF, або WordPerfect конверту-

ються в HTML перед визначенням. Можливе деяке допрацювання для XML. Доку-

менти в PDF конвертуються в звичайний текст перед визначенням. Користувач 

може продивитися пошуки у документах, конвертованих в HTML або звичайний 

текст, за допомогою спеціальних підсвічень знайдених секцій. Можна обрати варі-

ант перегляду і оригінального файлу без підсвічення. 

1.3.3 Відомі пошукові системи 

AltaVista (http://www.altavista.com/) – одна із старих глобальних пошукових 

систем, заснована в 1995 році. Подібно до Google при визначенні релевантності 

сторінки враховує статичні чинники, тобто авторитетність документа. Статичні 

чинники періодично перераховуються для кожного документа. Пошук здійсню-

ється по документам на більш ніж 25 мовах. Розмір бази на липень 2006 року скла-

дав близько 2,1 млрд. документів. 

Разом з пошуком по документам AltaVista має сервіси пошуку по зображен-

ням, аудіо файлам, відео файлам, новинам а також каталог сайтів (dir.altavista.com) 

на основі каталога LookSmart (http://www.looksmart.com/). При виведенні результа-

тів пошуку по документам користувачу пропонується уточнити запит за допомо-

гою додаткових термінів (технологія AltaVista Prisma). При обробці запиту його 

текст звіряється з достатньо великим словником загальновживаних фраз (Phrase 

Dictionary), і у разі визначення таких в тексті запиту, проводиться пошук точного 

входження цих фраз в тексті документів. 

На відміну від Google поведінка робота AltaVista погано передбачувана в де-

яких випадках (особливо, якщо сторінки динамічні). Вона відмовляється прохо-

дити по посиланням і знаходити нові сторінки, тому найбільш важливі сторінки 

сайту слід реєструвати вручну. У AltaVista разом з безкоштовною існує також пла-

тна реєстрація за ціною $39 за одну адресу за півроку. Оновлення сайтів, зареєст-

рованих безкоштовно, відбувається трохи рідше, ніж в Google – раз в півтора-два 

місяця, зареєстрованих платно – щонеділі. 

З травня 2011 року AltaVista перейшла на пошукову технологію Yahoo! 
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Inktomi (http://www.inktomi.com/) - єдина з крупних пошукових систем, яка 

не пропонує свій пошуковий сервіс на власному сайті. Розроблена в 1996 році, по-

шукова система Inktomi містить в своїй базі на даний момент близько 2 млрд. до-

кументів (за відомостями сайту http://www.searchenginewatch.com/) і використову-

ється різними порталами і спеціалізованими сайтами. Найкрупнішими і популярні-

шими з 2500 користувачів Inktomi є портал MSN (http://www.msn.com/), пошуковий 

сервіс HotBot (hotbot.lycos.com), pay-per-click пошукач Overture 

(http://www.overture.com/) і каталог LookSmart (http://www.looksmart.com/), які ви-

користовують результати пошуку Inktomi для надання «вторинних» результатів по-

шуку. Проте, не всі партнери користуються повною пошуковою базою Inktomi. З 

неї виділені для зручності партнерів 4 бази:  

 Best of Web (BOW) - містить найбільш авторитетні і популярні сайти 

(110 млн. документів, періндексация - кожні 9 днів).  

 Generation 3 (GEN3) - містить менш авторитетні і популярні сайти (390 

млн. документів, періндексація - щомісячно), її ще називають «Rest of Web» 

(ROW).  

 Euro Cluster – база європейських сайтів (100 млн. документів, перінде-

ксація – раз на 21 день).  

 Asia Pacific – база сайтів країн азіатського і тихоокеанського регіону 

(65 млн. документів, періндексація - раз в 21 день). 

Пошук проводиться по документам на більш ніж 15 мовах. На даний час 

Inktomi гарантує включення в свою базу тільки на платній основі.  

FAST (http://www.alltheweb.com/) розроблена норвезькою компанією Fast 

Search & Transfer ASA (http://www.fastsearch.com/) в 1999 році пошукова система, 

що здійснює пошук по документам на 48 мовах, досить популярна в європейських 

країнах. З 2008 року компанія функціонує як підрозділ Microsoft (24 квітня 2008 

року було завершено процес придбання). Має достатньо велику базу документів – 

2,3 млрд. документів. Окрім пошуку по документам FAST надає пошук по новинам, 

зображенням, відео файлам MP3 файлам і FTP файлам. 12 вересня 2002 року FAST 
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першим з найбільших глобальних пошукових систем оголосив про початок індек-

сування змісту файлів, створених за допомогою технології Macromedia flash. По-

шукові результати FAST використовуються досить популярним пошуковим серве-

ром Lycos (http://www.lycos.com/) як основні результати пошуку, а також великою 

кількістю європейських регіональних порталів і пошукових серверів. Завдяки 

цьому FAST обслуговує 75% пошукових запитів в Європі. 

Після видачі результатів пошуку користувачу пропонується уточнити пи-

тання на основі запропонованих варіантів більш вузькоспеціалізованих запитів. 

Так само як і у AltaVista відбувається визначення в тексті запиту загальновживаних 

фраз і подальший пошук точного входження цих фраз в тексті документів. Існує 

безкоштовна і платна реєстрація.  

Teoma (http://www.teoma.com/) є однією з наймолодших пошукових систем. 

Розроблена в 2000 р., до теперішнього часу в пошуковій базі за заявами її предста-

вників міститься близько 900 млн. документів. При визначенні авторитетності до-

кумента по темі запиту враховує тематичну популярність (Subject-Specific 

Popularity), тобто цитованість документа документами схожої тематики, яка визна-

чається за допомогою алгоритму HITS (Hyperlink-Induced Topic Search). Нагадаємо, 

алгоритм визначає важливість сторінок по двом критеріям - «авторитети» 

(authorities), тобто цитованість іншими сторінками, і «хаби» (hubs), тобто ссилає-

мість на інші сторінки, потім розбиває сторінки на співтовариства, кожне з яких 

представляє одну з можливих тем. Усередині співтовариства обчислюється зна-

чення «авторитет»-вага кожної сторінки як сума «хаб»-ваг, сторінок, що посила-

ються на неї, і «хаб»-вага кожної сторінки як сума «авторитет»-ваг цитованих сто-

рінок. Ці значення виступають ваговими коефіцієнтами при визначенні релевант-

ності сторінки запиту. Проте алгоритм HITS погано працює для дуже конкретних 

запитів, в цьому випадку буває неможливо виділити для них тематичне співтова-

риство, і всі документи ранжуються на загальних підставах.  

Teoma також пропонує користувачу ряд додаткових сервісів - уточнення за-

питу у вигляді декількох ключових фраз по темі запиту і посилання на сторінки по 

темі запиту, підготовлені, колективом експертів і ентузіастів. У 2001 році Teoma 
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була придбана компанією Ask Jeeves, і її пошукові результати використовуються 

досить популярним в Європі (особливо у Великобританії) пошуковим сервером 

Ask Jeeves (http://www.ask.com/), що робить її цікавою у світлі розкручування анг-

ломовних сайтів.  

Реєстрація в Teoma проводиться тільки на платній основі. 

1.3.4 Пошукові системи наукових матеріалів 

Scirus 

Scirus є однією із найпопулярніших пошукових систем наукової інформації в 

Інтернет [46]. Ця система спрямована на пошук наукової інформації на сторінках 

сайтів наукової тематики і має у своїй базі більш ніж 485 мільйонів проіндексова-

них сторінок наукових текстів і документів.  

В 2001 та 2002 роках організація Search Engine Watch відзначила Scirus як 

кращу спеціалізовану пошукову систему, а в 2004, 2005, 2006 році Web Marketing 

Association назвала її кращою серед веб-сайтів, каталогів або пошукових систем.  

Основними перевагами системи Scirus є: 

 Висока ефективність. Система орієнтована тільки на веб, сторінки на-

укової та освітньої тематики. 

 Широке охоплення матеріалів. Система здійснює пошук в Інтернеті, 

журналах і базах даних, що забезпечує набагато більш глибокий і всебічний пошук 

у порівнянні зі звичайними пошуковими системами. 

 Пошук у файлах різного формату. Пошук ведеться не лише у html сто-

рінках, але й у PDF чи PostScript документах. 

 Можливості розширеного пошуку (за конкретним виданням, за типами 

джерел (патенти, повнотекстові журнали, організації), за автором, за форматом до-

кументу (дозволяє шукати лише документи у форматі PDF чи PostScript), за пред-

метною областю (наприклад, мікробіологія чи економіка), з використанням ключо-

вих слів для уточнення пошуку. 

 Надання пошукових сервісів для бібліотек полягає у можливості вста-

новити на сторінках будь-якої бібліотеки пошук Scirus 
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За замовченням Scirus ранжує результати у відповідності до їх релевантності. 

Можливе також ранжування результатів за датою. Використовується алгоритм для 

обрахування ранжування за релевантністю. При цьому враховується статичне ран-

жування і динамічне ранжування. При цьому система не враховує мета-теги, вва-

жаючи їх засобом для маніпулювання результатами. Нові сторінки додаються до 

Scirus вручну і обов’язково вручну перевіряються на приналежність до наукової 

тематики. Crawler Scirus отримує посилання та індексує додані в систему сторінки. 

Нові посилання, знайдені на цих сторінках, додаються до індексування лише якщо 

вони також були визначені як наукові. В той же час відбувається поповнення бази 

за рахунок домовленостей з видавництвами.  

Проіндексовані документи аналізуються на належність до якоїсь тематики 

двома способами: 

 Класифікація на основі предмету. Використовується лінгвістичний 

аналіз, а також словники для визначення ключових слів. Одному документові може 

бути присвоєно більше однієї категорії (психологія та соціальні науки). 

 Класифікація на основі типу інформації. Визначається тип документу 

(сторінка науковця, анотація). 

Система дозволяє пошук україномовних сторінок, має у своєму індексі сто-

рінки українських університетів та наукових співтовариств. Проте для документів 

українською мовою не працює достатньою мірою класифікація, а отже багато 

пов`язаних з цим можливостей недоступні. 

Citeseer 

CiteSeer – електронна бібліотека та пошукова система наукових публікацій, 

що значною мірою сфокусована на пошуку матеріалів з комп`ютерних наук [47]. 

Метою створення CiteSeer було поліпшення поширення наукової літератури і за-

безпечення удосконалення у функціональності, вартості, ефективності, своєчасно-

сті в доступі до наукових і академічних знань. Система CiteSeer була розроблена в 

1997 році співробітниками фірми NEC для індексування наукової літератури й ав-

томатичного підрахунку індексу цитування для кількісного визначення значимості 
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окремих публікацій. З 2003 року проект адмініструється університетом штату Пе-

нсільванія. Модель CiteSeer була використана для створення системи пошуку ака-

демічних ділових документів SmealSearch. 

Назва проекту є комбінацією англійських слів sightseer (турист, «той, що ро-

зглядає визначні пам'ятки») і cite (цитата). Сьогодні бібліотека CiteSeer містить ін-

формацію про більш ніж 750 тисячі документів у форматі HTML, PDF, PostScript.  

Система містить вихідні тексти статей (у форматах PDF або PS), які можуть 

поширюватися без обмежень. Вона сканує тільки відкриті джерела (такі, як персо-

нальні сторінки вчених), але не сканує сайти видавництв, що поширюють наукові 

статті на комерційній основі. Реалізований пошук за повною назвою статті. В цьому 

випадку, як правило, саме ця стаття видається першою в списку. Автоматично об-

числюється індекс цитування й статистика цитування. Статті ранжуються за індек-

сом цитування.  

Для кожної статті автоматично формуються й видаються: бібліографічні по-

силання усередині статті; посилання на близькі статті (із вказівкою відсотка схожих 

пропозицій); посилання на статті, які посилаються на дану; посилання на статті, що 

мають багато загальних бібліографічних посилань із даної. У результатах пошуку 

показується контекст статті.  

Нова версія CiteSeerx оновлюється щодобово. Підсистема MyciteSeerx підт-

римує персональні добірки статей. Надаються додатково такі ресурси, як алгори-

тми, дані, сервіси, програмне забезпечення для підтримки інших електронних біб-

ліотек.  

Замість створення інших цифрових бібліотек, CiteSeer намагається забезпе-

чити такими спеціалізованими засобами як алгоритми, дані, мета дані, послуги, те-

хніка і програмне забезпечення, яке може бути використане, аби просувати інші 

цифрові бібліотеки.  

CiteSeer використовує автономне цитатне індексування (AЦI) для автомати-

чного створення цитатного індекса, котрий може бути використаний для літерату-

рного пошуку і оцінки. Система обчислює статистику цитування і посилань на до-

кументи для всіх статей, процитованих в базі даних, а не лише проіндексованих. 
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Вона може показати контекст даного документу, дозволяючи дослідникам швидко 

і легко довідатись інформацію про документ. CiteSeer забезпечує автоматичне по-

відомлення про додавання нових цитат до даних документів, і нових документів, 

що відповідають заданим користувачем параметрам, показує відсоток співпадаю-

чих речень між документами. Система відображає контекст, у якому терміни за-

питу використовуються в статтях замість загального підсумку статті, покращуючи 

ефективність пошуку. CiteSeer дозволяє переглядати зображення сторінок, надає 

можливість пошуку за ініціалами автора, автоматично виділяє метадані у статтях.  

Початковий код системи вільно розповсюджується для некомерційного ви-

користання. CiteSeer постійно оновлюється. 

Google Scholar 

Бета-версія цієї системи з`явилась у 2004 році, повна версія – у 2006. Ця сис-

тема дозволяє пошук на сторінках українських співтовариств та наукових видав-

ництв. Зокрема, можливий пошук документів, тезисів, книг, анотацій та статей на 

сайтах академічних видавництв, наукових співтовариств, сховищ друкованих ма-

теріалів та інших наукових організацій.  

Особливостями Google Scholar є пошук різноманітних джерел з одного надій-

ного місця, пошук документів, анотацій та цитувань, знаходження повного тексту 

документа у бібліотеці або Інтернет, визначення ваги статті при відображенні ре-

зультатів. При ранжуванні документів враховується увесь текст кожної статті, ав-

тор, видання та наскільки часто воно цитоване у іншій науковій літературі. Най-

більш релевантні джерела відображаються на перших сторінках. 

Google Scholar не розповсюджує інформацію про джерела матеріалів, проте 

відомо, що включає такі бібліотеки, як «OCLC’s Worldcat holdings», Elsevier та 

American Chemical. Що стосується українських видавництв, то з вересня 2007 року 

Google Scholar розпочав співпрацю з видавництвами, причому з можливістю на-

дання видавництвами друкованих матеріалів для подальшого переводу матеріалів 

в електронний вигляд [48]. Система також не надає інформації про кількість досту-
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пних матеріалів. У результатах пошуку Google Scholar одна стаття може відобра-

жатись декілька разів, що також унеможливлює визначення кількості проіндексо-

ваних матеріалів.  

Часові межі видань у Google Scholar також точно невідомі. З причин конку-

рентності, вона не надає інформації про частоту оновлення бази. За даними дослі-

дженнями 2006 року нові дані додавались кожні 12-15 тижні.  

Система також не надає інформації про мовне та географічне покриття. Дос-

лідження виявили, що окрім англомовних матеріалів база Google Scholar налічує 

також достатньо проіндексованих публікацій видавництв Європи, хоча більшість з 

них не містить повнотекстових посилань на анотації чи повнотекстові статті. Це 

стосується і україномовних статей.  

Google Scholar не має можливостей сортування знайдених матеріалів за авто-

ром, видавництвом, тощо. Також система не має посилань на спорідненні до знай-

дених статті. При пошуку матеріалів вона враховує граматичне написання. Google 

Scholar адаптував алгоритм для врахування різних аспектів релевантності матеріа-

лів у науковому світі. Його пошуковий алгоритм ранжує результати: «як дослід-

ники…зважуючи повний текст кожної статті, автора, видання, яке видало статтю, 

та як часто на неї посилаються інші видання» . 

Отже, основними рисами спеціалізованих пошукових систем є: 

 менший, порівняно зі звичайними пошуковими системами, обсяг охоп-

люваної інформації; 

 орієнтованість на пошук по сайтах та базах видавництв, наукових спів-

товариств, організацій, тощо. 

Проте охоплення цими системами україномовних ресурсів є недостатнім для 

формування на їхній основі системи пошуку наукових матеріалів. 

1.4 Особливості пошуку і класифікації україномовних матеріалів з 

ознаками наукового стилю 

Для підвищення якості пошуку наукових матеріалів використовують поняття 

наукового стилю [49]. 
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Стилі мови можна визначити як історично сформовані, суспільно усвідом-

лені різновиди загальнонаціональної літературної мови, які різняться принципами 

відбору та організації мовних засобів і частково самими мовними засобами відпо-

відно до сфер спілкування. Серед позамовних чинників, які впливають на форму-

вання стилю, виділяють базові. Це сфера суспільно-виробничої діяльності, в якій 

постає і формується певний стиль, тип мовомислення та форма суспільної свідомо-

сті, яку представляє, виражає цей стиль.  

Розглянемо детальніше розподіл на стилі на основі конкретної сфери суспі-

льно-виробничої діяльності. 

Функціональний стиль — це різновид мови (тип мовомислення, мовної дія-

льності), що характеризується співвіднесеністю з певною сферою суспільно-виро-

бничої діяльності мовців.  

Серед диференційних ознак функціонального стилю домінуючою є не міра 

експресії мовлення, а мовні одиниці — носії семантики певної сфери життя і діяль-

ності (наука чи політика і право, творчість чи побутові стосунки).  

Функціональні стилі обслуговують усі сфери суспільного виробничого життя 

(офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, художній, конфесійний, розмовний, 

епістолярний стилі). Так, наука, наукова діяльність і все, що ними породжується 

(форма суспільної свідомості), є сферою дії і базою для формування наукового 

стилю. Для художнього стилю сферою дії і базою є словесне мистецтво, художня 

діяльність, творчість і все, створене ними. Для публіцистичного – політика, ідеоло-

гія, агітація та інформація. Для офіційно-ділового – право, законотворчість, управ-

ління; для конфесійного — віросповідання, конфесійні відношення; для розмов-

ного – повсякденне буття, побутові й виробничі стосунки; для епістолярного – всі 

сфери дистанційного кореспондентського спілкування. 

Отже, для ефективного пошуку наукових матеріалів потрібно виокремити на-

уковий стиль серед інших стилів. 
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Головними ознаками наукового стилю є інформативність, понятійність і пре-

дметність, об'єктивність, логічна послідовність, узагальненість, однозначність, то-

чність, лаконічність, доказовість, переконливість, аналіз, синтез, аргументація, по-

яснення причинно-наслідкових відношень, висновки.  

Головними мовними засобами виступають абстрактна лексика, символи, ве-

лика кількість термінів, схем, таблиць, графіків, зразків-символів, часто іншомов-

них слів, наукова фразеологія (стійкі термінологічні словосполучення), цитати, по-

силання, однозначна загальновживана лексика, безсуб'єктність, безособовість син-

таксису, відсутність всього того, що вказувало б на особу автора, його уподобання 

(емоційно-експресивних синонімів, суфіксів, багатозначних слів, художніх тропів, 

індивідуальних неологізмів).  

Науковий стиль має такі підстилі: науковий (монографія, стаття, наукова до-

повідь, повідомлення, тези); науково-популярний (виклад наукових даних для не-

фахівців – книги, статті у неспеціальних журналах); науково-навчальний (підруч-

ники, лекції, бесіди тощо).  

Науковий підстиль має інтернаціональну символіку, універсальні загально-

наукові терміни. Науково-популярний підстиль використовує й елементи худож-

нього мовлення (епітети, порівняння, метафори), щоб зацікавити читача. Науково-

навчальний характеризується доступністю викладу інформації, спрощеністю сис-

теми доведень, програмністю викладу матеріалу, спрямованою на активізацію ми-

слення учня, поступовим, послідовним уведенням термінологічної лексики.  

Основне призначення наукового підстилю – об'єктивувати наукові відомості 

і кінцеві результати аналітико-синтетичної переробки даних, основна функція 

якого, пояснювати наукову ідею. Основними жанрами наукового стилю є моногра-

фія, стаття, наукова доповідь, аналітичний звіт.  

У межах наукового підстилю можна виділити науково-інформативний з жа-

нрами: реферат, огляд, анотація, резюме та науково-довідковий (довідники, слов-

ники, каталоги).  
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Науково-навчальний підстиль має два основні жанри (види літератури): під-

ручники і навчальні посібники. У текстотворенні підручника та навчального посі-

бника є спільне і відмінне. До спільних ознак слід віднести: науковість; об'єктив-

ність викладеного матеріалу; відповідність його навчальній програмі; наступність 

і перспективність у процесі розгортання навчального курсу; доступність подачі ма-

теріалу, спрямована на активізацію мислення учнів, студентів; поступове і послі-

довне введення термінологічної лексики; суворе дотримання норм української лі-

тературної мови; культура й естетика мовлення автора та ілюстрацій. Розрізнення 

мовних жанрів підручника і навчального посібника стосується способів подачі ма-

теріалу і мовного викладу. 

Розглянемо основні ознаки наукового стилю, які можуть бути використані у 

для подальшого аналізу текстів. 

Логічна послідовність викладу. Характерними ознаками логічної послідовно-

сті викладу є точне вираження думки і тісний логічний зв’язок компонентів. Вира-

жається це за допомогою складнопідрядних речень з підрядними причин новими, 

наслідковими, часовими та ін. Також у простому реченні суб’єкт дії містить її при-

чину, а об’єкт-наслідок. Крім того, зовнішнім проявом причинно-наслідкових 

зв`язків може бути наявність ключових слів: Перейдемо до... Далі розглянемо… Зу-

пинимося на… Повернемося до… або По-перше, по-друге… Насамперед… Далі… 

Отже… та інші. 

Іншими зовнішніми проявами тісного логічного зв`язку можуть бути зв`язні 

слова в реченні (Наприклад: приєднання: більше того, до того ж; порівняння: по-

дібно до того; протиставлення: проте, однак; черговість: одночасно, потім, спо-

чатку; мету: для цього, з цією метою; результат: отже, таким чином, в резуль-

таті, загалом; конкретизацію: наприклад, зокрема). 

Логічна послідовність викладення матеріалу також досягається за рахунок чі-

ткого членування матеріалу на окремі пункти (зовнішні прояви: нумерація, буквені 

позначення, абзаци). 

Лінійність тексту проявляється тим, що значна кількість (45%) речень по-

чинаються не з підмета. 
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Об`єктивність викладу забезпечується великим ступенем безособовості у ре-

ченнях (Наприклад, зовнішнім проявом цього може бути наявність займенника 

«ми», який вживається в значенні «я»). 

Основні складові частини структури наукового тексту: 

 Введення в тему, виклад методики досліджень. Може або виділятися в 

окремий розділ («Вступ»), або займати кілька перших абзаців (Проявами може бути 

наявність ключових фраз: У цій статті… У цій роботі.. Робота присвячена.., та 

ін.). 

 Виклад результатів дослідження. Ця частина включає в себе основний 

текст і допоміжний (приклади, цитати, непряма мова (наявність ключових слів: під-

креслив, вказав, зазначив, тощо.) та ілюстрації). 

 Підсумки. Розділ може містити заголовок «Висновки», або ключові 

слова (отже, таким чином, ось чому, тощо.) 

Перше речення абзацу найчастіше мітить ту основну інформацію, що розгля-

дається в абзаці, а отже є визначальною частиною абзацу.  

Для абзаців характерна велика частина безособових речень. З різних типів 

відношень мовця до повідомлюваного, що виражається у головній частині таких 

речень, у наукових текстах представлені наступні: раціональні відношення, які ви-

значають ступінь вірогідності повідомлення (зрозуміло, відомо, очевидно, вважа-

ємо); по-друге, встановлення джерела повідомлення; і по-третє, визначення по-

рядку розташування частин повідомлення і висновків з повідомлюваного (це зна-

чить, звідси випливає). 

Характерні риси присудка у реченнях наукового стилю: 

 Вживання дієслів із загальним значенням оцінки: оцінювати як, квалі-

фікувати як, визначати як, усвідомлювати як, розцінювати як, сприймати як, розг-

лядати як та ін. 

 Дієслова із значенням становлення: виникати як, розвиватися як, скла-

датися як, формуватися як. 

 Фігурувати як,репрезентуватися як, вживатися як, тощо. 
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Іншими ознаками наукового стилю є абстрактна лексика, морфологічні діє-

слова недосконалого виду, дієслова у формі теперішнього часу, дієслова-зв`язки в 

складеному присудку (є, полягає), відсутність окличних пропозицій. 

Лексичними ознаками наукового стилю є обмежена кількість загальновжива-

них слів (кількість термінів – 21-26%). Термін – назва поняття, властивого тій чи 

іншій галузі науки. Окремою ознакою наукового матеріалу є наявність універсаль-

ної десяткової класифікації (УДК). 

Умовно, пошукові роботи наукових матеріалів можна вважати фільтрами. 

Характерною їх особливістю є те, що перед внесенням сторінки в базу даних по-

шукової системи, вони перевіряють її на відповідність кільком заданим критеріям. 

Таким чином, до кінцевого користувача потрапляють матеріали, що не лише відпо-

відають введеному запитові, але й такі, що система вважає науковими. Тобто таких 

роботів можна віднести до класу експертних систем.  

Web crawling. Вважатимемо, що уже існує початкова база посилань (напри-

клад створена адміністратором). Для кожного посилання робот працює за таким 

алгоритмом: 

 Подібно до звичайних веб-браузерів, робот [7] відвідує сторінку за по-

силанням і копіює її вміст. 

 В отриманому html-коді знаходить внутрішні та зовнішні посилання, 

шляхом пошуку входжень «http://», «href=» тощо. Отримані посилання робот вно-

сить в базу даних. 

Виділяє серед html-коду власне текст, шляхом видалення усіх тегів та іншого 

не релевантного «сміття». Отриманий текст зберігається для подальшого викорис-

тання. 

Визначення загального рівня науковості тексту. Існує кілька критеріїв для 

визначення рівня науковості тексту. Усі вони ґрунтуються на основних ознаках на-

укового стилю, а саме: логічна послідовність викладу (використання складнопідря-

дних речень, причинно-наслідковий зв’язок, зв’язні слова тощо), об’єктивність ви-

кладу (використання слова «ми» у значенні «я», чіткий поділ тексту на складові 
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частини), використання дієслів із загальним значенням оцінки, дієслів зі значенням 

становлення тощо. 

Для програмної реалізації цього підходу необхідна участь експертів. Від них 

вимагається укладання словника ключових слів, що є властивими для кожної з ви-

щезазначених ознак наукового стилю. Такий словник формується у виді XML-

файлу, наприклад: 

<word>перейдемо до</word> 

<word>далі розглянемо</word> 

<word>зупинимося на</word> 

<word>повернемося до</word> 

<verb> 

  <infinitive>оцінювати як</infinitive> 

  <secondperson>оцінюєш як</secondperson> 

</verb> 

… 

<word>- це</word> 

За допомогою простого підрахунку кількості входжень таких слів у тексті, 

можна оцінити загальний рівень науковості цього тексту.  

Визначення рівня науковості тексту за категоріями (областями) знань. 

Для кожної окремої області знань використовується свій робот (агент). Таким чи-

ном, обробка матеріалів для різних категорій проходить паралельно. Кожен робот 

має свій XML-словник термінології. Для кожного тексту визначається частотність 

використання термінів поточної категорії, що в результаті і є показником рівня на-

уковості за даною областю знань. 

Коефіцієнт науковості тексту. Тепер, маючи показники загального рівня 

науковості та рівня науковості тексту за категоріями, ми можемо визначити, чи на-

лежить стаття до наукових матеріалів. Обробивши близько 1000 наукових статей, 

можна зробити висновок, що не раціонально враховувати більше ніж 3 показники 

науковості за категоріями. Всього лише 1.5% оброблених статей досягли 10-відсот-

кового рівня у більше ніж трьох категоріях. Тобто кількість статей, що належать 
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одночасно до 4, 5 або більше областей знань настільки незначна, що цим можна 

знехтувати.  

Статистичні дані, отримані після обробки близько 3000 статей (як наукових, 

так і не наукових), приведено у таблицях 1.1,1.2: 

Таблиця 1.1 

Загальний рівень науко-

вості 

К-сть 

статей 

Серед них 

наукових 

% 

< 0.6% 1047 72 6.88% 

0.6%-1.2% 712 69 9.69% 

1.2%-2% 1197 942 78.7% 

> 2% 155 140 90.32% 

 

Таблиця 1.2. 

Рівень науковості за кат. 

«Економіка» 

К-сть 

статей 

Серед них 

цієї кат. 

% 

< 5% 2509 14 0.56% 

5%-10% 118 21 17.8% 

10%-15% 317 243 76.66% 

> 15% 167 135 80.84% 

 

За цими результатами, можна зробити висновок, що порогом для загального 

рівня науковості може бути 1.2% (тобто усі статті, що мають загальний рівень нау-

ковості більше 1.2% можна вважати науковими). 

Схожа ситуація з рівнями науковості за категоріями. Порогом для них можна 

вважати 10%. 

Тепер, маючи показники загального рівня науковості та рівнів науковості за 

трьома категоріями, можна визначити коефіцієнт, який визначатиме приналежність 

кожної окремої статті до наукового стилю.  

Слід зазначити, що більшість статей будуть належати до 1 або 2 категорій 

знань. Саме тому ми будемо враховувати лише ті показники, що перетнули поріг у 
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10%. Нехай таких категорій k. Тоді вищезазначений коефіцієнт буде визначатись 

так: 

𝑆 =  𝑆 + 
∑

, 

де 𝑆 - показник загального рівня науковості, 𝑆  – показники рівня науковості 

за категоріями.  

Відмінювання слів. Експерти, добираючи слова для термінологічних словни-

ків, не вказують усі їх форми. Це занадто трудомістко. У той же час, в текстах не 

завжди використовуються лише інфінітиви дієслів та іменники в називному відмі-

нку. Таким чином, робот повинен вміти розпізнавати у тексті не лише саме вказане 

слово, але й усі його форми.  

Вирішенням цієї проблеми міг би стати пошук спільнокореневих слів, але по-

хибка при такому пошуку була б занадто великою. 

Для цього було розроблено підсистему відмінювання слів: іменників за від-

мінками та числами, дієслів за часами та особами, та прикметників за особами та 

відмінками. Завдяки цій системі, адміністратору (експерту) достатньо вказати по-

чаткову форму слова (деколи з деякими додатковими даними) замість усіх можли-

вих його форм.  

Для прикладу, щоб внести слово «прибуток» до XML-словника термінів для 

категорії «Економіка», адміністратору достатньо додати до нього такі рядки: 

<noun> 

<word>прибуток</word> 

<gender>m</gender> 

</noun> 

Система, маючи називний відмінок і рід іменника, самостійно знайде усі його 

форми.  

Структурну схему роботи описаного робота відображено на рис.1.4. 

1.5 Агентно-базоване моделювання  

Агентне моделювання добре застосовувати у випадку, коли занадто складно 

або неможливо формалізувати поведінку системи на глобальному рівні та не існує 



71 

адекватної математичної моделі предметної галузі. Агентне моделювання знахо-

дить все більше і більше застосування. Це пояснюється тим, що ми живемо у світі, 

що постійно ускладнюється. Наприклад, моделювання економічних ринків, у при-

пущенні про ідеальні ринки, однорідних посередниках, і довготривалій рівновазі, 

дозволяло вирішити багато задач аналітично. Але ці припущення досить сильні і 

суттєво обмежують широкий клас задач дослідження. У нагоді тут стає агентне мо-

делювання (АМ) яке сягає своїм історичним корінням до складних адаптивних си-

стем (САС) і до принципу побудови систем знизу вгору.  

Томасу Шеллінгу (Thomas Schelling) приписується розробка першої соціаль-

ної моделі, заснованої на агентах, в якій агенти представляли людей, а взаємодії 

агентів – соціальний процес (агенти адекватно відображали цей процес) [50]. 

Шеллінг застосував поняття клітинного автомата для вивчення закономірності жи-

тлової сегрегації (поділу). Він сформулював питання про те, чи можливі закономі-

рності в поділі поселень, якщо більшість індивідуумів насправді не мають расових 

забобонів? Модель Шеллінга продемонструвала, що гетто можуть розвиватися спо-

нтанно. До того ж, закономірності, які можуть з'являтися, не обов'язково співпада-

ють або навіть не узгоджуються з цілями (прагненнями) окремих індивідуумів. Це 

важливе спостереження і дало поштовх застосуванню АМ в цій галузі.  

Герберт Саймон (Herbert Simon) розробив теорію «задоволення» для дослі-

дження поведінки людей і організацій в реальному світі [51]. Поведінкова еконо-

міка об'єднує експериментальні результати психології та когнітивних аспектів 

прийняття рішень агентами. Саймон   зазначав, що «позитивні цикли зворотного 

зв'язку» і «збільшуючі чинники» є базою динамічних процесів швидкого зростання 

в економіці.  
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Рис.1.4. Структурна схема функціювання робота 

Агентне моделювання також використовується в соціології і  для моделю-

вання поведінки бактерій, їх взаємодії та самоорганізації колоній бактерій [52]. 

1.5.1  Структура агентно-базованої моделі 

Система моделюється набором автономних об'єктів, що взаємодіють і мо-

жуть приймати рішення, яких називають агентами. Кожен агент індивідуально оці-

нює конкретну ситуацію і приймає рішення на основі встановлених правил. Повто-

рювані взаємодії між агентами є характерною особливістю АМ. Агентна модель 

складається з системи агентів і відносин між ними. Складніша агентна модель може 

містити різні навчальні техніки, дозволяючи проводити більш реалістичне ви-

вчення та адаптацію [53]. 

Розрізняють два основні класи архітектур агента [54]: 
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 архітектура, яка базується на принципах і методах штучного інтелекту, 

тобто систем заснованих на знаннях або "архітектура розумного агента" 

(deliberative agent architecture); 

 архітектура, заснована на поведінці (reactive architecture) або "реакти-

вна архітектура" (заснована на реакції системи на події зовнішнього світу). 

Але будь-яка з розроблених архітектур для моделювання реальних систем є 

по суті гібридною, тобто має ті чи інші риси від архітектур обох типів. 

Архітектури агентних систем ще класифікуються залежно від типу струк-

тури, накладеної на функціональні компоненти агента і прийнятих методів органі-

зації взаємодії його компонент в процесі роботи. Як правило, архітектура агента 

організується у вигляді декількох рівнів. Відповідно до роботи [55], серед багато-

рівневих архітектур розрізняють горизонтальну організацію взаємодії рівнів і вер-

тикальну організацію. 

Ідея агентної архітектури на основі знань вже вийшла за межі логічної пара-

дигми подання та обробки знань. Є архітектури, які сповідують лінгвістичний під-

хід (на основі формальних граматик), а також такі, які намагаються використову-

вати наближені знання і правдоподібні міркування [56].  

Архітектура на основі планування ("плануючий агент") розглядається як аль-

тернатива підходу, архітектури заснованої на знаннях. У цьому підході планування 

розглядалося як конструювання послідовності дій, яка, будучи виконаною, призво-

дила б в результаті до досягнення бажаної мети. Простим прикладом архітектури 

подібного роду є архітектура, в якій реакція агента на зовнішні події генерується 

скінченим автоматом.  

Як правило, функціональні модулі агента структуруються в кілька рівнів, од-

нак за різними принципами. Традиційно, рівні представляють різні функціонально-

сті: сприйняття зовнішніх подій і прості реакції на них; поведінка, керована цілями; 

координація поведінки з іншими агентами; оновлення внутрішнього стану агента, 

тобто переконань про зовнішній світ; прогнозування станів зовнішнього світу; ви-

значення своїх дій на черговому кроці. Найчастіше в архітектурі агента присутні 

рівні, відповідальні за: сприйняття і виконання дій, реактивну поведінку, локальне 
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планування, кооперативну поведінку, моделювання, формування намірів, нав-

чання. 

У горизонтально організованій архітектурі, всі рівні агента мають доступ до 

рівня сприйняття і дій (у загальному випадку-всі рівні можуть спілкуватися між 

собою в стилі "бродкастінг", а у вертикально організованій архітектурі тільки один 

з рівнів має доступ до рівня сприйняття і дій, а кожний з інших рівнів спілкується 

тільки з парою безпосередньо суміжних з ним рівнів.  

Основні проблеми реалізації горизонтально організованою архітектури обу-

мовлені складністю організації узгодженої роботи всіх рівнів. У вертикально орга-

нізованою архітектурі проблема управління взаємодією рівнів не є настільки скла-

дною, оскільки вихідна інформація кожного з рівнів завжди має адресата.  

1.5.2 Побудова агентно-базованої моделі 

Уроботі [57] визначено основні характерні особливості побудови агентних 

моделей. У додаток до стандартних завдань побудови моделі, практичне АМ вима-

гає: визначити агентів і теоретичні основи поведінки агентів,  визначити взаємовід-

носини між агентами і теоретичні основи таких відносин, знайти платформу для 

АМ та розробити стратегію АМ моделі,  отримати необхідні дані для агентів,  пе-

ревірити моделі поведінки агентів (на додаток до всієї моделі в цілому),  запустити 

модель і проаналізувати вихідні дані з точки зору зв'язку між поведінкою агентів 

на мікрорівні і поведінкою всієї системи в цілому. 

Визначення агентів з точним завданням їх поведінки і взаємодії з іншими аге-

нтами є основою розробки достовірних агентних моделей. Агенти - це ті, хто зазви-

чай приймають рішення в системі (особа, яка приймає рішення - ОПР). Вони тра-

диційно представляють менеджерів, складні комп'ютерні системи зі складною по-

ведінкою, групи (якщо це продиктовано цілями агентного моделювання). 

Як тільки агенти визначені, наступним завданням моделювання стає визна-

чення поведінки агентів. Тут можна рекомендувати знайти теоретичні основи по-

ведінки агентів. Можна почати з нормативної моделі і використовувати цю модель 

в якості відправної точки для розробки простої і наочної евристичної моделі пове-
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дінки. Якщо є підходяща поведінкова теорія і результати її застосування вигляда-

ють адекватними, можна почати з поведінкової моделі. Наприклад, є велика кіль-

кість теорій для моделювання поведінки покупця, заснованих на емпіричних знан-

нях. 

1.5.3 Засоби розробки агентних моделей 

На сьогоднішній день агентні системи є досить популярними і широко вико-

ристовуються для вирішення багатьох задач в програмуванні. Агентна технологія 

містить в собі переваги об'єктно-орієнтованих і розподілених програмних середо-

вищ, компонентної концепції розробки програмного забезпечення і навіть штуч-

ного інтелекту та експертних систем. Агентні технології можуть стати успішним 

архітектурним рішенням саме тому, що вони здатні інтегрувати ці різні аспекти і 

виявляти їх внутрішній потенціал. 

Але агентні технології відносно мало застосовуються на практиці безпосере-

дньо в доступі до інформаційних ресурсів. Досить вдале їх застосування описується 

у відомих проектах –- пошуковий сервер Yahoo, сервер Amazon та електронна біб-

ліотека журналу "BT Library". Набагато ширше агентні технології застосовуються 

у сфері комунікації, особливо в сфері мобільних пристроїв. Агентна концепція зру-

чна для створення розподілених систем, в тому числі і доступу до інформаційних 

ресурсів [58]. 

Написання агентно-орієнтованої програми виливається у створення набору 

агентів, які разом забезпечують всю необхідну функціональність. Мобільні агенти 

відповідають за активні частини програми, в той час як системні агенти забезпечу-

ють доступ до локальних служб. І ті, й інші, спілкуються через вбудовані механізми 

комунікації.  

Існує два варіанти розробки мультиагентної системи – з використанням аген-

тної платформи або середовища розробки. Вибір агентної платформи – завдання не 

просте, тому для цього слід порівняти існуючі популярні платформи. Існує декілька 

досить гарних рішень: JADE, Coguaar, JAS, Breve. Ми провели аналіз цих платформ 

на базі основних параметрів (див. таблицю 1.3).  

Таблиця 1.3. Порівняння мультиагентних платформ 
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 JADE Coguaar JAS Breve 

Об-

ласть засто-

сування 

Мобільні 

мережі, Web, пла-

нування і логіс-

тика, дослідження 

технології агентів 

Мобільні ме-

режі, Web, промис-

лове застосування, 

військове застосу-

вання, великі розподі-

лені системи 

Дослід-

ницькі прое-

кти 

Побудова 

тривимірних мо-

делей мультиа-

гентних систем і 

штучного життя 

Не-

обхідна 

мову про-

грамування 

Java Java Java 

Проста 

об'єктно-орієнто-

вана мова, що ін-

терпретується 

Steve 

Не-

обхідна ОС 

будь-яка 

платформа, де є 

Java 

Windows 98; 

Windows NT; Win-

dows XP; Linux; Mac 

OS X; and Java-1.4-ca-

pable PDAs 

JVM 

1.5.0 чи вище 

Mac OS X; 

Linux; Windows 

Тех-

нології 

Java SE, 

Java, підтримка 

стандартів FIPA 

Java SE, Java 

ME 
Java SE  

Роз-

ширюва-

ність 

Можли-

вість розширення 

на всіх рівнях 

Можливість 

розширення на всіх 

рівнях 

є є 

Наяв-

ність плагі-

нів 

Велика кі-

лькість 

Велика кіль-

кість 
є немає 

Інте-

грація 

Java EE 

(JMS, Web...), 

CORBA 

Java EE (JMS, 

Web...), CORBA 

Saci, 

Jade 
 

Наяв-

ність допо-

міжної до-

кументації 

є  є  
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Ліце-

нзія 
LGPL 

open-source 

(BSD-based) License 
LGPL 

open-

source License 

Ін-

струмента-

рій розроб-

ника 

Підтриму-

ються основні 

етапи розробки 

Підтриму-

ються основні етапи 

розробки 

Підтри-

муються осно-

вні етапи роз-

робки 

мінімаль-

ний 

Від-

повідність 

FIPA вимо-

гам 

так  так  

 

1.5.4 Спеціальні середовища моделювання 

Великомасштабне АМ розширює можливості простих агентних моделей і до-

зволяє більшому числу агентів (від тисяч до мільйонів) брати участь у складних 

взаємодіях. Воно зазвичай виконується з використанням спеціальних середовищ 

моделювання. Традиційно ці середовища включають: планувальника, механізми 

комунікації, гнучкі топології взаємодій агентів, широкий вибір пристроїв для збе-

рігання і відображення стану агентів. Найвідоміші з них це Repast [59], Swarm [60], 

NetLogo [61] і MASON [62]. 

Охарактеризуємо деякі з них. 

The Rеcursive Porous Agent Simulation Toolkit (Repast) – провідне відкрите і 

вільне джерело бібліотек для великомасштабного агентного моделювання. Repast 

підтримує розробку надзвичайно гнучких моделей агентів і використовується в мо-

делюванні соціальних процесів. Користувач будує свою модель, включаючи у вла-

сні програми компоненти з бібліотеки Repast або використовуючи візуальний 

Repast для середовища Python Scripting. 

Існує три версії Repast, названих Repast for Python (Repast Py), Repast for Java 

(Repast J) і Repast for the Microsoft.NET framework (Repast. NET).  

Repast Py - це крос-платформна візуальна система для моделювання, яка до-

зволяє користувачам будувати моделі, використовуючи графічний інтерфейс, і опи-

сувати поведінку агентів (скрипти Python). Всі можливості системи Repast доступні 
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і в Repast Py, але Repast Py спроектований для швидкої розробки прототипу агент-

них моделей. Моделі Repast Py можуть бути автоматично експортовані в велико-

масштабне середовище розробки для Repast Py. 

Repast J це середовище моделювання, написане виключно на Java. Воно при-

значене для розробки великомасштабних агентних моделей і включає: паралельний 

дискретний планувальник за часом (календар подій), середовище для візуалізації 

моделі, засоби інтеграції з географічними інформаційними системами з метою мо-

делювання агентів на реальних картах, адаптивні засоби поведінки, такі як ней-

ронні мережі та генетичні алгоритми. 

Repast. NET це середовище моделювання, написане виключно на С #, і воно 

переносить всі можливості Repast J на платформу Microsoft.NET. Repast.NET мо-

делі можуть писатися будь-якою мовою, що підтримується платформою 

Microsoft.NET (Managed C + +, C #, Visual Basic або навіть Managed Lisp Managed 

або Prolog10.1). 

Repast має власний планувальник підтримки дискретно-подійного моделю-

вання. Repast дозволяє використовувати великий набір комунікаційних механізмів 

з різноманітними топологіями взаємодії, включаючи повний набір утиліт для збе-

рігання і відображення стану агентів. У систему також включені утиліти для авто-

матичної інтеграції як з комерційними так і вільно доступними географічними ін-

формаційними системами (ГІС). Інтеграція з комерційними ГІС включає в себе ав-

томатичне підключення до широко використовуваних географічних інформацій-

них систем, таких як ESRI та ArcGIS. 

Repast є повністю об'єктно-орієнтованим. 

Swarm був вперше запущений в 1994 році. Swarm – це відкритий і безкошто-

вний набір бібліотек з відкритим кодом який і наразі підтримується Swarm 

Development Group (SDG). Swarm прагне надати розподілену платформу для моде-

лювання АМ і сприяє розробці широкого кола моделей. Користувач створює моделі 

включенням компонент з бібліотек Swarm у свої програми. Більше інформації про 

Swarm, також як і завантаження, можуть бути знайдені на головній сторінці SDG 

[63]. 
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Система моделювання Swarm складається з двох основних складових. 

Компоненти ядра запускають код моделювання, написаний мовою загаль-

ного призначення Objective-C, Tcl / Tk, і Java. На відміну від Repast, Swarm-плану-

вальник підтримує тільки часове просування через фіксовані проміжки. Swarm під-

тримує повний набір комунікаційних механізмів і може моделювати всі основні то-

пології. Система включає хороший набір утиліт для зберігання і відображення 

стану агентів і базується на комбінації Java і Objective-C, тобто вона є об'єктно-

орієнтованою. Але суміш використовуваних мов є причиною труднощів з інтегра-

цією до деяких великомасштабних середовищ розробки, наприклад Eclipse.  

NetLogo є програмним середовищем моделювання природних і соціальних 

явищ, створеним у 1999 році.  

NetLogo особливо добре підходить для моделювання складних систем, що 

розвиваються з плином часу. Дизайнер моделей може давати вказівки сотням або 

тисячам "агентів", що діють незалежно. Це створює можливість дослідити зв'язок 

між поведінкою на мікро-рівні окремих індивідуальностей і макро-рівні моделей, 

які виникають в результаті взаємодії багатьох індивідуальностей. 

NetLogo має велику документацію та підручники. Існує бібліотека, яка міс-

тить велику колекцію попередньо написаних моделей, які можна використовувати 

і модифікувати. Ці симуляції відносяться до багатьох областей в природних і соці-

альних науках, у тому числі біології та медицини, фізики і хімії, математики та ін-

форматики, економіки і соціальної психології. NetLogo має інструмент для спільної 

участі в моделюванні, він називається HubNet. NetLogo працює на віртуальній ма-

шині Java, тому працює на всіх основних платформах (Mac, Windows, Linux та ін.) 

Він запускається як окремий додаток, або з командного рядка. Моделі і HubNet мо-

жуть бути запущені як аплети Java у веб-браузері. 

Світ NetLogo складається з агентів. Агенти є істотами, які можуть виконувати 

інструкції. Всі існуючі агенти можуть виконувати свою власну діяльність одноча-

сно. У NetLogo існують чотири типи агентів: черепахи - turtles - рухливі агенти; 

плями або точки поверхні - patches - нерухомі точки екрану. Двовимірний світ 

NetLogo розділений на безліч квадратних плям. Всі ці плями створюють поверхню, 
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по якій переміщаються черепахи: посилання - links - з'єднують пару черепах; спос-

терігач - observer - у нього немає певного положення в світі NetLogo, він спостерігає 

за плямами і черепашками. Через нього можна командувати іншими агентами. 

На самому початку в світі немає черепах, але їх може створити оглядач. Че-

репахи, створювані оглядачем, з'являються в точці з координатами [0, 0] - в самому 

центрі екрану. Черепахи можуть бути створені будь-якою точкою (patch) екрану. 

Кожна черепаха завжди має координати xcor ycor – і ці координати не обов'язково 

цілі числа. Координати плям – pxcor pycor обов'язково цілі числа. Посилання не має 

координат, але воно завжди пов'язане з двома черепахами. У NetLogo є команди, 

які вказують агентам, що робити - переміститися, створити черепашку, встановити 

зв'язок і т.д. Зазвичай ці команди починаються з дієслова - die, jump, inspect і т.д. 

Окрім, є процедури, які отримують на вході дані, обробляють ці дані і видають ре-

зультат.  

1.6 Заключення 

У цьому розділі подано основні визначення та проаналізовано базові методи 

й технічні засоби побудови систем інформаційного пошуку, здіснено класифікацію 

пошукових систем, схарактеризовано провідні світові пошукові машини, визна-

чено особливості пошуку та класифікації українськомовних матеріалів з ознаками 

наукового стилю, описано агентно-базоване моделювання, досліджено відомі 

класи архітектур агента. 

Зроблено висновок, що розв’язання поставлених задач дисертаційного дослі-

дження уможливлює горизонтальна архітектура на основі знань, що містить сим-

вольну модель світу, представлену в явній формі, у якій прийняття рішень про дії, 

що має виконувати агент, здійснюється на основі міркувань логічного чи псевдо-

логічного типів. Обґрунтовано використання для програмних реалізацій багаторів-

невої архітектури.  

Вибір агентної платформи – завдання непросте, тому здійснено порівняльний 

аналіз відомих   платформ ‒ JADE, Coguaar, JAS, Breve ‒ та обґрунтовано вибір 

JADE. Детально схарактеризовано використання спеціальних середовищ агентного 

моделювання  Repast, Swarm, NetLogo  і MASON.  
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2 Розділ. Мультиагентна система збору і класифікації україномов-

них матеріалів з ознаками наукового стилю  

В умовах інформаційного перенасичення сучасного суспільства надзвичайно 

важливими є фільтрування та пошук релевантної інформації відповідно до потреб 

особи. Саме тому пошукові системи набули такої популярності. Однак пошукових 

систем загального призначення зараз уже недостатньо. Для вирішення певних за-

дач до наявних систем додаються уточнюючі функції, або ж створюються спеціа-

лізовані системи: для пошуку за форматом файлів, за певною категорією знань 

тощо. Одним з видів таких систем є пошукові системи наукових матеріалів. 

На сьогодні існує декілька потужних систем пошуку цього виду. Серед них: 

Google Scholar, Scirus, ScienceDirect. Однак, більшість з них не підтримує пошуку 

українською мовою, а інші не мають соціальної складової, що б дозволила корис-

тувачам системи спілкуватись між собою, обмінюватись інформацією, додавати 

нові матеріали, рецензії тощо. 

Зважаючи на ці недоліки сучасних систем, за мету цього розділу було поста-

влено розробку багатофункціональної моделі пошукової мультиагентної системи 

наукових матеріалів українською мовою з соціальною складовою (МАЗКУН). 

2.1 Основні функції МАЗКУН 

Основними функціями ІПС є: збір посилань, індексація та власне пошук. 

Збір посилань (web-crawling).  

Початкова база документів для майбутньої пошукової системи   відібрана з 

найпотужнішої на сьогодні онлайн бібліотеки наукових матеріалів українською мо-

вою - Національної бібліотеки України імені І. В. Вернадського [64]. Надалі ця база 

поповнюватиметься за допомогою спеціального модуля (робота). Він діятиме за та-

ким алгоритмом:  

1) Подібно до звичайних веб-браузерів, робот відвідує сторінку за посилан-

ням і копіює її вміст. 
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2) В отриманому html-коді знаходить внутрішні та зовнішні посилання, шля-

хом пошуку входжень «http://», «href=» тощо. Отримані посилання робот вносить в 

базу даних. 

3) Виділяє серед html-коду текст, шляхом видалення усіх тегів та іншого не 

релевантного «сміття». Отриманий текст зберігається для подальшого викорис-

тання. 

Робот повинен проводити також циклічну перевірку уже доданих документів 

на наявність змін. З певним часовим інтервалом, він повинен повторно відвідувати 

сторінки-джерела кожного документа. Якщо сторінка більше не доступна, або ма-

теріал за посиланням був видалений, робот повинен через деякий час видаляти по-

силання з бази системи. Або ж, якщо контент сторінки змінився, він повинен про-

водити його повторну обробку, тобто знову копіювати вміст, знаходити посилання 

та обробляти текст. 

Індексація.  

Завдання індексації документів ми реалізували використавши можливості бі-

бліотеки Lucene. Вона надає широкий набір засобів для створення інвертованого 

індексу. Ця бібліотека допускає розширення функціональності через перевизна-

чення функціональних одиниць. Розширюючи функціональність бібліотеки, було 

розроблено клас ScientifícWorklndexator, що відповідає за процес індексації [65]. 

Для створення індексу за зонами, необхідно мати інструмент для виділення 

окремих полів у документах (в першу чергу імена авторів та назви статті). Основна 

проблема полягає в тому, що не існує єдиного стандарту для оформлення докуме-

нтів, а тому така задача не є тривіальною.  

Класифікація. 

Перед індексацією документа, він повинен перевірятися на науковість і за ре-

зультатами цієї перевірки або доданий до бази, або відкинутий, як такий, що не 

відповідає вимогам системи і потребам користувача. Для цього використано алго-

ритм, описаний у [66]. 

Віднесення документа до певної категорії знань (зокрема для реалізації фун-

кції пошуку за категоріми) ми використали підхід із [66]. 
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Алгоритм пошуку. 

Бібліотека Lucene здатна проводити зважене зонне ранжування, чим ми  ско-

ристалися у нашій   системі. Нижче наведено загальний опис цього підходу. 

Для булевого запиту 𝒒 та документа 𝒅, зважене зонне ранжування ставить у 

відповідність парі (𝒒, 𝒅)значення з інтервалу [𝟎, 𝟏], що обчислюється як лінійна 

комбінація булевих значень для кожної з зон документу. Для прикладу, розглянемо 

множину документів, кожен з яких складається з 𝒍 зон. Нехай 𝒈𝟏, . . . , 𝒈𝒍 𝝐 [𝟎, 𝟏] 

такі, що ∑ 𝒈𝒊
𝒍
𝒊 𝟏 = 𝟏 . Нехай для𝟏 ≤ 𝒊 ≤ 𝒍, 𝒔𝒊 - булеве значення, що позначає наяв-

ність (або відповідно відсутність) перетину між 𝑞 та 𝑖-ою зоною. Наприклад, бу-

леве значення для зони може бути 1, якщо усі терміни запиту присутні в цій зоні, і 

0 в іншому випадку; насправді, це може бути будь-яка булева функція, що ставить 

у відповідність наявності термінів запиту у зоні значення з множини 0,1. Тоді, зва-

жений зонний ранг визначається, як 

𝒈𝒊 ⋅ 𝒔𝒊

𝒍

𝒊 𝟏

 

 Коефіцієнти 𝒈𝒊  для кожної зони підбираються методами машинного нав-

чання. 

Спеціальні функції пошуку наукових матеріалів. 

Пошук за автором. Система надає можливість пошуку статей за автором. Ло-

гіка реалізації цієї функції відносно тривіальна. Користувач повинен мати змогу у 

запиті зручно задавати ім’я автора/авторів, і отримувати у результатах публікації 

вказаного автора/авторів. Також, при перегляді кожної статті, система повинна ре-

комендувати інші статті того ж автора/авторів, якщо такі є. 

Оскільки імена авторів – це окрема зона індексу системи, ця функція є част-

ково реалізованою у бібліотеці Lucene. 

Пошук за категорією знань. У системі реалізована функція пошуку докуме-

нтів за УДК та категорією/категоріями знань. Для цього база системи містить пов-
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ний список категорій (зокрема для виведення підказок під час пошуку). Також ко-

жен документ повинен бути віднесений до однієї або більше категорій під час кла-

сифікації.  

Як і пошук за автором, ця функція є частиною зонного пошуку в Lucene. 

Пошук схожих матеріалів. Під час перегляду результатів пошуку та статей, 

користувачеві надаються рекомендації щодо схожих матеріалів. Схожими вважа-

тимуться матеріали, що мають спільного автора, спільні терміни в заголовку, спі-

льні джерела або ж належать до однієї категорії знань. Також реалізована окрема 

функція пошуку, що дозволяє переглядати усі схожі статті до обраної.  

Пошук за посиланнями. Переглядаючи статтю користувач має можливість пе-

рейти до статей, які зазначені у списку посилань до обраної (якщо вони наявні у 

базі системи). Також реалізована можливість переходу до статей авторів, що зазна-

чені у цьому списку.  

Соціальні функції. 

Зв’язок між користувачами. Бувають випадки, коли різні автори працюють 

над однією темою, не здогадуючись про це. Система має допомогти таким корис-

тувачам знайти одне одного для подальшої співпраці. Для цього реалізований мо-

дуль обміну повідомленнями між користувачами. У системі є можливість вказу-

вання поточних тем діяльності користувачів (і відповідно їх перегляду). Роботодав-

цям або інвесторам, що шукають спеціалістів для виконання того чи іншого за-

вдання, система може запропонувати авторів, які працювали або працюють над від-

повідними темами. Повинен бути реалізований пошук користувачів, що працюють 

за певною (або схожою) темою. 

Додавання нових матеріалів. Якщо система набуде потрібної популярності, 

необхідно буде реалізувати можливість самостійного додавання своїх робіт корис-

тувачами системи. Такий спосіб поповнення колекції має ряд переваг. Автор зможе 

чітко зазначити атрибути своєї роботи при додаванні (назву, дату, використану лі-

тературу, категорію знань тощо), у той час як система могла зробити це з помил-

ками. 
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 Оцінювання статей. Зареєстрованим користувачам системи повинна нада-

ватись можливість оцінювати роботи інших користувачів. До того ж, рейтинг ста-

тей автора повинен впливати на вагу його голосу при оцінюванні чужих статей. За 

допомогою таких оцінок, має визначатись якість матеріалу, яка має враховуватись 

при видачі результатів на пошукові запити (при ранжуванні документів). 

Рецензуванняю. Користувачі мають мати змогу визначати актуальність та ці-

кавість обраної ними теми для інших користувачів. Зокрема, система надаватиме 

функціональність для зручного рецензування статей. Рецензії мають відображатися 

поряд із самими статтями у результатах пошуку, що допоможе користувачам оці-

нити якість, повноту та відповідність статті їх потребам ще до переходу на сторі-

нку.  

У висвітленні розробленого нами протототипа мультиагентної систему 

збору і класифікації україномовних матеріалів, які володіють ознаками наукового 

стилю (МАЗКУН) ми зробили акцент на наступні компоненти: 

1) пошук україномовних матеріалів з ознаками наукового стилю (віднай-

дення нових ресурсів, перевірка старих на оновлення);  

2) аналіз матеріалів на науковість та приналежність до певної категорії 

науки;  

3) структуроване збереження інформації для подальшого аналізу і індек-

сації. 

2.2 Архітектура МАЗКУН 

Пошукова система наукових матеріалів складається з серверної та клієнтсь-

кої частини. Серверна частина містить спеціалізовані модулі, кожен з яких відпові-

дає за окрему функцію ПС, а саме: модуль індексації, модуль класифікації, модуль 

збору посилань, клієнтський модуль (front end). 

Клієнтська частина, разом із клієнтським модулем на сервері, відповідає за 

взаємодію з користувачем на стороні клієнта. Вона надає доступ до функцій по-

шуку, обміну повідомленнями, соціальних функцій тощо. Також містить інтерфейс 

для реєстрації та аутентифікації користувачів у системі. 
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При виборі технологій для реалізації проекту враховувалось кілька основних 

вимог до майбутньої системи: масштабованість, ефективність, надійність.  

Суттєвою вимогою при розробці прототипа була вимога мінімізації затрат (як 

фінансових, так і часових). Але в перспективі розвиток проекту для обслуговування 

більшої кількості користувачів, разом з розширенням бази наукових матеріалів та 

інших даних не повинен вимагати жодних суттєвих змін до архітектури системи. 

Зважаючи на відносно велику кількість документів (прототип міститить близько 

250000 наукових статей), необхідно забезпечити високу ефективність системи під 

час обробки запитів користувачів. Потрібно було забезпечити і високу стабільність 

системи. Зрозуміло, що ми не забували і про те, щоб за жодних умов не втрачався 

контент, згенерований користувачем. Система мала бути стійкою до збоїв. 

З огляду на вищезазначені вимоги, було обрано наступний стек технологій.  

Серверна частина реалізовувалася мовою Java. Переваги цієї мови знані: ле-

гкість у підтримці та розвитку проекту (достатня кількість спеціалістів); наявність 

рішень з відкритим кодом для організації пошукової системи (Hadoop, Lucene, 

Nutch, Solr); наявність готових модулів, реалізованих силами автора роботи та ін-

ших учасників проекту із НаУКМА, що будуть використані для майбутньої повної 

системи. Основний недолік також відомий – відносно низька швидкодія. Та його 

прийшлося знехтувати, враховуючи обмеження на ресурси розробників проекту.  

Хостинг забезпечувався за допомоги Google App Engine [67], враховуючи 

його хорошу масштабованість, наявність початкового безкоштовного тарифу та 

підтримку Java. Проблемними тут є відносна дороговизна, невисока швидкодія, не-

традиційна робота з БД.  

Індексація та основні функції інформаційного пошуку провадилися на базі 

бібілотеки Lucene, що зумовлено: підтримкою масштабованості; високою швидко-

дією; реалізацією більшості необхідних функцій ядра МАЗНУК; можливістю по-

шуку за полями (заголовок, автори); відкритістю коду; здатністю індексувати PDF 

документи (більшість наукових матеріалів саме в цьому форматі).  
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Серверний фронт-енд ми вирішили реалізовувати з використанням JSF 

(JavaServer Faces). Вирішальними у виборі був прямий доступ до сервера, який збі-

льшує швидкодію, та наявність детальної документації.  

Клієнтську частину ми реалізовувал з використанням javascript/jQuery, що зу-

мовлено багатою функціональністю, великою кількістю готових рішень і широтою 

спільноти розробників останнього. 

Загальна схема функціонування системи представлена на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Загальна схема функціонування системи МАЗКУН 

Масштабованість забезпечується можливістю легкого розподілення на декі-

лька серверів, простою підтримкою реплікації даних та централізованим управлін-
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ням (запуск та зупинка модулів системи, управління ресурсами серверів). Непере-

рвне оновлення бази посилань проводиться шляхом додавання нових посилань, ви-

далення застарілих посилань з бази, постійним аналізом сторінок на оновлення. Об-

робка сторінки полягає у вмінні вилучати текст з веб-сторінок, перевіряти мови до-

кументу (аналіз мета тегів і властивостей сторінки, аналіз тексту для визначення 

мови документу) та перевірки тексту на науковість.  

Перевірка тексту веб-сторінок на ознаку наукового стилю реалізовано за ра-

хунок аналізу частотного входження термінів з словника наукових термінів, пере-

вірки порядку слів у реченнях, відповідності заданим шаблонам для статей, публі-

кацій, книжок. Полегшує перевірку простий але зручний інтерфейс експертів сис-

теми для управління критеріями науковості. Система вміє визначати найбільш імо-

вірну категорію публікації і підтримує машинне навчання (з учителем і без).  

 Розподілена індексація проходить в основному за рахунок побудови інвер-

тованого індексу за колекцією документів кожної категорії окремо (врахування ча-

стоти входження терміна, документи в яких зустрічається, позиції в документі). Ми 

отримуємо текст документу без «сміття», але з html розміткою тексту (на кшталт – 

link, img, b, u, i), виокремлюємо зони документу (назва, вступ, abstract, список літе-

ратури, автор, основний текст, теореми, леми і т.д.) і розбиваємо текст на лексеми 

(ігнорування стоп-слів, нормалізація термінів, стемінг і лематизація, індексування 

документу по кожному терміну). 

У МАЗНУК передбачена побудова загального словника колекції з посилан-

нями на категорії з якими пов’язаний термін, зручний інтерфейс користувача (ор-

ганізація простого пошуку з елементами ранжування результатів і попереднім ви-

значенням наукової категорії) та підтримка статистики ( надання інформації про 

поточний стан обробки матеріалів). 

Із зрозумілих причин ми провели таку декомпозицію системи на підсистеми: 

1) управління (статистика; керування платформами, агентами, критеріями 

науковості); 

2) база даних (модель розподіленої б.д.) і модуль роботи з базою даних, 

протокол обміну даними;  
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3) черга задач (агент менеджер задач, агент менеджер посилань) ;  

4) Роботи з посиланнями (пошук нових, перевірка старих, перевірка на до-

ступність) ;  

5) Перевірки на науковий стиль і категоризація матеріалів;  

6) Створення зворотного інвертованого індексу;  

7)   пошуку з примітивним ранжуванням (агент, що здійснює булевий по-

шук) ; 

8) робота з користувачем (агент пошукач – розбір запиту користувача і 

взаємодія з агентами пошуку). 

Враховуючи обмеження об’єму роботи ми зупинимося детальніше на реалі-

зації модулів підсистеми управління, організації черги задач, роботи з посиланнями 

і роботи з базою даних. 

Збір та аналіз інформації проводився на базі агентно-орієнтованої архітек-

тури. За виділеними предметними областями закріплюються окремі пошукові аге-

нти.  

Пошуковий агент має виконувати такі функції: пошук посилань на нові дже-

рела інформації, виокремлення і очистка тексту, визначення рівня науковості тек-

сту, визначення належності тексту предметній області з подальшою передачею на 

аналіз. Складовими частинами пошукового агента є модулі визначення рівня нау-

ковості тексту і відповідності предметній області. 

Пошуковий агент працює з XML файлом, структура якого разом з визначе-

ним набором слів і словосполучень відображає критерії визначення текстів науко-

вого типу (стилю). Рівень науковості тексту визначається частотою появи цих слів 

та їх словоформ (відмінків) в тексті аналізу. Проведений нами аналіз засвідчує те, 

що текст можна віднести до наукового, якщо частота появи в ньому виділених слів 

конфігураційного файлу більша за 1,5%. Для покращення алгоритму в описаний 

аналіз можна привнести додаткові параметри (важливість слова, спеціалізовані ша-

блони структурування). 
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Для визначення належності тексту предметній області пошуковий агент об-

робляє інший XML файл, що характеризує специфіку предметної області. За про-

веденими підрахунками адекватне віднесення тексту до предметної області мож-

ливе за наявності в ньому більше 10% термінів із конфігураційного XML файлу.  

2.3 Структура мультиагентної системи 

Так як мультиагена система повинна бути добре масштабованою і не викори-

стовувати багато ресурсів сервера, то ми віддали виконання задачі на сторону клі-

єнта. Таким чином сервер не витрачає ресурсів на саму задачу – він тільки диригує 

ресурсами клієнтів, тобто надає клієнтам задачі і приймає результат роботи.  

Діаграма системи приведена на рис.2.2. 

 

Рис. 2.2. Діаграма МАЗКУН 

Опишемо функціональні обов’язки основних агентів.  
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Агент по роботі з БД (АБД) робить читання і запис в БД (отримує запити від 

агента статистики (АС) і передає відповіді, отримує XML пакет від АМЗ). Агент 

менеджер задач (АМЗ) співпрацює з АБД для отримання нових завдань, передачі 

результатів, співпрацює з агентом управління платформи (АУП) – отримує дані про 

наявні в системі платформи, співпрацює з агентом менеджером локальної платфо-

рми (АМЛП) – створюючи чергу завдань, які за запитом розподіляє по локальним 

платформам. АУП реєструє запуск нової АМЛП (отримує запит на реєстрацію від 

АМЛП), передає АМЛП команду на запуск/паузу/знищення n-агентів, передає 

АМЛП команду на оновлення критеріїв науковості і нові критерії, отримує запити 

від АС і передає відповіді). Агент статистики передає статистичні запити АБД і 

отримує від нього відповідь, передає статистичні запити АУП та отримує відповідь. 

Агент менеджер локальної платформи проводить реєстрацію платформи в 

АУП, виконання команд АУП – старт/пауза/стоп агентів, отримує критерії науко-

вості від АУП, перезапуск АПН і АКНМ з новими критеріями. Агент локальний 

менеджер задач (отримує від АМЗ список задач і передає результати роботи, по 

запиту АПНП, АПСД, АПОС, АПН, АКНМ – нові завдання і записує результати 

роботи, створює єдиний список нових посилань. Агент пошуку нових посилань 

(АПНП) отримує від АЛМЗ неопрацьоване посилання, за ним завантажується 

текст, що аналізується на наявність посилань. Знайдені посилання передаються в 

АЛМЗ, а завантажений текст передається в АЛМЗ.  

Агент перевірки сторінки на доступність (АПСД) отримує від АЛМЗ поси-

лання і «простукує» його. Агент перевірки оновлення сторінки (АПОС) отримує 

від АЛМЗ кешований вміст сторінки, завантажуєть вміст сторінки. Текст перево-

диться в код і порівнюються між собою на предмет істотної відмінності. Результат 

передається в АЛМЗ.  

Агент перевірки науковості (АПН) отримує від АЛМЗ текст на аналіз, прово-

дить очистку тексту, проводить нормалізацію тексту, перевіряє текст на присут-

ність шаблонів науковості, перевіряє текст на науковий стиль, формує зворотній 
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інвертований індекс документу з урахуванням словопозицій. Він аналізує на нау-

ковість отриманий ЗІІД, передає в АЛМЗ ЗІІД документу, очищений (зтиснутий) 

код і коефіцієнт науковості. 

Агент-категоризатор наукових матеріалів (АКНД) отримує від АЛМЗ ЗІІД 

документу, очищений код, перевіряє отриману інформацію на приналежність до 

категорій наукових знань і повертає коефіцієнти приналежності до наукових кате-

горій. 

Важливим аспектом надійного та безперебійного функціонування системи є 

підтримка безпеки сервера. Вона полягає в наступному: на апаратному забезпе-

ченні клієнта може працювати будь-яке програмне забезпечення, в тому числі й зі 

злонавмисними намірами, тобто віддавши на виконання клієнту завдання, сервер 

може отримати від клієнта спеціально зіпсовані результати роботи. Таким чином 

безперебійне функціонування системи потрапляє під загрозу. Для забезпечення 

стабільності та безпеки роботи системи,   ми віддаємо на виконання завдання не 

одному клієнту, а декільком, після чого порівнюємо результати їх роботи. Якщо 

вони збігаються, тоді результатам можна довіряти. 

Для реалізації проекту обрана база даних – MySQL. Слід зазначити, що орга-

нізація бази даних є одним з ключових етапів в розробці усієї системи, оскільки з 

нею взаємодіють усі компоненти проекту. 

Основними методологіями розробки обрані екстремальне програмування, та 

TDD(Test-Driven Development). 

В ході розробки проекту використовувалися наступні засоби: Eclipse Java EE 

IDE for Web Developers, Version: Helios Service Release 1 як середовище розробки; 

JADE – фреймворк полегшення розробки мультиагентних систем; Spring IoC і 

Hibernate ORM – для реалізації веб-сервера та application сервера; JAXB2 – парсінг 

веб-сторінок на стороні клієнта на основі цих технологій; система контролю версій 

SVN – система контролю версій; Ant - збірка програмних модулів. 

Apache Ant — java-утиліта для автоматизації процесу збирання програмного 

продукту. Ant — платформонезалежний аналог UNIX-утиліти Make, але з викори-

станням мови Java. Він вимагає платформи Java і краще пристосований для Java-
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проектів. Ant використовує XML для опису процесу збирання і його залежностей. 

Утиліта Ant повністю незалежна від платформи, потрібно лише встановлення ро-

бочого середовища Java — JRE. Відмова від використання команд операційної си-

стеми і формат XML забезпечують переносимість сценаріїв. 

Ant дозволяє визначати власні типи завдань шляхом створення Java-класів, 

що реалізують певні інтерфейси. 

Spring IoC використовувався в нашому проекті для зменшення залежностей 

між класами. Відсутність важких залежностей між класами  робить реюзінг, підт-

римку та тестування простішими.  

Однією з найефективніших практик в розробці програмного забезпечення є 

Test-driven development. Саме цьому ми обрали цю стратегію. 

TDD є стиль написання програмного забезпечення, що використовує програ-

мні тести. Тести пишуться перш ніж пишеться код, тим самим зміцнюючи наше 

розуміння того, що код повинен робити. 

Більшість розробників вважають, що основною перевагою застосування TDD 

є всеосяжна множина тестів, що покриває проект. Але крім того, TDD може змінити 

загальне уявлення «дизайну» коду на кращий.  

2.4  Реалізація базових модулів  

Кожен агент реалізовується окремим Java-класом. Зрозуміло, що основним 

модулем системи був модуль підсистеми управління, який надає експертам сис-

теми можливості керування роботою всього модуля збору інформації. Вимоги по 

підсистеми управління можна легко описати за допомогою use-case діаграми (рис. 

2.3). 

У модулі реалізовано три ролі: неаутентифікований користувач, експерт з де-

якої предметної області (область визначається адміністратором), адміністратор. 

Підсистема управління реалізована за принципами Java Enterprise Edition, що 

вже багато років доводить свою конкурентноздатність серед технологій, які вико-

ристовуються для розробки комерційних застосувань. Вона складається з двох ча-

стин: ejb-частини та веб-частини. Взаємодія між ними налаштовується вручну, ад-
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міністратором системи. Тобто якщо, наприклад, знадобиться переробити ejb-час-

тину, не треба буде переробляти веб-частину, достатньо тільки переналаштувати 

xml-файл. 

  

Рис. 2.3. Use-case діаграма підсистеми управління 

EnterpriseJavaBean-частина (ejb) є незалежною програмою, що може бути 

встановлена на будь яких java application серверах. Дистрибутив цієї програми – 

звичайний jar-файл. 
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Архітектура. 

Програмні модулі розбиті за наступними пакетами:  

org.ukma.ise.ejb.agents, - org.ukma.ise.ejb.dao, org.ukma.ise.ejb.dao.hibernate, 

org.ukma.ise.ejb.jms, org.ukma.ise.ejb.jms.impl, org.ukma.ise.ejb.mdb, 

org.ukma.ise.ejb.model, org.ukma.ise.ejb.services, org.ukma.ise.ejb.services.myservices, 

org.ukma.ise.ejb.session, org.ukma.ise.ejb.utils. 

Реалізацію підсистеми управління категоріями на application сервері описує 

UML-діаграма з рис.2.4. 

  

Рис.2.4. Підсистема управління категоріями на application сервері 

Реалізацію підсистеми управління користувачами на application сервері опи-

сує UML-діаграма з рис.2.5. 
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Рис.2.5. Підсистема управління користувачами на application сервері. 

Реалізацію підсистеми управління платформами на application сервері описує 

UML-діаграма з рис.2.6. 
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Рис. 2.6. Підсистема управління платформами на application сервері. 

Як видно з діаграм – усі підсистеми розбиті на два рівні: сервісів, Dao (Data 

access object). Рівень сервісів безпосередньо віддається клієнту. На ньому зосере-

джена вся бізнес логіка. Методи сервісів можуть виконувати декілька атомарних 

операцій. Методи рівня Dao виконують по одній атомарній операції. Наприклад, 

зберегти об’єкт в базі.  

Веб-частина. 

Веб-частина фактично складається із підсистем управління користувачами, 

категоріями, платформами. 

Реалізацію підсистеми управління користувачами тут описує UML-діаграма 

з рис.2.7.  
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Рис. 2.7. Підсистема управління користувачами. 

Ця підсистема представляє собою окремий java-класс – 

ManageUsersController. Клас агрегує через інтерфейси три сервіси: UserService, 

CategoryService та MessageSender. Усі ці сервіси використовуються для забезпе-

чення основних функцій підсистеми роботи з користувачами.  
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Важливо, що підсистема роботи з користувачами не залежить від реалізацій 

інших підсистем. Вся взаємодія відбувається через інтерфейси. Тобто при ство-

ренні класу ManageUsersController, Spring framework завантажує xml файл, і визна-

чає по ньому яку реалізацію інтерфейсу підставляти. Таким чином конфігурацію 

системи може змінювати адміністратор системи. Код при цьому змінювати не пот-

рібно. 

Окрім сервісів підсистема працює з об`єктами класу User. Може виникнути 

питання: “клас User – це реалізація, а не інтерфейс. Чому система працює з реалі-

зацією?” Справа в тому, що клас User – це звичайний bean, тобто клас, що має 

тільки поля, геттери та сеттери і не містить бізнес-логіки. Тому не доцільно керу-

вати ним через інтерфейс.  

Реалізацію підсистеми управління категоріями тут описує UML-діаграма з 

рис.2.8.  

  

Рис. 2.8. Підсистема управління категоріями. 

Так як і всі інші підсистеми нашої системи, вона працює через інтерфейси зі 

всіма іншими системами. При створенні об`єкта CategoryController, Spring 

framework підставляє до нашої системи об`єкт CategoryService. За допомогою цього 

об`єкта CategoryController і виконує всі свої основні функції.  
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Реалізацію підсистеми управління платформами тут описує UML-діаграма з 

рис.2.9.  

 

Рис. 2.9. Підсистема управління платформами. 

PlatformController забезпечує функціонал, пов`язаний з управлінням платфо-

рмами. PlatformController агрегує PlatformService і також керує об`єктами класу 

Platform. 

Взаємодія контролерів з сервісами. 

Як вже було описано вище, всі контролери знаходяться на одному веб-сер-

вері, а сервіси знаходяться на іншому сервері. Вся бізнес-логіка зібрана у сервісах. 

Контролери містять тільки логіку представлення даних у браузері. Таким чином, 

якщо набуде потреба змінити front-end, не буде потреби змінювати бізнес логіку.  

При звертанні до веб-сервера, викликаються методи контролерів, а ті в свою 

чергу викликають методи сервісів, що розташовані на іншому application сервері. 
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Це взаємодія, як і майже всі взаємодії по проекту, налаштовуються за допомогою 

xml-файлів. 

 На рівні сервісів реалізовані наступні агенти: управління платформами, уп-

равління критеріями науковості, статистики, менеджер задач. Їх поведінка вже була 

описана вище. 

2.5 Організація черги задач 

Як ми вже зазначали, архітектура системи складається з двох частин: сервер-

ної та клієнтської. Серверна частина існує в одному екземплярі і працює на сервері. 

Клієнтська частина існує в багатьох екземплярах. Таким чином, скільки підключи-

лось машин клієнтів до сервера, стільки екземплярів клієнтської частини одноча-

сно і працюють. 

На всю систему розподілені спільні задачі, такі як: пошук нових посилань, 

перевірка сторінки на науковість тощо. Необхідно ефективно розподіляти задачі 

між екземплярами клієнтської частини, а також і всередині кожної клієнтської ча-

стини. Вирішення саме цієї задачі і покладається на підсистему черги задач. 

Деталі реалізації. 

Фактично підсистема черги задач (ПЧЗ) – це агент клієнтської частини, що 

називається LocalTaskManager. Реалізацію агента описує UML-діаграма з рис.2.10. 

Ця підсистема співпрацює з іншими підсистемами, наприклад з підсистемою по-

шуку нових посилань, підсистемою перевірки на науковість тощо. 
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Рис. 2.10. Реалізацію агента 

Алгоритм роботи підсистеми. 

Підсистему черги задач запускає агент менеджер локальної платформи, під 

час запуску клієнтом jar-файлу з дистрибутивом системи. 

Підсистема приймає повідомлення від агента менеджера задач. Після цього 

система парсить це повідомлення і створює за ним об`єкт класу Entry. Дизайн цього 

класу буде описано в наступному параграфі. Далі цей об`єкт передається агенту 

пошуку нових посилань. Також агент черги задач приймає від агента пошуку нових 

посилань об`єкти класу Entry вже з заповненим атрибутом links. У цьому атрибуті 

зберігаються посилання, які були знайдені на сторінці агентом пошуку нових по-

силань. Надалі ці посилання будуть передаватись серверній частині.  

Також ПЧЗ віддає посилання підсистемі перевірки на науковість та підсис-

темі категоризації наукових матеріалів та приймає від них результати їх роботи. 

Таким чином ПЧЗ фактично керує всім робочим процесом локальної платфо-

рми. 

 



103 

2.6 Підсистема роботи з посиланнями 

Підсистема роботи з посиланнями має виконувати наступні функції: заванта-

ження тексту посилання, знаходження нових посилань, перевірка змін вмісту поси-

лання. Структуру підсистеми відображено на рис. 2.11. 

 

Рис. 2.11. Підсистема роботи з посиланнями 

Вимоги до пошукових роботів ми поділили на дві категорії: обов’язкові та 

бажані. До обов’язкових належать стійкість і ввічливість. 

1) Стійкість. У веб існують сервери, які створюють пастки для пошукових 

роботів (spider traps). Вони генерують веб-сторінки, які змушують пошукового ро-

бота зациклюватися на нескінченній кількості веб-сторінок у певному домені. По-

шукові роботи мають бути стійкими до таких пасток. Не всі пастки створені зі злим 

наміром; деякі з них виникають як сторонні ефекти зухвалої розробки веб-сайту. 

2) Ввічливість. Веб-сервери можуть мати явні і неявні правила, які регу-

люють роботу пошукових роботів. Слід дотримуватися цих правил.  

Не обов’язковими, але бажаними вимогами до пошукових роботів є: розподі-

леність, масштабованість, продуктивність, ефективність, свіжість, розширюва-

ність.  

Вимога розподіленості природна. Вона констатує – пошуковий робот пови-

нен мати можливість функціонувати в розподіленому режимі на багатьох машинах. 

Масштабованість  у нашому випадку означає наступне. Архітектура пошукового 
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робота має допускати підвищення продуктивності обходу шляхом додавання нових 

машин і розширення полоси пропускання. Свіжість декларує можливість роботи 

пошукового робота безперервно, отримуючі свіжі копії раніше завантажених сто-

рінок. Розширеність тут ми трактуємо як модульність.  

Тому програмна реалізація підсистеми виконана нами за принципами аген-

тно-орієнтованого програмування, використовуючи популярний framework для ро-

зробки агентів – Java Agent Development Framework (JADE) і включає в себе двох 

агентів – LinkSearcher та RenewChecker. Слід зазначити, що із семи наведених ви-

мог до пошукових роботів проект нашого робота задовольняє  першим 5.  

Для задання правил обходу сайту пошуковим роботом, розробник може пок-

ласти в корінь сайту файл із назвою robots.txt. У цьому файлі зібрані такі правила 

як заборона відвідання каталогів, кількість запитів на секунду, час відвідання і т.п. 

Наш робот обробляє цей файл і цим забезпечує виконання вимоги ввічливості. Ро-

зподіленість і масштабованість реалізується базовими принципами обраної архіте-

ктури. Свіжість забезпечує спеціально спроектований агент RenewChecker. В силу 

використання агентно-орієнтованого підходу розширення система спрощуються до 

додавання нового агента. 

Агент LinkSearcher. 

Цей агент якраз і виконує функцію пошукового робота. Алгоритм роботи зо-

бражено на блок-схемі з рис. 2.12. 

Агент взаємодіє з локальним менеджером задач – отримує від нього поси-

лання. Наступний крок – завантаження файлу robots.txt. Якщо, згідно правил, це 

посилання доступне – завантажується текст(код) сторінки, із якого потім беруться 

усі посилання. Результат роботи відправляється менеджеру локальної платформи. 

Слід зазначити, що, якщо посилання не вдається завантажити протягом 2 секунд, 

воно вважається недоступним, і відповідь відсилається негайно.  
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Рис. 2.12. Алгоритм роботи агента LinkSearcher. 

2.7 Підсистема роботи з базою даних 

Важливе значення у мультиагентній системі приділено БД. Грубо кажучи, 

наша база даних – це сховище організованих посилань, яка при певних запитах ви-

дає нам базу наукових статей, розбитих по розділам. 

Оскільки наша база даних взаємодіє із іншими модулями мультиагентної си-

стеми, то потрібно було її спроектувати так, щоб потім не змінювати структуру 

бази даних. На рисунку 2.13 наведена схема бази даних. 

База даних написана в системі MySQL. Ми обрали MySQL, тому що вона є 

досить продуктивною та безкоштовною. Також вона повністю підтримує кешу-

вання та реплікацію. 
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Рис.2.13. Схема БД мультиагентної системи 

Модуль роботи з базою даних, з метою задоволення вимогам масштабовано-

сті та легкої розподіленності, знову побудований з використанням агентнго під-

ходу. Було створено агент по роботі з базою даних. Основна мета агента по роботі 

з базою даних – це взаємодія з агентами інших модулів. 

Модуль реалізований на агентській платформі JADE. Його архітектура пред-

ставлена на рис. 2.14. 

Агент по роботі з базою даних (АБД) співпрацює із агентом статистики та 

агентом менеджером задач. В будь-який момент часу АБД чекає на повідомлення 

від інших агентів. 

Перший етап роботи – співпраця з агентом статистики. Ініціатор роботи агент 

співпраці (АС). АБД очікує на одне з п’яти можливих повідомлень і в залежності 

від них виконує запити: 

1) «Give me the number of indexed links». У відповідь на цей запит має бути 

послідовно порахована кількість статей в таблицях зон LINKS де поле Scientific має 

значення true. 

 2) «Give me the number of unprocessed links». У відповідь на цей запит має 

бути послідовно порахована кількість статей в таблицях зон LINKS де поле Done 

має значення false. 
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Рис. 2.14. Архітектура співпраці з БД 

3) «Give me the number of processed links». У відповідь на цей запит має бути 

послідовно порахована кількість статей в таблицях зон LINKS де поле Done має 

значення true. 

 4) «Give me the number of categories». У відповідь на цей запит має бути пос-

лідовно порахована кількість категорій в таблиці CATEGORIES. 

 5) «Give me the number of scientific texts in each category». У відповідь на цей 

запит має бути послідовно порахована кількість посилань з таблиці LINKS в яких 

Category1Id, Category2Id або Category3Id дорівнює CategoryID з таблиці 

CATEGORIES. 

 В залежності від ключового слова повідомлення АБД викликає статичний 

метод public static int AS(int numberOfquery) класу WorkWithStatisticsAgent, де 

numberOfquery – позначення відповідного запиту від АС. 
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 Другий етап роботи – взаємодія із агентом менеджером задач (АМЗ). Ініціа-

тором роботи знову ж таки є АМЗ, АБД чекає на запит від нього, але на відміну від 

взаємодії з АС, АБД повинен попередньо підготовити дані, які він передає одразу 

ж АМЗ при відповідному запиту. 

 Головним та ключовим об’єктом цього етапу роботи є локальна таблиця. 

 "Give me links to scientific analysis" – на цей запит АБД віддає АМЗ n підго-

товлених посилань з таблиці та готує нові посилання для обробки. В таблиці став-

ляться відповідні позначки, що посилання були переданні АМЗ. Потрібні поси-

лання завантажуються з бази даних, з таблички LINKS, де поле Done=false. 

 "Give me links to update analysis" – цей запит схожий на попередній, тільки в 

даному випадку АМЗ цікавлять «застарілі» посилання, які відрізняються в часі на 

задану константу. 

 "update results of scientific analysis" – у відповідь на цей запит, АБД отримує 

XML-пакет від АМЗ з результати і вносить їх у локальну табличку. 

 "update results of update analysis" – запит, який працює аналогічно поперед-

ньому. 

 В заданий момент часу відбувається виклик статичного методу 

WorkWithTaskManegerAgent.UpdateTable(), який на основі результатів, що знахо-

дяться у табличці, оновлює нашу базу даних, а дані з таблички видаляє. 

2.8 Заключення 

У цьому розділі описано дослідження запропонованої мультиагентної сис-

теми пошуку, накопичення й аналізу українськомовних матеріалів з ознаками нау-

кового стилю та   соціальною компонентою (МАЗКУН).   

Детально описано мультиагентну модель, архітектуру системи та   схаракте-

ризовано програмну реалізацію її прототипу  і  базових алгоритмів обробки  текс-

тових документів. Основними функціями  МАЗКУН є  збір, індексація та  власне 

пошук. Початковою базою документів було обрано онлайн-документи Національ-

ної бібліотеки України імені І. В. Вернадського. Серед спеціальних функцій по-

шуку наукових матеріалів в МАЗКУН реалізовано пошук за автором, за категорією 

знань, схожих матеріалів, за посиланнями, а також  соціальні функції забезпечення 
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зв’язку між користувачами (модуль обміну повідомленнями), додавання нових ма-

теріалів, оцінювання статей, рецензування.  

Масштабованість забезпечено можливістю легкого розподілення на декілька 

серверів, простою підтримкою реплікації даних та централізованим управлінням 

(запуск та зупинка модулів системи, управління ресурсами серверів). Перевірку те-

ксту веб-сторінок на ознаки наукового стилю реалізовано з допомогою аналізу ча-

стотного входження термінів зі словника наукових термінів, перевірки порядку 

слів у реченнях, відповідності до заданих шаблонів для статей, матеріалів конфе-

ренцій, книжок. Полегшує перевірку простий, але зручний інтерфейс експертів си-

стеми для управління критеріями науковості. Система вміє визначати найбільш 

імовірну категорію публікації та підтримує машинне навчання (з учителем і без).  

З    причин ефективності  ми здійснили  таку декомпозицію системи на під-

системи: управління (статистика; керування платформами, агентами, критері-

ями науковості); побудова розподіленої бази даних і модуль роботи з базою даних, 

протокол обміну даними; організація черги задач (агент-менеджер задач, агент-

менеджер посилань); робота з посиланнями (пошук нових, перевірка старих, пере-

вірка на доступність); перевірки на науковий стиль і категоризація матеріалів; 

створення зворотного інвертованого індексу; організація пошуку з примітивним 

ранжуванням (агент, що здійснює пошук); робота з користувачем (агент-пошукач 

– розбір запиту користувача і взаємодія з агентами пошуку). 

Основними методологіями розробки були екстремальне програмування та 

TDD (Test-Driven Development). 

У ході розробки проекту  використано такі засоби:  Eclipse Java EE IDE for 

Web Developers, Version: Helios Service Release 1 як середовище розробки; JADE – 

фреймворк полегшення розробки мультиагентних систем; Spring IoC і Hibernate 

ORM – для реалізації веб-сервера та application-сервера; JAXB2 – парсинг веб-сто-

рінок на стороні клієнта на основі цих технологій; SVN – система контролю версій; 

Ant ‒ збірка програмних модулів. Spring IoC використано в нашому проекті для-

зменшення залежностей між класами.   
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3 РОЗДІЛ. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ПОШУКОВОЇ СИС-

ТЕМИ НА БАЗІ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Модульність описаного прототипу пошукової системи наукових матеріалів 

дозволяє хорошу розширюваність системи та використання новітніх технологій для 

вдосконалення та оптимізації роботи окремих компонент. Однією із таких техно-

логій є «хмарні обчислення». Тому у цьому розділі ми опишемо розроблені нами 

підходи до побудови ядра спеціалізованої пошукової системи на базі хмарних тех-

нологій. Наша пошукова система має надавати сервіс пошуку в колекції україно-

мовних наукових публікацій. 

Як ми вже зазначали вище, побудову ПС можна логічно розбити на такі підза-

дачі: побудова crawler-a, що збирає об'єкти пошуку, підготування об'єктів, індекса-

ція об'єктів, реалізація пошукових алгоритмів, надання інтерфейсу для користу-

вача. 

3.1 Вибір технологій 

У програмуванні ми знову надали перевагу мові програмування Java, тому 

що: існує досить велика кількість бібліотек для індексації, пошуку, перетворення 

документів написані на Java; J2EE містить потужні технології для створення кори-

стувацьких веб-інтерфейсів. 

Побудова так званого crawler-a була розглянута нами раніше згідно [66] і 

тому ми не будемо додатково зупинятися тут на цій проблемі. 

На етапі підготовки всі документи мають бути приведені до єдиного фор-

мату. Наразі, на цьому етапі ми обмежилися роботою лише з форматом pdf, адже 

більшість наукових публікацій є документами саме цього типу. Та зрозуміло, що 

пізніше системи має бути розширена додатковим адаптерами для обробки докуме-

нтів і в інших форматах. 

Результатом індексації документів системою є інвертований індекс. Процес 

індексації стандартизований і не залежить від типу та структури документів, але не 

зважаючи на це, в процесі індексації індексатор має виявляти спеціалізовані мета-

дані документу: автор, назва, список використаної літератури тощо. 
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Для підготування об'єктів, зібраних crawler-ом, були прийнято рішення вико-

ристовувати java бібліотеку PDFBox. PDFBox – це open source засіб для роботи з 

PDF документами, що надає можливості для створення, читання і модифікації іс-

нуючих PDF документів. 

Проаналізувавши існуючі бібліотеки, що надають функціонал індексації та 

пошуку документів (Compass, Oxyus, BDDBot, Egothor, Nutch, Lucene, Zilverline), 

знову була надана перевага бібліотеці Lucene [68]. У цьому проекті ми обрали вка-

зану бібліотеку за надання хороших можливостей для: реалізації масштабованості 

í високої швидкісної індексації (розмір індексу може бути 95GB, потребує невели-

кого розміру оперативної пам’яті – 1MB, індекс займає приблизно 20-30% почат-

кового тексту); потужний, точний та ефективний пошуковий алгоритм (алгоритм 

ранжування базується на векторно просторовій моделі, що дозволяє повертати до-

сить чіткі результати за прийнятний час та існує модуль, що дозволяє реалізувати 

ймовірнісну систему ранжування BM25; підтримується фразові запити, шаблонні 

(wildcard) запити, пошук з урахуванням інтервалів; реалізовано зонний пошук, що 

дуже важливий для пошукової системи наукових матеріалів (зони: титул, назва, ав-

тор, текст), надається можливість роботи з розподіленими індексами з можливістю 

об'єднання результатів; можливістю одночасного пошуку та оновлення індексу); 

кросплатформністю рішення (вихідний код повністю написаний на Java, існують 

порти на інші мови програмування). 

Для створення інтерфейсу користувача (java веб застосування) було прийн-

ято рішення використовувати Java Server Faces (JSF). JSF - це фреймворк для ство-

рення веб застосувань. Він слугує для полегшення розробки користувацьких інте-

рфейсів для Java EE застосувань. На відміну від інших MVC фреймоврків, які ке-

руються запитами, підхід JSF засновується на використанні компонентів. Стан ком-

понентів користувацького інтерфейсу зберігається, коли користувач робить запит 

нової сторінки, і відновлюється, якщо запит повторюється. Для відображення за-

звичай використовуються JSP, Facelets. 
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Технологія JSF включає потрібні нам: набір АРІ для надання користуваць-

кого інтерфейсу та керування їх станом, обробкою подій і валідацією даних; спеці-

альну бібліотеку JSF тегів для подання JSF сторінки. 

Для створення зв'язків між об'єктами було використано Java EE Context 

Dependency Injection (CDI). CDI-фреймворк Java контейнеру (контейнеру сервлетів 

EJB), який дозволяє гнучко і елегантно реалізувати принцип програмування 

Inversion of Control. Inversion of control зменшує зв'язність між об'єктами. 

Dependency Injection - один із способів його реалізації. 

Наразі існує велика кількість хмарних сервісів (Platform as а Service), що на-

дають послуги платформи для обчислень. Найвідомішими є: 

 Amazon Web Services - PaaS & IaaS. Надає сервіси для збереження да-

них, аренди віртуальних серверів, надання обчислювальних потужностей 

 Windows Azure - PaaS. Надає такі ж самі сервіси, що й Amazon Web 

Services. Винятковою особливістю є те, що оплата послуг ведеться лише за вико-

ристані ресурси (дані, процесорний час, мережеві витрати тощо). 

 Google Арр Enggne (GAE) – PaaS. Надає контейнер сервлетів та такі 

сервіси як збереження даних, кешування, пошук, конвертація форматів тощо. Пла-

тформа надає лімітовану кількість безкоштовних операцій (до деякого моменту си-

стемою можна користуватись абсолютно безкоштовно). 

Для вирішення нашої задачі було обрано платформу Groogie Арр Engine 

(GAE) через можливість безкоштовного тестування застосування одразу на плат-

формі. Ця платформа ефективно реалізує J2EE Servlets АРІ. Нам стали в пригоді і 

такі можливості GAE як підтримка наступних технологій: JRE6, JPA & JDO, 

JCache, java mail, сервісу зберігання великих файлів Blobstore, сервіс роботи з різ-

ними типами файлів Conversion, сервіс авторизації через OpenID OAuth.  

3.2 Деталі реалізації 

Lucene надає широкий набір засобів для створення інвертованого індексу. Lu-

cene є фрейморком, а тому допускає розширення функціоналу через перевизна-

чення функціональних одиниць. Це ми зробили наступним чином: 
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package ukma.sciir.indexation.impl; 
 
import java.io.Reader; 
 
import org.apache.lucene.document.Document; 
import org.apache.lucene.document.Field; 
import org.apache.lucene.document.Field.Index; 
import org.apache.lucene.document.Field.Store; 
 
import ukma.sciir.indexation.FieldType; 
import ukma.sciir.indexation.Indexator; 
 
/** 
 * Class, which encapsulates logic of indexing text streams 
 *  
 * @author Andrii 
 *  
 */ 
public class ScientificWorkIndexator implements Indexator { 
 
 @Override 
 public Document createDocument(String docName, Reader contents) { 
 Document result = new Document(); 
  
 result.add(new Field(FieldType.Contents.name(), contents)); 
 result.add(new Field(FieldType.Name.name(), docName, Store.YES, 
 Index.ANALYZED)); 
 result.add(new Field(FieldType.Author.name(), "Andrii Glybovets", 
 Store.YES, Index.ANALYZED)); 
 result.add(new Field(FieldType.Description.name(), 
 "This is a small description of a great work", Store.YES, 
 Index.ANALYZED)); 
 
 return result; 
 } 
} 

 

ScientifícWorklndexator є основним класом, що відповідає за процес індекса-

ції. Автора і назву документу необхідно отримати з вихідного тексту за допомогою 

алгоритмів розпізнавання окремих частин тексту. Наразі в середньому розмір інде-

ксу складає 30% від початкового тексту, що є досить непоганим результатом.  

Враховуючи, що GAE підтримує збереження даних лише в Blobstore, індекс 

нашої системи було розміщено саме в ньому. Але в стандартному наборі класів 
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Lucene для читання індексу немає механізму для роботи з цим спеціалізованим схо-

вищем. Тому було створено адаптер реалізації стандартного інтерфейсу Lucene – 

IndexReader який працює з GAE Blobstore: 

package org.apache.lucene.store; 
 
/** 
 * Licensed to the Apache Software Foundation (ASF) under one or more 
 * contributor license agreements. See the NOTICE file distributed with 
 * this work for additional information regarding copyright ownership. 
 * The ASF licenses this file to You under the Apache License, Version 2.0 
 * (the "License"); you may not use this file except in compliance with 
 * the License. You may obtain a copy of the License at 
 * 
 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 
 * 
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software 
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and 
 * limitations under the License. 
 */ 
 
import java.io.IOException; 
 
import com.google.appengine.api.blobstore.BlobInfo; 
import com.google.appengine.api.blobstore.BlobInfoFactory; 
import com.google.appengine.api.blobstore.BlobKey; 
 
/** 
 * A memory-resident {@link IndexInput} implementation like the 
 * {@link RAMInputStream}. 
 *  
 * $Id: GAEIndexInput.java 25 2009-09-14 02:10:51Z lhelper $ 
 */ 
public class GAEIndexInput extends IndexInput implements Cloneable { 
 public static final long BUFFER_SIZE = 1015807; 
 
 private byte[] buffer; 
 
 private int bufferPosition = 0; 
 private int bufferIndex = 0; 
 
 private BlobInfo blobInfo; 
 private GaeCache cache; 
 
 GAEIndexInput(GAEFile f, GaeCache cache) throws IOException { 
 super(f.getName()); 
 this.cache = cache; 
 this.blobInfo = new BlobInfoFactory().loadBlobInfo(new BlobKey(f 
 .getBlobKey())); 
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 this.buffer = cache.get(blobInfo, bufferIndex); 
 } 
 
 private GAEIndexInput(String resourceName, byte[] buffer, 
 int bufferPosition, int bufferIndex, BlobInfo blobInfo, GaeCache cache) { 
 super(resourceName); 
 this.buffer = buffer; 
 this.bufferPosition = bufferPosition; 
 this.bufferIndex = bufferIndex; 
 this.blobInfo = blobInfo; 
 this.cache = cache; 
 } 
 
 public void close() { 
 // nothing to do here 
 } 
 
 public byte readByte() throws IOException { 
 if (bufferPosition >= buffer.length) { 
 getNextChunk(); 
 } 
 return buffer[bufferPosition++]; 
 } 
 
 private void getNextChunk() { 
 bufferPosition = 0; 
 ++bufferIndex; 
 this.buffer = cache.get(blobInfo, bufferIndex); 
 } 
 
 @Override 
 public void readBytes(byte[] b, int offset, int len) throws IOException { 
 while (len > 0) { 
 if (bufferPosition >= buffer.length) { 
 getNextChunk(); 
 } 
 
 int remainInBuffer = buffer.length - bufferPosition; 
 int bytesToCopy = len < remainInBuffer ? len : remainInBuffer; 
 System.arraycopy(buffer, bufferPosition, b, offset, bytesToCopy); 
 offset += bytesToCopy; 
 len -= bytesToCopy; 
 bufferPosition += bytesToCopy; 
 } 
 } 
 
 public long getFilePointer() { 
 return bufferPosition + bufferIndex * BUFFER_SIZE; 
 } 
 
 public void seek(long pos) throws IOException { 
 if (pos >= blobInfo.getSize()) { 
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 throw new IOException("Index '" + pos 
 + "' is out of buffer length " + buffer.length); 
 } 
 bufferIndex = (int) (pos / BUFFER_SIZE); 
 
 bufferPosition = (int) (pos % BUFFER_SIZE); 
 
 this.buffer = cache.get(blobInfo, bufferIndex); 
 } 
 
 @Override 
 public Object clone() { 
 return new GAEIndexInput(blobInfo.getFilename(), buffer, 
 bufferPosition, bufferIndex, blobInfo, cache); 
 } 
 
 @Override 
 public long length() { 
 return blobInfo.getSize(); 
 } 
} 

Таким чином ми змогли зв’язати алгоритми Lucene з файловим сховищем 

GAE Blobstore. 

Як ми вказували раніше для побудови інтерфейcу користувача було обрано 

JSF. Основним Java Bean-ом, є SearchBeanImpl. 

package ukma.sciir.web.admin.impl; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.StringReader; 
import java.util.Collections; 
import java.util.LinkedList; 
import java.util.List; 
 
import javax.annotation.PostConstruct; 
import javax.enterprise.context.ApplicationScoped; 
import javax.inject.Inject; 
import javax.inject.Named; 
import javax.jdo.PersistenceManager; 
 
import org.apache.lucene.analysis.CachingTokenFilter; 
import org.apache.lucene.analysis.standard.StandardAnalyzer; 
import org.apache.lucene.document.Document; 
import org.apache.lucene.queryParser.ParseException; 
import org.apache.lucene.queryParser.QueryParser; 
import org.apache.lucene.search.IndexSearcher; 
import org.apache.lucene.search.Query; 
import org.apache.lucene.search.ScoreDoc; 
import org.apache.lucene.search.TopDocs; 
import org.apache.lucene.search.highlight.Highlighter; 
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import org.apache.lucene.search.highlight.InvalidTokenOffsetsException; 
import org.apache.lucene.search.highlight.QueryScorer; 
import org.apache.lucene.search.highlight.SimpleFragmenter; 
import org.apache.lucene.search.highlight.SimpleHTMLFormatter; 
import org.apache.lucene.util.Version; 
 
import ukma.sciir.indexation.FieldType; 
import ukma.sciir.web.SearchBean; 
import ukma.sciir.web.SearchResult; 
import ukma.sciir.web.SearchResultFactory; 
import ukma.sciir.web.admin.IndexBean; 
import ukma.sciir.web.admin.IndexListener; 
import ukma.sciir.web.db.PMF; 
 
@ApplicationScoped 
@Named("searchBean") 
public class SearchBeanImpl implements SearchBean, IndexListener { 
 private IndexSearcher indexSearcher; 
 
 @Inject 
 private IndexBean indexBean; 
 
 @Inject 
 private SearchResultFactory searchResultFactory; 
 
 @PostConstruct 
 public void init() { 
 indexSearcher = indexBean.getIndexSearcher(); 
 } 
 

 @Override 
 public List<SearchResult> search(String query) { 
 if (indexSearcher == null) { 
 return Collections.emptyList(); 
 } 
 List<SearchResult> searchResults = Collections.emptyList(); 
 try { 
 QueryParser qp = new QueryParser(Version.LUCENE_36, 
 FieldType.Contents.name(), new StandardAnalyzer( 
 Version.LUCENE_36)); 
 Query q = qp.parse(query); 
 TopDocs hits = indexSearcher.search(q, 10); 
 
 if (hits.totalHits > 0) { 
 searchResults = new LinkedList<SearchResult>(); 
 
 PersistenceManager pm = PMF.get().getPersistenceManager(); 
 try { 
 for (ScoreDoc scoreDoc : hits.scoreDocs) { 
 Document d = indexSearcher.doc(scoreDoc.doc); 
 SearchResult sr = searchResultFactory.getSearchResult( 
 d, pm); 
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 searchResults.add(sr); 
 } 
 } finally { 
 pm.close(); 
 } 
 } 
 } catch (IOException e) { 
 
 } catch (ParseException e) { 
 } 
 
 return searchResults; 
 } 
 
 boolean isIndexLoaded() { 
 return indexSearcher != null; 
 } 
 
 @Override 
 public void indexUploaded() { 
 indexSearcher = indexBean.getIndexSearcher(); 
 } 
 
 @Override 
 public void indexDeleted() { 
 indexSearcher = null; 
 } 
 
 private static String highlightField(Query query, String fieldName, 
 String text) throws IOException { 
 CachingTokenFilter tokenStream = new CachingTokenFilter( 
 new StandardAnalyzer(Version.LUCENE_36).tokenStream(fieldName, 
 new StringReader(text))); 
 
 SimpleHTMLFormatter formatter = new SimpleHTMLFormatter(); 
 Highlighter highlighter = new Highlighter(formatter, new QueryScorer( 
 query)); 
 highlighter.setTextFragmenter(new SimpleFragmenter(Integer.MAX_VALUE));
 tokenStream.reset(); 
 String rv = ""; 
 try { 
 rv = highlighter.getBestFragments(tokenStream, text, 1, 
 "(FIELD TEXT TRUNCATED)"); 
 } catch (InvalidTokenOffsetsException e) { 
 
 } 
 return rv.length() == 0 ? text : rv; 
 } 
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} 

SearchBeanlmpl є «слухачем» індексу, і після завантаження індексу змінює 

свій стан і починає роботу. Ключовим методом є List<SearchResult> search(String 

query) який власне і здійснює пошук в індексі. Після виконання пошуку, результати 

відсилаються у HttpServletResponse і відображаються користувачу у вигляді,пред-

ставленому на рис 3.1. 

Середній час виконання пошукового запиту складає – 700 мс. Цей результат 

не є найкращим і, існують методи, що дозволяють пришвидшити роботу серверу, 

але на даний момент безкоштовне використання платформи GAE накладає певні 

обмеження.  

Систему розміщено за адресою – https://scisearch.com.ua  

Надання якісного спеціалізованого пошуку - складна архітектурна і алгорит-

мічна задача. Надання звичного інтерфейсу користувача, видача релевантних ре-

зультатів, швидкі методи індексування і аналізу документів, обмеженість ресурсів 

все це дуже ускладнює задачу побудови спеціалізованої пошукової системи. Розго-

ртання в хмарі дозволяє подолати обмеженість ресурсів, використання Lucene на-

дає швидкі методи індексування і пошуку, JSF дозволяє надати адекватний інтер-

фейс користувача. Поєднання вказаних технологій спрощує розробку і дозволяє 

програмісту зосередитись безпосередньо на бізнес логіці. 
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Рис. 3.1. Скріншот інтерфейсу користувача 

3.3 Алгоритм аналізу PDF-документів 

Важливою частиною індексації та зваженого зонного ранжування наукових 

матеріалів у форматі PDF є їх розбиття на логічні частини (зони). Для дослідження 

було обрано саме формат PDF, оскільки на даний момент він є найпопулярнішим у 

сфері наукових публікацій. Крім того, база документів, що буде використовуватись 

у прототипі системи, складається саме з матеріалів цього формату.  
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Основною проблемою розбору PDF документів є те, що цей формат не роз-

рахований на програмну обробку. Він орієнтований на відображення, а не на збе-

реження та передачу текстової інформації. Окрім цього, не існує єдиного стандарту 

для оформлення наукових публікацій, і навіть тих стандартів, що були розроблені, 

рідко дотримуються.  

Опишемо розроблений нами алгоритм виділення у PDF документі спеціаль-

них зон: заголовок, УДК (універсальний десятковий класифікатор), автори та вико-

ристана література (список посилань). Однак, є і інші важливі частини такі, як: ано-

тація, видавництво, дата публікації, вступ тощо (ці зони в цьому алгоритмі не роз-

глядатимуться). 

Основні логічні зони документу та їх особливості 

Заголовок (назва) статті майже завжди знаходиться на першій сторінці доку-

менту. Текст заголовку часто відцентрований, виділяється жирним шрифтом. Роз-

мір шрифта заголовку зазвичай є максимальним серед решти тексту на першій сто-

рінці. Інколи усі букви заголовку заголовні.  

Частіше за все автори статті зазначаються поруч із заголовком. Найпошире-

нішими форматами їх представлення є “І.І. П” та “П І.І.”, де П - прізвище, І - ініці-

али. Якщо авторів кілька, вони зазвичай задаються в одному абзаці. 

Універсальний десятковий класифікатор (УДК) позначає приналежність 

статті до певної категорії знань. Він зазвичай вказується поруч із назвою статті. Він 

майже завжди починається з літер “УДК”, містить цифри, знаки “-” та “.”. 

Список посилань частіше за все подається наприкінці статті. Виділяється за-

головком з текстом “Використана література”, “Список посилань”, “Бібліографіч-

ний список” тощо. Складається з пунктів з нумерацією. Існують певні стандарти 

(ГОСТ, ДАК) щодо складання списку посилань в наукових статтях, але, на жаль, їх 

дуже рідко дотримуються. Відповідно, не існує єдиного шаблону, за яким можна 

було б його розібрати. 

Загальний розбір PDF-документів 

Формат PDF (Portable Document Format) було створено для представлення до-

кументів у незалежному від пристрою виведення та роздільної здатності вигляді. 
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Доступ до тексту та легкість програмного розбору не входили до списку пріорите-

тів його розробки. Тому під час програмної обробки файлів цього формату виника-

ють певні труднощі. Файли формату PDF складаються з директив для відображення 

контенту, що не групуються за розташуванням. Одне слово, або навіть буква, яку 

потрібно відобразити, може задаватися кількома директивами. Саме тому першо-

черговою задачею під час програмної обробки PDF документів є виділення тексту 

та групування його за абзацами. 

Існує декілька готових бібліотек, що здатні виділяти текст з документів PDF 

(iText, PDFBox, PDF Clown), але вони здебільшого подають текст сторінками і без 

форматування. Тому було прийнято рішення розширити функціональність однієї з 

бібліотек (iText) [69] таким чином, щоб текст виділявся абзацами з однаковим або 

схожим форматуванням (розмір і жирність шрифтів, вирівнювання тексту тощо).  

У нашому алгоритмі: 

● За допомогою бібліотеки iText виділяються окремі прямокутники з те-

кстом (рис. 3.2). 

● Визначаються та об’єднуються прямокутники, що лежать в одному ря-

дку (рис. 3.3). Два прямокутники вважаються такими, що лежать в одному рядку, 

якщо їх вертикальний перетин складає не менше 80% висоти найнижчого з них. 

Крім цього повинна виконуватись одна з умов: а) горизонтальна відстань між ними 

не повинна бути більшою, ніж висота найнижчого з них; б) простір між цими пря-

мокутниками рядком нижче повинен містити текст. 

● Визначаються та об’єднуються рядки, які належать до одного абзацу 

(рис. 3.4). Два рядки вважаються такими, що належать до одного абзацу, якщо ви-

конуються такі умови: 

1) Жирність шрифтів в обох рядках однакова; 

2) Регістр символів цих рядків однаковий; 

3) Нехай: l – горизонтальна відстань між лівими краями рядків, r –горизонта-

льна відстань між правими краями рядків, c – горизонтальна відстань між центра-

льними точками рядків, w – максимальна ширина пробілу шрифтів обох рядків 

(white space width), 𝜶, 𝜷– деякі додатні константи. 
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Тоді виконується твердження: 

(𝒍 < 𝑤 ⋅ 𝛼) ∨ (𝑟 < 𝑤 ⋅ 𝛽) ∨ (𝑐 < 𝑤 ⋅ 𝛾) 

Експериментальним чином було підібрано: 𝜶=1, 𝜷=1.5, 𝜸=4.5; 

4) Вертикальна відстань між рядками не перевищує половину висоти лінії 

(line height) верхнього рядка. 

 

                      Рис. 3.2                                                  Рис. 3.3 

● Визначається заголовок 

 Нехай: 𝑿 – множина абзаців першої сторінки документу; 𝒇𝒐𝒏𝒕𝒙- нормалізо-

ваний розмір шрифта абзацу х (тут і надалі 𝒙 ∈ 𝑿); 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒉𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒙- нормалізована 

висота лінії абзацу х; 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒅𝒙- 1, якщо текст абзацу х відцентрований. 0 - якщо 

ні; 𝒃𝒐𝒍𝒅𝒙- 1, якщо шрифт абзацу х жирний. 0 - якщо ні; 𝒖𝒑𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆𝒙- 1, якщо абзац 

х верхнього регістру. 0 - якщо ні; 
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Рис. 3.4 

Визначимо функцію: 

𝒉(𝒙) = 𝒇𝒐𝒏𝒕𝒙 ⋅ 𝒇𝒄 + 𝒍𝒊𝒏𝒆𝒉𝒆𝒊𝒈𝒉𝒕𝒙 ⋅ 𝒍𝒄 + 𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒅𝒙 ⋅ 𝒄𝒄 + 

+𝒃𝒐𝒍𝒅𝒙 ⋅ 𝒃𝒄 + 𝒖𝒑𝒑𝒆𝒓𝒄𝒂𝒔𝒆𝒙 ⋅ 𝒖𝒄, 

де 𝒇𝒄, 𝒍𝒄, 𝒄𝒄, 𝒃𝒄, 𝒖𝒄- певні константи. 

Заголовком статті вважатимемо текст того абзацу, для якого функція h прий-

матиме найбільше значення. 

Було підібрано такі значення констант: 𝒇𝒄 = 𝟏, 𝒍𝒄 = 𝟏, 𝒄𝒄 = 𝟎. 𝟕𝟓, 𝒖𝒄 = 𝟏, 

𝒃𝒄 = 𝟎. 𝟐𝟓. 

● УДК. Пошук УДК зводиться до знаходження першого (за розташуван-

ням зверху вниз, зліва направо) абзацу першої сторінки документу, текст якого по-

чинається з літер “УДК” та містить крім них лише цифри та знаки “-” і “.”. 

● Автори. Визначення авторів статті зводиться до знаходження абзацу, 

найближчого за розташуванням до абзацу заголовку, що містить текст формату “І.І. 

П” або “П І.І.”, де І - ініціали, П - прізвище. Для цього було створено окремі регу-

лярні вирази для кожного формату. 
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● Список посилань. Пошук списку посилань полягає у знаходженні ну-

мерованого списку, що починається з певних ключових слів (“Використана літера-

тура”, “Список посилань” тощо) на одній із останніх сторінок документу. Алгоритм 

проходить по черзі сторінки документу, починаючи з останньої, доки не знайде аб-

зац, що містить одне з ключових слів. Знайшовши його, алгоритм за допомогою 

регулярних виразів виділяє нумерований список, що розташований нижче цього 

абзацу. Якщо такого списку немає, продовжується пошук абзацу з ключовими сло-

вами. 

У додатку 1 наведено діаграми класів проекту, що реалізує цей алгоритм. 

Основні проблеми та похибки алгоритму 

Для перевірки точності роботи алгоритму було випадковим чином відібрано 

50 документів. Далі було вручну розпізнано 4 основні логічні зони цих документів. 

Для цієї тестової вибірки було проведено порівняння результатів роботи алгоритму 

з очікуваними. Таким чином отримано такі дані (Таблиця 3.1.): 

Таблиця 3.1. Статистика розпізнання 

Логічна зона К-сть корректних розпізнавань Точ-

ність 

Заголовок 44 88% 

УДК 50 100% 

Автори 32 64% 

Список посилань 17 34% 

 

Як можна побачити у вищенаведеній таблиці, алгоритм безпомилково розпі-

знає УДК. Це пов’язано з тим, що у статях УДК майже завжди вказується з дотри-

манням стандартів.  

Трохи гірші результати алгоритм показує з визначенням заголовків. Це мо-

жна пояснити різноманіттям шаблонів оформлення статтей у різних виданнях. Для 
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покращення результатів варто ґрунтовніше дослідити різні типи оформлень статей 

та внести відповідні зміни до констант.  

Відносно низьку точність розпізнавання авторів статей можна пояснити 

прив’язаністю алгоритму до двох шаблонів з ініціалами, тоді як деякі автори зазна-

чають свої імена повністю. Однак, без бази імен та прізвищ, виділити такий текст 

без суттєвої втрати точності надзвичайно складно.  

Відносно низьку точність визначення списку посилань можна пояснити ве-

ликою кількістю символів у тексті даної зони. Через різноманітні спотворення си-

мволів (зокрема при виділенні тексту з PDF документа), порівняння очікуваних ре-

зультатів з реальними проходить не зовсім коректно. Можна стверджувати, що при 

менш строгому порівнянні, точність буде вищою. 

3.4 Заключення 

У цьому розділі описано   застосування  переваг хмарних технологій для оп-

тимізації побудови спеціалізованих ПС. Акцент зроблено на дослідженні розмі-

щення пошукових документів та реалізації ядра ПС в «хмарі».  Ми  обмежилися 

роботою лише з форматом pdf. Результатом індексації документів у системі є ін-

вертований індекс. Процес індексації стандартизований і не залежить від типу та 

структури документів, а індексатор має виявляти спеціалізовані метадані докуме-

нта: автор, назва, список використаної літератури тощо. 

Для обробки об’єктів, зібраних пошуковим роботом, ми вирішили викорис-

товувати java-бібліотеку PDFBox. У якості бібліотеки індексації та пошуку доку-

ментів  ми  обрали  Lucene (ефективна реалізація масштабованої і високошвидкі-

сної  індексації; потужний, точний та ефективний пошуковий фреймворк; крос-

платформність рішення). 

Для створення інтерфейсу користувача (java web-застосування) було вирі-

шенно використовувати Java Server Faces (JSF).  Технологія JSF містить потрібний 

нам набір АРІ для надання користувацького інтерфейсу,  зручні засоби обробки 

подій і валідацію даних та  спеціальну бібліотеку JSF-тегів для подання JSF-сторі-

нки. 
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Для створення зв’язків між об’єктами було використано Java EE Context 

Dependency Injection (CDI).   

Для реалізації «хмари» було обрано платформу GAE через можливість без-

коштовного тестування та реалізації застосунку відразу на платформі. Ця платфо-

рма ефективно реалізує J2EE Servlets АРІ. Нам стали в пригоді і такі можливості 

GAE, як підтримка сервісів зберігання великих файлів Blobstore, роботи з різними 

типами файлів Conversion, авторизації через OpenID OAuth.  

Ураховуючи, що GAE підтримує збереження даних лише в Blobstore, індекс 

нашої системи було розміщено саме в ньому. Але в стандартному наборі класів 

Lucene для читання індексу немає механізму для роботи з цим спеціалізованим схо-

вищем. Тому було створено адаптер реалізації стандартного інтерфейсу Lucene – 

IndexReader, який працює з GAE Blobstore. Таким чином ми змогли зв’язати алго-

ритми Lucene з файловим сховищем GAE Blobstore. 

Середній час виконання пошукового запиту становить 700 мс. Цей результат 

не є найкращим, але є методи, що дозволяють пришвидшити роботу сервера. Зараз 

же безкоштовне використання платформи GAE накладає певні обмеження.  

Розгортання в хмарі дозволило подолати обмеженість ресурсів.  

Важливою частиною індексації та зваженого зонного ранжування наукових 

матеріалів у форматі PDF є їх розбиття на логічні частини (зони). Основною про-

блемою розбору PDF документів є те, що цей формат не розрахований на програ-

мну обробку. Він орієнтований на відображення, а не на збереження та передачу 

текстової інформації.    

У запропонованованому алгоритмі було реалізовано виділення у PDF доку-

ментах наукових статей чотирьох основних логічних зон шляхом розширення фу-

нкціональності   бібліотеки (iText). Представлена статистика точності алгоритму 

(більше 60% для трьох зон) та її аналіз показали, що розроблений алгоритм прида-

тний для використання у ПС. 

  



129 

4 РОЗДІЛ. АВТОМАТИЗОВАНА ОБРОБКА ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕН-

ТАМИ СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ  

Одним з перспективних напрямків підвищення релевантності результатів по-

шуку є семантичний пошук. 

Семантичний пошук – вид повнотекстового автоматичного пошуку, який ве-

деться з урахуванням смислового змісту слів та словосполучень запиту користу-

вача і текстів інформаційних ресурсів[70]. Основною проблемою тут є ефективна 

реалізація смислового аналізу тексту та його відображення у деяку формальну мо-

дель, яка дозволяє визначати близькість пошукового запиту та документу. Зрозу-

міло, що без автоматизації інтерпретації і обробки даних нам не обійтися. В остан-

ній час для оптимізації цього процесу успішно використовують онтології і методи 

автоматизованої побудови онтологій [71, 72]. Варто зазначити, що на якість отри-

маної онтології суттєво впливає підбір навчальної колекції документів. Якщо тема-

тично тексти слабко пов’язані, то скоріше за все побудована онтологія буде неви-

разною, оскільки описуватиме окремі аспекти різних предметних областей, не ство-

рюючи при цьому загальної картини. Подібна ситуація може виникнути і у випадку 

недостатнього об’єму документу, окремі розділи якого належать різним предмет-

ним областям. А невеликі документи зазвичай суттєво зачіпають лише деяку час-

тину предметної області, через що онтологія може бути не повною. Таким чином 

особливу увагу треба приділяти змісту навчальної вибірки документів для побу-

дови онтології. 

4.1 Аналіз останніх досліджень  

Сфера автоматизації побудови онтологій викликає дуже великий інтерес, 

тому не дивно, що у світі є багато напрацювань у цьому напрямку. Розглянемо де-

кілька з них. 

Пошукова система SWOOGLE сьогодні проіндексувала понад 10 тисяч онто-

логій і словників, доступних у мережі Інтернет. Онтології використовують наукові 

співтовариства – для опису термінології, в електронній комерції – для опису товарів 

і послуг тощо. Завдяки своїй популярності онтології почали використовуватися як 

бази знань локальних інтелектуальних систем. 
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«Додаток до індуктивного концептуального аналізу для конструювання он-

тологій предметних областей» – новий підхід, запропонований Хеле –Мей Хаав 

(Hele-Mai Haav, Institute of Cybernetics at TUT, Таллін, Естонія) [73]. Оснований на 

автоматичному створенні онтологій предметних областей в процесі опрацювання 

природної мови та формального концептуального аналізу текстових даних.  

«Ontosophie» – напівавтоматична система для створення онтологій з текстів, 

розроблена  Давидом Сселюскою (David Celjuska)  та  Марією Вергас (Maria Vargas)  

(Vera з Knoweledge Media Institute, Великобританія) [74]. Система дає змогу буду-

вати онтологію із неструктурованого тексту, самонавчаючись в процесі побудови 

онтології і використовувати отримані знання для аналізу нових текстів. Система 

складена з трьох основних компонентів: Marmot – процесор природної мови, 

Crystal – інструмент розширення словника, Badger – інструмент для виділення ін-

формації. Частиною процесу є користувач, який підтверджує, відхиляє чи модифі-

кує запропоновані системою концепти, зв’язки і об’єкти. Система показала непо-

гані результати при аналізі великої кількості наукових текстів.  

«On-To-Knowledge» – керована контентом система керування знаннями на 

основі онтологій [75]. Ця система призначена для аналізу і керування вмістом ве-

ликих інформаційних мереж рівня корпорацій. Такі мережі можуть містити міль-

йони неструктурованих документів, які розміщені на фізично віддалених один від 

одного серверах та мають різні формати. Завдяки використанню онтології, що бу-

дується в процесі аналізу та індексації документів у мережі, вдалося побудувати 

систему пошуку, яка основана на інтелектуальному аналізі вмісту документів, а не 

на примітивному порівнянні тексту з пошуковим запитом. Система сумісна зі всіма 

широковживаними форматами документів, мережевими протоколами, підтримує 

імпорт онтологій з форматів OWL, RDF та OIL. 

 «Artequakt project» – система, розроблена в Univercity of Southampton (Вели-

кобританія), яка автоматично будує базу знань про митців на основі аналізу даних 

з мережі Інтернет [76]. Архітектура системи містить три основні компоненти – ви-
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ділення знань, керування інформацією та побудова біографічних даних. Для ілюс-

трації ефективності роботи системи автори пропонують ознайомитися із біографі-

ями всесвітньовідомих художників, побудованих системою. 

У цій роботі під онтологією ми розумітимемо деяке формальне представ-

лення предметної області. Використаємо означення із [77]. Онтологію там визна-

чено як впорядковану трійку О = < Т, R, F >, де: Т – скінченна множина термінів 

(концептів, понять, класів) предметної області, яку представляє онтологія О; R – 

скінченна множина відношень між поняттями заданої предметної області; F – скі-

нченна множина функцій інтерпретації (аксіоматизації), заданих на концептах 

та\або відношеннях онтології. 

Зауважимо, що одним з природних обмежень множини Т (окрім скінченно-

сті) є її не пустота, при цьому на множини R та F такі обмеження не накладаються. 

Якщо R та F пусті, то робота ведеться з глосарієм. Якщо R складається за єдиного 

відношення «є», а F – пуста множина, то онтологія представляє собою таксомонію. 

Саме такі онтології і буде побудовано автоматично у цій роботі. 

Необхідно підкреслити, що процес побудови онтології погано формалізована 

та ресурсоємна задача. Але для підтримання розв’язку задач інформаційного по-

шуку застосовують онтології особливого типу – лінгвістичні онтології [78]. В он-

тологіях такого типу поняття строго пов’язані з термінами предметної області. 

Прикладом лінгвістичної онтології є загально значима онтологія англійської мови 

WordNet. Надалі розглядатимемо питання автоматизованої побудови лінгвістичних 

онтологій. 

Відповідно до означення, компоненти онтологій включають в себе класи, 

слоти (котрі являються атрибутами класів, або властивості), факти (окремі елеме-

нти, екземпляри класів) та відношення між класами та фактами. 

Таким чином на практиці розробка онтологій включає чотири етапи: визна-

чення класів онтології, визначення відношень та побудова ієрархії класів, визна-

чення слотів та описання допустимих значень для них, заповнення значень слотів 

для екземплярів. 
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У проектуванні онтологій можна виділити два напрямки, які до деякого часу 

розвивалися окремо. Перший пов'язаний з представленням онтологій як формаль-

ної системи заснованої на математичних аксіомах. Другий розвивався в рамках 

комп’ютерної лінгвістики та когнітивної науки. Там онтологія розглядалась як си-

стема абстрактних понять, що існують лише у свідомості людини, яка може бути 

виражена природною мовою (або будь-якою іншою системою символів). При 

цьому зазвичай не роблять припущень щодо точності та несуперечності такої сис-

теми. 

Отже, існує два альтернативних підходи до створення та дослідження онто-

логій. Перший (формальний) заснована на логіці. Другий (лінгвістичний) заснова-

ний на вивченні природної мови (а саме семантики) та побудові онтологій на вели-

ких текстових масивах. В наших дослідженнях ці два підходи тісно взаємодіють.  

Незалежно від різноманітних підходів можна виокремити 3 основних прин-

ципи класифікації онтологій [79]: за степенем формальності, за змістом, за метою 

створення. 

Зазвичай люди та комп’ютерні програми мають деяке представлення значень 

термінів. Програмні агенти інколи пред’являють специфікацію вхідних та вихідних 

даних, котрі можуть використовуватись як специфікація програми. Схожим чином 

онтологій можуть бути використані для пред’явлення конкретної специфікації імен 

термінів та значень термінів. В рамках такого розуміння (де онтологія є специфіка-

цією концептуальної моделі - концептуалізації) існує простір для варіацій. 

 У класифікації онтологій за змістом акцент зміщується на реальний зміст он-

тологій, а не на абстракту ціль. Класифікація за метою створення виділяє 4 рівні: 

онтологій представлення, верхнього рівня, предметних областе та прикладні онто-

логії.  

Онтології можуть бути використані скрізь, де потрібна обробка даних, що 

враховує їх семантику. В силу споконвічної орієнтованості мови OWL на машинну 

обробку, правильне застосування онтологій може, з одного боку, істотно спростити 
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і, з іншого боку, відкрити нові можливості в розробці додатків, що вирішують за-

вдання автоматизованої обробки і доступу до даних. Далі будуть наведені кілька 

варіантів використання онтологій в ПС. 

Наприклад, у роботі [79] описано використання онтології для «вилучення 

значимої інформації з web-сторінок при індексуванні». Передбачається підви-

щення якості інформаційного пошуку за рахунок видалення навігаційної частини з 

web-сторінок, поділу web-сторінок на змістовну і навігаційну частини. Ці методи 

засновані на виділенні однакових частин сторінок з одного сайту.  

У роботі [80] для вирішення задачі підвищення ефективності пошуку в ме-

режі Інтернет пропонується будувати портали знань, кожен з яких надає доступ до 

ресурсів мережі Інтернет з певної тематики. Основу таких порталів знань склада-

ють онтології, що містять опис структури та типології відповідних мережевих ре-

сурсів. 

Завдяки онтологіям, з'явилася можливість створення семантичних мереж. 

Найважливішу роль в семантичній мережі мають відігравати спеціальні програми 

- інтелектуальні агенти, в завдання яких входить робота з інформацією, представ-

леною в семантичній мережі. Агенти по завданнях користувачів будуть знаходити 

джерела інформації, запитувати дані, зіставляти і перевіряти їх на відповідність 

критеріям пошуку, а потім видавати відповідь в зручній для користувачів формі.  

Підхід до побудови з використанням лексико-синтаксичних шаблонів був за-

пропонований в [81] і належить до групи методів автоматичної побудови онтоло-

гій, що використовують лінгвістичні засоби. 

Прихильники підходу стверджують, що для побудови онтологій слід активно 

використовувати всі рівні аналізу природної мови: морфологію, синтаксис і семан-

тику. Як метод семантичного аналізу лексико-синтаксичні шаблони давно викори-

стовуються в комп'ютерній лінгвістиці і являють собою характерні вирази і конс-

трукції певних елементів мови [80]. Дана методика семантичного аналізу не є спе-

ціалізованою на певну предметну область. На основі лексико-синтаксичних шаб-

лонів виділяються онтологічні конструкції [82]. Наприклад, з речення «Студент - 
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це людина, яка навчається в університеті», пропонована в [81] система виділить 

класи «студент», «людина» і ставлення «subclass-of» між ними. 

У цілому відзначається, що лексико-синтаксичні шаблони як метод семанти-

чного аналізу текстів природною мовою – у разі великого обсягу колекції шаблонів 

– є ефективним засобом для автоматичної побудови онтологій. 

Технології аналізу природної мови – переклад деякого висловлювання при-

родньою мовою у внутрішні подання. Однією з систем аналізу природної мови є 

добір шаблону. Сутність такого підходу полягає у інтерпретації входження у ці-

лому, а не в інтерпретації змісту і структури його окремих складових на нижчому 

рівні. Потім відбувається порівняння вже наявних у системі шаблонів-прикладів з 

текстом, що був поданий на вхід. Зазвичай шаблони представлені у вигляді прос-

того списку відповідностей між класами висловлювань та інтерпретаціями. Іноді 

вони доповнені семантичними елементами чи іншими компонентами вищого рівня.  

Науковий стиль є одним з найбільш своєрідних функціональних стилів мови, 

представлений в текстах з різних науково-технічних областей природничих і точ-

них наук. Наукову прозу відрізняє не тільки її висока стандартизованість та наси-

ченість спеціальними термінами, але і особливий формально-логічний спосіб ви-

кладу матеріалу. Типовий науковий виклад являє собою міркування, покликане 

описати та обґрунтувати результати проведеного наукового дослідження. Кроки 

міркування звичайно вказуються автором тексту за допомогою загальнонаукових 

слів і виразів (слів-організаторів наукової думки): далі, ми доведемо, з вищесказа-

ного випливає, на закінчення, з причини того, що і т.п. Такі слова і вирази назива-

ються також дискурсивними (мовними) маркерами, оскільки вони позначають дис-

курсивні операції і відносяться до дискурсивного рівня тексту. Із загальнонаукових 

слів будуються типові вирази-кліше наукової прози: як показало проведене дослі-

дження, всебічний аналіз проблеми приводить до висновку і т.п. Лексико-фразео-

логічні та дискурсивні особливості текстів науково-технічного стилю взаємопов'я-

зані і носять системний характер, і вони повинні бути всебічно враховані при роз-

робці процедур, що автоматизують окремі інтелектуальні операції над текстом. 
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Виявлені у роботі особливості лягли в основу робочої гіпотези, згідно з якою 

процедура автоматичного розпізнавання загальної дискурсивної структури науко-

вого тексту і застосованих у ньому операцій наукового мислення (по суті - поверх-

невого його розуміння) може бути побудована на основі часткового синтаксичного 

аналізу тексту і лексикону загальнонаукових слів і виразів, без використання пов-

ного синтаксичного розбору пропозицій. У роботі [83] аналогічна ідея висувалася 

і обговорювалася стосовно текстів будь-якого стилю, але не була втілена в працю-

ючій системі.  

У ході дослідженя були визначені складові елементи лексико-синтаксичних 

шаблонів, мова їх запису і методика створення набору шаблонів, на основі якої був 

розроблений початковий набір шаблонів для опису характерних конструкцій ви-

значення нових термінів. Дані лексико-синтаксичні шаблони подібні до тих, що за-

пропоновані в роботі [84], але використовуються для інших цілей: на набір лек-

сико-синтаксичних шаблонів спирається розроблений нами алгоритм та його про-

грамна реалізація побудови онтологій.  

До числа прикладних задач, для вирішення яких потрібні розроблювані про-

цедури і словникові засоби, належать: літературно-наукове редагування та нав-

чання науково-технічного літераторства, реферування і анотування науково-техні-

чних текстів, вилучення знань з наукових текстів (у тому числі - визначень нових 

понять), структуризація науково-технічних текстів для швидкого пошуку. 

Основна мета наукової роботи – повідомлення про результати проведеного 

дослідження і пояснення способу їх отримання, формулювання нових ідей та їх об-

ґрунтування. Відповідно, науковий дискурс являє собою логічно взаємопов'язану 

послідовність мовних (дискурсивних) дій, відповідних операціях наукового мис-

лення [85]. До типових операцій належить обґрунтування висновку, висунення гі-

потези, введення терміну і поняття, приведення фактів і доказів, підведення підсу-

мків та ін. Як правило, ці операції більш-менш явно позначаються загальнонауко-

вими словами і виразами, що утворюють загальнонаукових лексикон. Найбільш яв-

ними маркерами розумових операцій служать так звані ментальні перформативні 
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висловлювання (наприклад: нижче розглянемо, особливо підкреслимо), які зазви-

чай кваліфікують застосовувану операцію. 

 У роботі [86] описані види перформативних висловлювань, які спираються 

на широке коло ментальних перформативних дієслів (опишемо, припустимо, заува-

жимо і т.п.): 

 Канонічні, з дієсловом у першій особі множини (ми покажемо); 

 «Установочні», з модальним або оціночним словом (необхідно / нева-

жко помітити); 

 У формі дієприслівника або дієприслівниковим оборотом (резюмуючи 

вищесказане); 

 В безособовій формі (подається, що ...). 

У наукових текстах зустрічаються також дескриптивні (непрямі) варіанти ме-

нтальних перформативів, використовувані або для перефразування , або для вста-

новлення зв'язків між висловлюваннями тексту. Окрім перформативів використо-

вуються також маркери черговості (по-перше, нарешті та ін); коннектори-союзи і 

союзні слова (проте, завдяки тому, що і т.п.); слова-оцінки (можливо, мабуть і т.п 

.), часто зустрічаються і в текстах інших стилів. Всі зазначені види дискурсивних 

маркерів мають яскраво виражений метатекстовий характер [87], більшість з них 

функціонують у тексті як метатекстові оператори, які передбачають у своєму 

складі сентенціальний або атрибутивний аргумент: підкреслюється, що S, розгля-

немо N. До загальнонаукового лексикону відносяться абстрактні іменники, які на-

зивають апарат науково-пізнавальної діяльності (питання, проблема, поняття, 

аналіз, процедура, схема та ін.) Ці іменники називаються загальнонауковими змін-

ними [83], оскільки мають обов'язкову атрибутивну валентність (проблема N, по-

няття N). Хоча вони не використовуються в метатекстових функціях, вони грають 

важливу роль в структуризації наукової інформації. 

 Загальнонаукові змінні звичайно вживаються в наукових текстах з перфор-

мативними дієсловами (ввести поняття, піддати аналізу) [88].  

Таким чином, загальнонауковий лексикон охоплює широке коло семантично 

і граматично різнорідних слів і виразів загальнонаукової мови. Важливо, що він не 
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залежить від конкретної предметної області і порівняно нечисленний. Зауважимо, 

що лексикон складається з загальновживаних слів, тому їх метатекстова функція в 

конкретному реченні тексту (тобто чи виконують вони роль дискурсивного мар-

кера) у загальному випадку може бути встановлена тільки в результаті дослідження 

контексту їх вживання. 

Для аналізу науково-технічних документів пропонується використовувати, 

окрім традиційних термінологічного та морфологічного словників, наступні слов-

никові засоби, що відображають специфіку наукової прози: словник загальнонау-

кових слів і виразів, лексико-синтаксичні шаблони типових фраз наукової мови. 

Для розпізнавання в тексті словникового словосполучення необхідна інфор-

мація про семантико-синтаксичні валентності складових його слів. Таку інформа-

цію можна представити у вигляді лексико-синтаксичного шаблону, який фіксує ле-

ксеми та їх граматичну форму, а також задає синтаксичні умови заповнення своїх 

порожніх місць (валентностей). Крім того, у вигляді шаблонів зручно представляти 

клішовані конструкції наукової мови, складені з декількох словникових одиниць 

які мають фіксовану синтаксичну структуру. До числа таких конструкцій відно-

сяться визначення нових термінів, які складаються з однієї пропозиції, наприклад, 

фраза «... значення, яке використовується для розширення первинного набору, ми 

будемо називати істотним значенням ...». Зазначена конструкція схематично може 

бути як шаблон 

 

<pattern> <inputSchema> 

<element type=" partOfSpeech " id="2"> 

<content> text content </content> 

</element> 

<element type=" wordForm " id="1"> 

<content> будемо називати </content> 

</element> 

<element type=" partOfSpeech " id="2"> 

<content> text content </content> 
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</element> 

<element type=" wordForm " id="3">сц 

<content> де </content> 

</element> 

<element type="partOfSpeech" id="4">сц 

<content> text content </content> 

</element> 

</inputSchema>. 

 Статистичний підхід 

Коефіцієнт важливості поняття – це числова міра котра характеризує значи-

мість цього поняття (зв’язку) у конкретній предметній галузі (предметній області) 

і змінюється за визначеним алгоритмом (певними правилами) під час опрацювання 

текстових документів. Такий алгоритм ми представимо далі. 

В роботі [89] пропонується підхід до вирішення проблеми автоматичного по-

будови онтологій, переважно заснований на статистичних методах аналізу текстів 

природною мовою. 

Побудова онтологій розділено на три етапи: попередня підготовка колекції; 

визначення класів онтології; визначення відносин «is-a» і «synonym-of», побудова 

ієрархії класів. На якість побудови онтології впливає попередня підготовка тексту, 

зокрема, особливості колекції документів. 

 Кластеризація документів по загальній тематиці може скоротити час, що ви-

трачається на створення онтології. Для поліпшення побудованої онтології, пропо-

нується провести попередню кластеризацію документів колекції таким чином, щоб 

в один кластер потрапляли тематично близькі документи, а подальшу роботу про-

водити окремо з кожним отриманим кластером. 

На першому етапі побудови онтології потрібно виділити класи, що входять 

до її складу. Слід зазначити, що поняття лінгвістичної онтології суворо пов'язані з 

термінами. Таким чином, дана задача зводиться до визначення термінів розглянутої 

предметної області.  
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Алгоритми добування термінів з текстів на природній мові можна розділити 

на дві групи: статистичні та лінгвістичні [90]. Однак перші володіють певною пе-

ревагою, оскільки їх використання не залежить від лінгвістичних особливостей 

конкретної мови.  

Передбачається, що існуючі статистичні методи можуть показати кращі ре-

зультати, якщо доповнити їх певними евристиками. Попередньо в якості базових 

евристик пропонується використовувати наступні: 

1. Ім'я класу містить хоча б один іменник 

2. Загальновживані слова в порівнянні з термінами володіють більшою 

частотою зустрічальності, приблизно рівною в різних предметних областях 

3. Кількість інформації терміна з декількох слів більша, ніж кількість ін-

формації окремих слів, що входять до його складу. 

Опишемо пропонований підхід більш докладно. На першому етапі в кожній 

колекції документів виділяють іменники і визначають їх частоту зустрічальності. 

Отже, в результаті використання першої евристики, число передбачуваних класів 

значно скорочується. На другому етапі виділяють терміни, що складаються з од-

ного слова. На підставі висунутої другої евристики, порівнюються частоти зустрі-

чальності різних іменників в рамках однієї колекції, також проводиться оцінка пе-

ретину різних колекцій з використовуваним іменником.  

Проте статистичні дані – не єдине джерело класів онтології. Термінологічні 

словники також можуть стати джерелами знань при формуванні ядра онтології.  

У разі роботи з колекціями неспеціалізованих в конкретній області докумен-

тів можливе використання існуючих розроблених експертами онтологій (напри-

клад, для англійської мови -онтології WordNet). 

Нарешті, на третьому етапі на основі взаємної інформації можуть бути виді-

лені терміни, які складаються з декількох слів. Варто відзначити, що в цьому випа-

дку використовується третя евристика. Для випадку двоскладовий термінів визна-

чаємо взаємну інформацію за формулою 

( , )
( , )

( ) ( )

F x y
mi x y

F x F y
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, де x і y являють собою окремі слова терміни, F(x) – частота зустрічальності 

x, F (x, y) – частота спільної зустрічальності x і y. 

В [89] докладно розглядаються особливості використання даної формули, а 

також представлено алгоритм, що дозволяє статистично визначити терміни, які 

складаються з декількох слів. 

Виділені описаним вище чином терміни будуть являти собою класи майбут-

ньої онтології. Таким чином, пропонований підхід може бути віднесений до групи 

статистичних методів. Передбачається, що висунуті евристики (в тому числі, те що 

до складу імені класу повинен входити іменник), є досить універсальними і не об-

межують застосування методу тільки українською мовою. 

Етап виділення відносин між класами створить найбільші труднощі. У зв'язку 

з чим, спочатку має сенс говорити про автоматичний тезаурус (таксономії з термі-

нами). В якості базових відносин, діючих між термінами, визначимо відношення 

«is-a» і «synonym-of». 

Для виділення відносини «is-a» можна скористатися кількісним підходом до 

інформації. Для цього було використано припущення, що кількість інформації тер-

міну з декількох слів більша, ніж кількість інформації окремих слів, що входять до 

його складу. 

Запропонований підхід дозволяє виділити тільки базові відносини, необхідні 

для побудови таксономії. Однак передбачається, що можливо його розширення для 

виділення інших відносин. 

Відомими методами визначення значущості речень є оцінка, запропонована 

Г. Луном, гіпотеза В. Пурто, оцінка на основі міри TF-IDF . 

Тобто онтологія буде тим кращою, чим точнішими будуть оцінки інформа-

ційної значущості речення j для відбору речень та інформаційної новизни y для від-

сікання подібних речень. 

Оцінка Луна. Одна з перших систем автоматизованого квазіреферування ґру-

нтувалася на ідеї, що для кожного документа специфічні слова, які часто зустріча-

ються в ньому, використовуються для передачі основної ідеї, яка викладена у тек-

сті. Використовувалась така 
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оцінка значущості кожного речення, що складають документ: 

 

де V – значущість речення; N z,s – число значущих слів у цьому реченні, тобто 

таких слів, які є специфічними для предметної облісті, до якої належать документ, 

і для самого цього документа; Ns – загальне число слів у реченні. 

Побудована за такою методикою онтологія виглядає як сукупність розрізне-

них фраз, тому зрозуміти її зміст можна тільки після додаткового опрацювання 

отриманого тексту людиною. 

Гіпотеза Пурто. Інша методика оцінки семантичної значущості речень ґрун-

ттується на визначенні кількості інформації, яка міститься у кожному з них. Для 

цього проводять частотний аналіз тексту з погляду зустрічання в ньому важливих 

термінів. За гіпотезою автора цієї методики В. Пурто, чим важливішим є для де-

якого тексту той чи інший термін, тим частіше він зустрічається в ньому. Тому від-

бираються такі речення, які містять найбільшу кількість термінів, які найчастіше 

повторюються у цьому документі. 

Міра TF-IDF. TF-IDF (від англійського TF – term frequency, IDF – inverse 

document frequency) – статистична міра, що використовується для оцінювання важ-

ливості слова в контексті документа. Вага деякого слова пропорційна кількості 

вживання цього слова у документі, і оберненопропорційна частоті вживання слова 

у інших документах колекції. Ця міра часто використовується у задачах аналізу те-

кстів та інформаційного пошуку, наприклад, як один з критеріїв релевантності до-

кумента пошуковому запиту, під час розрахунку міри близькості документа під час 

кластеризації. 

TF (term frequency – частота слова) – відношення числа входження деякого 

слова до загальної кількості слів документа. Так оцінюється важливість слова i у 

межах окремого документа: 
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де ni – число вживання слова у документі, а у знаменнику – загальна кількість 

слів у даному документі. 

IDF (inverse document frequency – зворотна частота документа) – інверсія ча-

стоти, з якою деяке слово зустрічається у документах колекції. Врахування IDF 

зменшує вагу широковживаних слів: 

 

де T – кількість текстових документів в колекції; – кількість тексто-

вих документів, в яких зустрічається слово  

Тобто, міра TF–IDF є добутком двох множників: TF і IDF.  

Більшу вагу у TF–IDF отримають слова з високою частотою у межах конкре-

тного документа і з низькою частотою вживання в інших документах. 

Існують різні формули, що ґрунтуються на методі TF–IDF. Вони відрізня-

ються коефіцієнтами, нормуванням, використанням логарифмічних шкал. Так по-

шукова система Яндекс протягом довгого часу використовувала нормування за са-

мим частотним терміном в документі [90]. 

Міра TF–IDF часто використовується для подання документів колекції у ви-

гляді числових векторів, які відображають важливість використання кожного слова 

з деякої множини слів (кількість слів множини визначає розмірність вектора) у ко-

жному документі. Така модель називається векторною моделлю (VSM) і дає мож-

ливість порівнювати тексти, порівнюючи їхні вектори в якій-небудь метриці (евк-

лідовий простір, косинусна міра, манхеттенська відстань, відстань Чебишова та 

ін.). 

4.2 Автоматизований пошук кореферентних звязків у нерозмічених те-

кстах українською мовою  

У параграфі описано створений та реалізований алгоритм пошуку іменованих 

сутностей в текстах українською мовою, розглянуто сучасні підходи до вирішення 

питання кореферентонсті та наведено модифікацію алгоритму пошуку 

кореферентних зв'язків. Створені на їх основі програмні інструменти дозволяють 
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виділяти іменовані сутності та зв'язки між ними в графічному режимі. Утиліту 

реалізовано в вигляді веб-застосунку. За допомоги цього програмного 

інструментаря створено корпус анотованих NER сутностей текстів у розмірі 122 

тексти. Проставлені такі види сутностей як персони, організації та географічні 

обєкти. Корпус складається з 2731 іменованої сутності. 

Обробка природної мови належить до найактуальніших та найскладніших 

завдань комп’ютерної лінгвістики [91,92]. Правильне розуміння тексту можливе 

лише за умови розуміння значення слова в певному контексті, виділення найбільш 

інформативної частини речення, відкидання смислового шуму, «видобування» 

інформації про конкретний об'єкт з попередньо обробленої частини тексту. 

Алгоритми з автоматизації обробки текстів на природній мові досягли значного 

прогресу в останній час, про що свідчать результати таких конференцій як 

CoNLL[93] та MUC[94]. 

Тут ми зупинимось лише на одному з аспектів розуміння натуральної мови – 

явищі кореферентності, а саме на описі створених методів та програмних 

інструментах пошуку кореферентних зв'язків в україномовних текстах, засобах та 

способах обробки текстових даних пов’язаних з виділенням іменованих сутностей 

та неявних зв'язків між ними. 

На момент проведення досліджень у відкритому доступі не було знайдено 

робіт в напрямку визначення кореферентних зв’язків для української мови. 

Розроблені програмні модулі реалізації алгоритмів виділення іменованих 

сутностей та знаходження кореферентності можна застосовати для автоматичного 

виділення об’єктів в тексті, виділенні найбільш важливої інформації з тексту.  

Виділення іменованих сутностей 

Задля семантичної цілісності тексту та його зв'язаності автори вдаються до 

використання різних типів повторів означень деякого об’єкту — кореферентів, які 

комплексно і різнобічно характеризують один і той же референт, тобто об’єкт про 

який йде мова. Термін кореферентність (лат. co- – префікс, що означає сумісність; 

лат. referent - той що зіставляє) вживається для позначення предмета думки, з яким 

співвідноситься певне мовне вираження, відображене у свідомості елемента 
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об’єктивної дійсності [95]. 

Наведемо приклад кореферентного зв'язку: 

В суботу (1) Микола хотів піти в університетську бібліотеку (2), проте, 

вона (2) того дня (1) не працювала. 

В наведеному реченні два кореферентних зв'язки : бібліотека — вона, та 

субота — той день. Ці дві групи слів відносяться до одного й того ж самого об’єкту 

відповідно і можуть бути взаємо заміненими один одним. 

Пошук кореферентних зв'язків є лише однією ланкою в NLP процесі та 

потребує виконання багатьох попередніх етапів. Розглянемо загальну схему задачі 

пошуку кореферентних зв'язків зображену на рис.4.1. 

 

Рис. 4.1. Пошук кореферентних зв'язків 

На вхід програмного модулю подається текст, який оброблюється 

токенізатором - застосунком, що розбиває текст на токени. 

В рамках цієї роботи було розроблено токенізатор для української мови який 

базується на PCRE[96] правилах. Список токенів які він може обробити наведено в 

таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Список токенів 

Назва Regex правило 

CyrillicToken [а-яєёїґі][а-яёєїґі\\'\\-’]* 

EmailToken [a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\\.[a-zA-Z0-

9-.]+ 

EndOfLineToken [\\n\\r]+ 

FloatToken [+-]?[\\d]+[\\.\\,][\\d]+ 

IntToken [+-]?\\d+ 
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LatinToken [a-z][a-z\\'\\-]* 

PhoneToken (\\+)?([-\\s_()]?\\d[-\\s_()]?){10,14} 

PunctuationToken [\\—!\"\\#$%&'()*+,\\-

./:;<=>?@\\[\\]^_`{|}~\\\\]" 

QuoteToken [\\\"\\'\\«\\»\\„\\“] 

 

Розроблена гнучка архітектура токенізатора мовою Java, що дозволяє з 

легкістю додавати нові типи токенів або ж модифікувати набір токенів під свої 

потреби. UML діаграма модуля токенізатора наведена на рисунку 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. UML діаграма модуля токенізатора  

На противагу великій кількості систем де пунктуація тексту відкидається, ми 

залишаємо текст повністю в такому ж вигляді яким він був отриманий. Єдиним 

винятком з цього правила є те, що усі додаткові пробіли між словами видаляються, 

залишаючи тільки один. 
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Дуже важливо правильно розбити текст на речення, адже, від цього залежить 

значення ознак які потім будуть використовуватися при побудові моделей 

машинного навчання. Для вирішення цього завдання ми застосували готову 

бібліотеку JLanguageTool[97].  

 Наступним етапом є POS Tagging – тегування частин мови та іншої 

граматичної інформації в токенах. Ми скористались JLanguageTool – програмний 

застосунок який має Java API та має можливість тегувати слова за частинами мови 

та проставляти граматичні властивості. У роботі з JLanguageTool було помічено 

досить великий недолік – багато слів отримують значну кількість форм вживання, 

тобто алгоритм не може зняти семантичну неоднозначність. Це може призводити 

до погіршення роботи усіх подальших етапів. Але зважаючи на 

безальтернативність для української мови довелося спиратися на результати 

роботи цієї бібліотеки.  

Протегувавши токени POS-тегувальником, токени можуть бути додатково 

оброблені з метою привнесення до них якоїсь додаткової інформації. Наприклад, 

ми до токенів додававали тег «Person/Position» у випадку, якщо нормальна форма 

токена збігалась з словом з словника person_positions.txt. Такий тип пост-обробки 

токенів (використання додаткових словників) називається газетер та широко 

застосовується в роботах по NLP.  

Для попередньої обробки текстів та покращення подальшої обробки токенів 

ми скористалися спеціальними газетерами, які побудували в рамках дослідження 

на основі даних з відкритих джерел: список найбільш вживаних прізвищ України 

[98], найбільш вживані абревіатури української мови для позначення організацій, 

список станцій метро України, загальні назви комерційних структур, загальні та 

власні назви вищих навчальних закладів, загальні та власні назви соціальних 

організацій, загальні назви комерційних організацій, назви роду діяльності людини.  

Кореферентний зв'язок 

Кореферентний звязок [99] — це зв'язок між займенником та власною 

назвою, між займенниковим словосполученням та власною назвою або між різними 

власними назвами. 
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Неправильне розуміння подібного зв'язку або взагалі нерозпізнавання його 

може бути спричинене наступними чинниками: 

● синонімія – нерозпізнавання “заметіль” та “завірюха” як одного й того 

ж об’єкта веде до зниження повноти; 

● полісемія – багато слів мають декілька значень в залежності від конте-

ксту, наприклад «Пітон» (як мова програмування або тварина) або «Модель» (як 

особа яка демонструє на собі одяг або модель автомобіля). 

Трактування цих слів як одного об’єкту призводить до зниження точності. 

Саме подібні проблеми незв’язності об’єктів і визначають необхідність якісної 

оцінки неявних кореферентних зв'язків між словами та словосполученнями в 

тексті. 

В залежності від порядку появи едементів кореферентного звязку в тексті 

існує декілька типів кореференції.  

Анафора — коли об’єкт на який «посилається» займенник знаходиться перед 

займенником у тексті (тоді обєкт називається антецедентом): 

Сусіди знову голосно веселяться; якщо вони не вгомоняться до 24.00 до них 

нагряне поліція. 

Катафора — коли займенник передує об’єкту (постцендент): 

Свої обовязки Сергій був змушений передати сусіду. 

Розділені катафори або анафори: 

Олег та Сашко були запрошенні на день народження. Тому вони пішли 

шукати подарунок. 

Кореферентні іменникові фрази: 

Найшвидший автомобіль світу — Bugatti Veyron. 

NLP щодо української мови 

Кількість наукових робіт в сфері NLP щодо української мови незначна. 

Робота [100] описує підходи до побудови корпусу текстів анотованих іменованих 

сутностей. В роботі [101] розглядають питання розробки WordNet-подібного 

словника. Проте зазначимо, не зважаючи на те що після написання роботи пройшло 

7 років, словник так і не з'явився.  
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Особливої уваги вартий портал спільноти “lang-uk”[102] на якому можна 

знайти дуже багато корисної інформації щодо NLP для української мови. На сайті 

присутній для завантаження корпус української мови, який розробники прагнуть 

зробити по аналогії з Brown Corpus[103] для англійської мови, також є тональний 

словник слів української мови, проанотовані корпуси текстів за NER сутностями, 

моделі Word2Vec[104,105] та GloVe [106] та одне з найголовніших досягнень – 

натренована модель NER для української мови яка досягає F-міри 0.8, що є дуже 

непоганим результатом. 

4.3  Алгоритм виділення іменованих сутностей 

Вперше завдання розпізнавання іменованих сутностей було сформульовано 

в 1996 році на конференції MUC-6 [107]. Завдання знаходження в тексті таких 

даних, як імена особистостей, назви організацій, час, географічні назви, дати, 

грошові суми та значення з процентами. Завдання розпізнавання іменованих 

сутностей проявляється у виявленні та класифікації елементів тексту – слів і 

послідовностей слів за наведеними вище категоріями. 

Наприклад: 

[Джек Лондон](PERSON) народився в [Сан Франциско](LOCATION), 

[Каліфорнція](Location), не в [Лондоні](LOCATION). 

Різні входження слова Лондон відповідають різним типам іменованих 

сутностей – географічній назві та прізвищу (власній назві). Вирішення подібних 

ситуацій робить завдання виділення сутностей нетривіальним для вирішення 

простим алгоритмічним шляхом. 

Дослідниками було запропоновано немало способів виділення іменованих 

сутностей [108,109,110]. Перші алгоритми в основному використовували набір 

евристик і складених вручну правил [108] які були залежними від мови та 

стилістики тексту. Більш сучасні підходи використовують алгоритми, засновані на 

методах машинного навчання з учителем [109,110]. Є навіть нестандартні підходи 

з використанням генетичних алгоритмів [111] для підбору ознак за яким буде 

будуватись модель машинного навчання. Все це дозволяє створювати алгоритми 

пошуку сутностей без використання експертів в області лінгвістики та таких, які 
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можуть не прив'язуватися до конкретної мови. 

Було вирішено використати підхід — пошук сутностей за шаблонами. Під час 

роботи ми створили програмну систему для виокремлення іменованих сутностей з 

тексту яка базується на теорії формальних граматик. Такий тип систем є достатньо 

дієвим у випадку відсутності великої кількості анотованих текстів, що й стало 

причиною такого непопулярного вибору. 

Наш алгоритм виділення сутностей використовує GLR[112] парсер, 

розроблений в ході роботи. За приклад взято парсер з роботи[113].  

Для кожного типу сутності (в цій роботі Персона, Організація та Гео-об’єкт), 

що потрібно розглядати, ми створюємо набір правил за якими можна визначити цю 

сутність. Правила мають наступний вигляд: 

 complex("Person_Full", 

 simple(gram("lname"), not(gram("abbr"))), 

 simple(gram("fname"), not(gram("abbr")), gnc_match(-1, true)), 

 simple(gram("patr"), not(gram("abbr")), gnc_match(-1, true)) 

 ). 

Правила задаються декларативно у вигляді Java обєктів та компілюються 

разом з програмою що додає швидкості виконання. Повний перелік модифікаторів 

для задання правил наведено в додатку 2. 

Тестова версія алгоритму містить 22 правила для виокремлення сутності 

“персона”, 13 правил для “гео-обєкт” та 20 правил для сутності “організація”.  

Складність алгоритму відповідає складності алгоритму GLR парсера та в 

найгіршому випадку складає O(n3).  

Середній час виділення сутностей у тексті з ~700 символів становив 50 

мілісекунд при 55 правилах різного типу та 5 газетірами (близько 150 слів кожен) 

для додаткового тегування організацій, прізвищ та персон. 

В результаті проекту було створено невеликий корпус анотованих даних на 

основі новинних статтей з одного з найбільших інформаційних агенств України – 

«Західної інформаційної корпорації» (zik.ua)[114] з трьома типами іменованих 

сутностей: персони, організації та географічні об’єкти.  
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Основні показники створеного корпусу: кількість анотованих текстів – 122, 

сутностей типу персона – 1347, сутностей типу організація – 767, сутностей типу 

географічний обєкт –617, загальна кількість виділених іменованих сутностей – 

2731. 

Створення вибірки даних для тестування алгоритму було проведено в 

застосунку для анотування текстів, який був розроблений спеціально для цієї 

роботи. Веб-застосунок для зручного анотування даних створено засобами Java, Js 

та HTML. На рисунку 4.3 наведено знімок екрану робочого стану застосунку для 

анотування текстів. 

 

 

Рис.4.3. Вигляд екрану робочого стану застосунку для анотування текстів. 

Програма випадковим чином видає користувачу, нерозмічений текст з 

колекції текстів. Застосунок візуально підсвічує виділені токени, підсвічує уже 

виділені сутності різними кольорами відповідно до типу сутності. Є можливість 

видалення проанотованих даних у випадку помилково проставлення недостовірних 

даних. Анотовані дані зберігаються у спеціальному форматі в json файлах. За 

потреби можна змінити формат збереження анотованих даних в формат збереження 

BRAT [115], який використовується в наборі стенфордських утиліт. 

Оцінка якості роботи алгоритму виділення іменованих сутностей було 

проведено на корпусі текстів розміченому в рамках цієї роботи; Оцінка алгоритму 
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проводиться в термінах повноти (P, precision), точності (R, recall) та F1-міри (F) : 

P = (к-ть правильно виділених сутностей)/(кількість всіх виділених) 

R = (к-ть правильно виділених сутностей)/(загальна кількість в колекції) 

F=2PR/(P+R) 

Оскільки об’єм тестових даних не був дуже великого розміру, ми виділили 

два типи оцінки: строгий і нестрогий.  

Строгий – сутність є правильно визначеною якщо збігаються всі ознаки: межі 

іменованої сутності – початкова та кінцева позиція та її тип (персона, організація, 

гео-об’єкт) повністю співпадають з тестовими даними.  

Нестрогий – сутність вважається правильно визначеною якщо хоча б одна з 

меж іменованої сутності визначена правильно (початкова або кінцева позиція) та 

тип співпадають з тестовими даними. 

Оцінка результатів побудованого алгоритму не дуже втішна. F-міра для типу 

сутностей персона знаходиться в межах 0.48 при строгому алгоритму оцінки та 0.54 

в іншому випадку, для типу “організація” та “гео” ці показники ще нижчі,  

Причиною такого результату є недосконалі правила, та недостатня їх 

кількість, адже при їх створенні ми не користувались допомогою кваліфікованих 

лінгвістів. Проте, й такий результат за невеликої кількості правил не є дуже 

поганим. Це говорить про те, що алгоритм rule-based NER можна використовувати 

як допоміжний алгоритм до моделі заснованої на машинному навчанні або ж як 

допоміжний алгоритм саме при створенні даних для статистичної моделі. 

4.4  Алгоритму виділення кореферентних зв’язків 

Найбільшим осередком наукових досліджень над кореферентністю 

називають Стенфордський університет та його проект Stanford CoreNLP, який має 

у своєму арсеналі інструмент для знаходження кореференцій Deterministic 

Coreference Resolution System. Проте, набір мов які підтримуються їхніми 

продуктами є обмеженим [116]. 

 Система не надає жодних можливостей для роботи з текстами українською 

мовою [116,117], існує також інша система яка орієнтована на роботу з англійською 

мовою Apache OpenNLP але, більше того, проект здається більше не підтримується 
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і про використання його для роботи з україномовними текстами мова не йде.  

Оскільки відкритого програмного забезпечення для вирішення задачі пошуку 

кореферентних зв'язків в україномовних текстів не було знайдено, ми побудували 

алгоритм який використовує машинне навчання, а саме – дерево рішень та 

попередню фільтрацію претендентів у кореференти – відсіювальні решета.  

Пошук кандидатів в кореференти 

Після отримання списку іменованих сутностей та займенників, які можуть 

бути повязані кореферентним зв'язком, потрібно утворити пари, для перевірки 

можливіості утворення кореферентного зв'язку. 

Для зменшення обсягу даних потрібно перевірити та відкинути завідомо 

некореферентні пари, наприклад з використанням відсіювальних решет. 

В статті [118,119] представлено цікаве архітектурне рішення знаходження 

кореферентних зв’язків у вигляді поєднання декількох «решіт». Кожне решето 

реалізовує певний алгоритм оцінки пари слів чи словосполучень на наявність 

зв'язку кореференції. Результатом застосування решета до пари слів можуть бути 

три значення. 

Алгоритм встановив, що пара слів не може буде кореферентними. Однією з 

реалізацій решета, що дає досить високу точність відсіювання є перевірка роду слів. 

Якщо наприклад одне слово має жіночий рід, інше - чоловічий, то ці слова не 

можуть бути кореферентними. З іншого боку, тотожність синтаксичних 

властивостей не є достатньою умовою наявності зв’язку кореференції. Проте навіть 

такий простий з першого погляду алгоритм не дає 100% точності, оскільки на етапі 

попереднього синтаксичного аналізу можуть виникнути помилки і рід не був 

встановлений точно. 

 Алгоритм встановив, що пара слів є кореферентними. Прикладом такого 

решета є перевірка на тотожність власних назв. Нехай перше словосполучення – 

«Іван Франко», інше слово – «Франко». Просто звівши ці власні назви до 

нормальної форми і порівнявши їх посимвольно, можна прийти до висновку що 

більш за все мова йдеться про одну і ту ж особу.  

«Не знаю» є найбільш частим результатом застосування решета до пари слів. 
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Для наведених вище прикладів у першому випадку такий результат буде отримано, 

якщо обидва слова мають однаковий рід. У другому випадку до такого результату 

призведе пара слів, якщо хоча б одне не є власною назвою. 

Розглянемо принцип роботи решіт з роботи [119] адаптовані під українську 

мову більш детально. 

1. Решето обробки дискурсу. Цей метод дозволяє краще оброблювати те-

ксти з прямою мовою. Усі репліки виділяються на основі знаків пунктуації: лапок 

в синтаксичних структурах цитування та тире в діалозі. Решето порівнює авторів 

реплік до усіх сумісних займенників. Спочатку виділяються автори реплік в тексті. 

Для не діалогів використовується проста евристика, що знаходить осіб, які викону-

ють деяку дію пов’язану з донесенням інформації, в тому ж самому реченні або 

поряд з реченням з цитатою. У випадку діалогів, інформація про користувача має 

бути розміченою в даних. Виділення авторів реплік дозволяють реалізувати насту-

пні евристики відсіювання: 

● Всі займенники “Я”, що цитуються одним і тим же автором, є корефе-

рентними 

● Всі займенники “Ти”, що цитуються одним і тим же автором, є корефе-

рентними 

● Автор та “Я” в його цитатах є кореферентними. Для прикладу, “я”, 

“мій”, та “вона” в наступному реченні є кореферентними: Вона сказала : “Я прого-

лосувала за Миколу, тому що його ідеї були найбільш близькими до моїх” 

Окрім названих вище правил, також вводяться наступні правила, що 

забороняють поєднувати групи кореферентних слів: 

● Автор та всі слова, що не є «я» в висловлюванні цього автора не можуть 

бути об’єднані зв’язком кореференції іншими решетами. 

● Два вживання прийменника «я»(або «ти», або «ми»), що вживаються 

різними авторами не можуть бути кореферентними 

● Два різних особових займенника, що вжиті в цитатах того ж автора не 

можуть бути кореферентними. 
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● Іменникові фрази не можуть бути кореферентними з «я», «ти»та «ми» 

в тому ж самому висловлюванні. 

● У діалозі «ти» може бути кореферентним тільки автору попередньої ци-

тати. 

2. Повне посимвольне збігання двох сутностей. 

3. Слабке посимвольне збігання. Це решето вважає дві іменникові фрази 

кореферентними, якщо їх частини, утворені відкиданням всіх слів, що йдуть після 

головного слова, є однаковими. Наприклад, «Клінтон» та «Клінтон, чий термін за-

кінчується в січні» є кореферентними, з головним словом «Клінтон». 

4. Решето псевдонімів. Два кандидата вважаються кореферентними, 

якщо у Вікіпедії ці слова вказують на одну і ту ж статтю або категорію. Наприклад, 

це решето коректно визначає «America Online» та «AOL» як псевдоніми. 

5. Відповідність числа. Друге словосполучення не може мати числа, що 

не входить до антецеденту, тобто «люди» та «близько 200 людей» не є кореферен-

тними. 

6. Відстань до займенника. Відстань між займенником та антецедентом 

не може бути більшою за 3. 

Для підвищення точності роботи решета, кандидати повинні задовольняти 

додатковим обмеженням: узгодження числа, роду, істота - не істота, відсутність 

невідповідних чисел роду та відмінку. Всі вищенаведені решета використовуються 

з метою покращення ефективності та швидкодії. 

Також як додаткове решето можна використовувати косинусну міру схожості 

між двома кандидатами, отриману за допомогою word2vec . 

 Визначення наявності звязку кореферентності між сутностями 

Один з перших алгоритмів знаходження кореференцій в нерозмічених 

текстах без обмежень на базі машинного навчання був запропонований ще в 2001 

році групою вчених в Сінгапурі [120]. Для кожної пари слів та словосполучень (i,j), 

що перевіряються на присутність зв'язку кореференції між ними, уточнюється 

виконання 12 критеріїв. Більшість з них є бінарними (значення істина та хиба), інші 

є тернарними (істина, хиба та невідомо). 
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 Наведемо ці критерії: слова і та j знаходяться в одному реченні, i – це не 

займенник, j – це не займенник, i та j не співпадають, j не визначена іменникова 

фраза, j не демонстративна іменникова фраза, i та j знаходяться в множині, i та j 

вказують на особу (приймає тернарне значення), i та j є словами чоловічого роду, 

тільки i є власним ім’ям, j – це не аліас i (тобто не вказують на одну і ту ж іменовану 

сутність), j не йде одразу за i в тексті. 

Для побудови класифікатора формується тренувальна вибірка з пар слів, для 

яких відомо, чи вони є кореферентним. Також для них відомо значення 12 

сформованих критеріїв. 

Одним з питань, яким задаються великі мислителі людства з часів Платона, є 

питання про нашу можливість пізнавати світ. У XX столітті відомий 

американський лінгвіст Ноам Хомський сформулював так звану проблему Платона 

[121]: чому обсяг знань окремої людини набагато більше, ніж він міг отримати зі 

свого життєвого досвіду? Іншими словами, як інформація, що отримується з 

ланцюжка відносно невеликої варіативності подій може коректно 

використовуватися і адаптуватися до потенційно нескінченного числа ситуацій? 

Наприклад, лексикон дітей в віці 6-8 років в середньому щодня збільшується на 6 

слів [122]. При цьому не кожне слово має співвіднесення з реально існуючими 

речами або діями виконуваними дітьми (наприклад, абстрактні поняття, слова, що 

несуть неінформативне навантаження та ін.). Виникає питання: як дитина визначає 

кожне нове значення слова і його співвідношення з іншими значеннями або чому 

утворюються нові «сутності» (денотат) і як вони співвідносяться між собою? 

Роботу «сутьностних» механізмів дітей порівнюють з процесами 

категоризації або кластеризації які є базовими елементами таких речей як латентно-

семантичний аналіз або ж невід’ємна тензорна факторизація, які також можуть 

бути використані для аналізу прихованих взаємозвязків між словами у тексті [123]. 

Розглянемо детально алгоритм побудови простору ознак який був 

запропонований у роботі [120]. Цей алгоритм пропонує для англійської мови 

використовувати дерева рішення за 12 особливостями пари слів, які виділені 

претендентами в кореференти. Ми модифікували алгоритм для української мови. 
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● Для кожної пари в референти i та j визначити : 

1. DISTANCE: Дистанцію — кількість слів між i та j в тексті (0,1,2,3...) 

2. I_PRONOUN : і – займенник. 1 — якщо i – займенник 

3. J_PRONOUN: j  займенник. Відповідно до попередньої характеристики 

4. STR_MATCH: Відповідність слів i та j. Якщо вирази збігаються поси-

мвольно (нормальні форми виразів) то 1, інакше 0. 

5. DEM_NP: якщо j іменована суність яка починається з займенників той, 

та, того, тієї... то значення властивості 1, інакше 0. 

6. NUMBER: якщо I та j мають однакове число (множина або однинка) то 

1, інакше — 0 

7. SEMCLASS: якщо обидва слова відносяться до одного й того ж семан-

тичного класу("Жінка", "чоловік", "особа", "організація", "місцеположення", 

"дата", "час", "гроші", "відсоток", "об'єкт").  1 якщо класи співпадають. 0 — не спів-

падають  

8. GENDER: якщо роди іменованих стуностей співпадають 1, 0 — ні, та 

null якщо неможливо визначити це.  

9. PROPER NAME: якщо іменовані сутності є власними назвами 1, 0 якщо 

ні. 

10. ALIAS: якщо одна іменована сутність є псевдонімом іншої 1 та 0 в ін-

шому випадку, наприклад Глибовець та Глибовець Андрій, УНІАН та ВР України 

та Верховна Рада України. 

11. APPOSITIVE: якщо одне є додатковою інформацією для іншого. Мо-

жна визначити якшо іменовані сутності поряд, між ними стоїть кома та не має жо-

дного дієслова.  

● Побудувати дерево прийняття рішень в просторі 11 ознак які були ви-

значені вище 

Будуємо дерево прийняття рішень на основі розмічених даних, для яких 

визначені усі 11 ознак. Для підвищення точності моделі потрібні добре підготовані 

дані а також, відносно великий їх набір.  

До простору ознак машинного навчання було вирішено додати ознаку TF-
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IDF (Term Frequency * Inverted Document Frequency) для відділення найбільш 

важливих слів у тексті за статистичнми показниками в документах колекції. TF-

IDF обраховується як добуток документної частоти та оберненої документної 

частоти. Оскільки для обрахунку міри tf-idf портібна загальна кількість документів 

та дані про присутність термінів у цих документах в рамках роботи було 

опрацьовано невелику колекцію онлайн-статтей в найбільш неупередженій рубриці 

«Люди». Загалом було опрацьовано близько 5000 статтей що не є дуже великим 

показником, проте взявши до уваги закон Парето [124] було вирішено, що цього 

буде цілком достатньо для створення мінімального набору словника. Для обробки 

статтей створено парсер, який за допомогою лематизатора обраховував статистичні 

дані.  

Генерування навчальних даних та даних для перевірки алгоритму 

Для підготовки даних алгоритму машинного навчання створено утиліту яка 

допомагає проставляти зв'язки між словами тексту у візуальному режимі: програма 

виводить на екран дві іменовані сутності та підсвічує їх. Ітераційно оператору 

ставиться запитання чи є ці дві сутності кореферентними. Оператор натискає так 

або ні і програма зберігає отриманий від оператора результат. 

Простір ознак машинного навчання не будується одразу при збереженні 

даних про кореферентний зв'язок. Ознаки виділяються окремою утилітою, яка бере 

позиції залежних іменованих сутностей та визначає ознаки для них в залежності 

від конфігурації цієї утиліти. Це дає змогу гнучко перелаштовувати дані під 

конкретні параметри, роблячи мінімум зусиль. 

Використані іструменти 

При розробці підсистеми побудови кореферентностей було використано 

наступні технології: Java як основна мова програмування на якій ведеться розробка, 

Maven як менеджер залежностей для java, JlanguageTool [97] – основний лексичний 

парсер, дозволяє також протегувати токени (слова) речення за частинами мови, 

вміє будувати леми для слів, що також дуже важливо при розробці інвертованого 

індексу та tf-idf словника.  

Ми скористалися бібліотекою Jackson[125] для тимчасового збереження 
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деяких даних в форматі JSON на диску та Jsoup [126] для парсингу HTML сторінок 

при побудові tf-idf словника. Останній використовувався для виділення більш 

важливих слів в тексті. Застосунки для тегування даних використовують SparkJava 

[127] в якості веб сервера та Jtwig [128] як шаблонізатор html для веб сервера. В 

якості каркасу для побудови дерева рішень було використано бібліотеку 

IntelligentJava [129]. Можливість використовувати моделі word2vec надає 

бібліотека deeplearning4j [130] 

В результаті дослідження створено та реалізовано алгоритм пошуку 

іменованих сутностей в українських текстах, розглянуто сучасні підходи до 

вирішення питання кореферентонсті та наведено модифікацію алгоритму пошуку 

кореферентних зв'язків. 

Важливою складовою є і створені програмні інструменти для зручного 

анотування та підготовки даних до наступної перевірки або ж використання в 

автоматично побудованих навчальних моделях заснованих на методах машинного 

навчання. Ці інструменти дозволяють виділяти іменовані сутності та зв'язки між 

ними в графічному режимі. Було вирішено для більшої зручності надавати 

можливість використовувати дані отримані за допомогою rule-based алгоритмів як 

допоміжні підказки задля збільшення швидкості роботи операторів. Утиліту 

реалізовано в вигляді веб-застосунку, тому це дає можливість використовувати або 

інтегрувати його як сервіс для крос платформенної роботи над підготовкою 

навчальних даних. 

Під час роботи над проектом було створено корпус анотованих NER 

сутностями текстів у розмірі 122 тексти. Проставлені такі види сутностей як 

персони, організації та географічні обєкти. Корпус складається з 2731 іменованої 

сутності. 

4.5 Заключення 

У   розділі  представлено дослідження автоматизації обробки тексту з 

елементами семантичного аналізу.  Основною проблемою тут є ефективна 

реалізація смислового аналізу тексту та його відображення у деяку формальну 

модель, яка дозволяє визначати близькість пошукового запиту та документа.   
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Останнім часом для оптимізації цього процесу успішно використовують онтології 

та методи автоматизованої побудови онтологій.  

У параграфі 4.1. висвітлено аналіз останніх результатів у цій галузі.  Лексико-

фразеологічні та дискурсивні особливості текстів науково-технічного стилю 

взаємопов’язані і мають системний характер. Тому їх треба всебічно враховувати у 

розробці процедур, що автоматизують окремі інтелектуальні операції над текстом.  

Виявлені нами особливості лягли в основу робочої гіпотези, згідно з якою 

процедура автоматичного розпізнавання загальної дискурсивної структури 

наукового тексту і застосованих у ньому операцій наукового мислення  може бути 

побудована на основі часткового синтаксичного аналізу тексту та лексикону 

загальнонаукових слів та висловів, без використання повного синтаксичного 

розбору пропозицій.  

У ході дослідження було визначено складові елементи лексико-синтаксичних 

шаблонів, мову їх запису і методику створення набору шаблонів, на основі якої 

розроблено початковий набір шаблонів для опису характерних конструкцій 

визначення нових термінів. Для аналізу науково-технічних документів 

Запропоновано використовувати такі словники:   термінологічний,   

морфологічний,  словник загальнонаукових слів і висловів, лексико-синтаксичні 

шаблони типових фраз наукової мови.  

У параграфі 4.2 описано створений та реалізований алгоритм пошуку 

іменованих сутностей в текстах українською мовою, розглянуто сучасні підходи до 

вирішення питання кореферентності та наведено модифікацію алгоритму пошуку 

кореферентних зв’язків. Створені на їх основі програмні інструменти дозволяють 

виділяти іменовані сутності та зв’язки між ними в графічному режимі. Утиліту 

реалізовано в вигляді веб-застосунку. За допомоги цього програмного 

інструментарію  створено корпус анотованих NER-сутностей текстів обсягом 122 

тексти. Проставлені такі види сутностей як «особи», «організації» та «географічні 

об’єкти». Корпус складається з 2731 іменованої сутності.  

На момент проведення досліджень у відкритому доступі не було знайдено 

робіт з визначення кореферентних зв’язків для української мови. Розроблені 
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програмні модулі реалізації алгоритмів виділення іменованих сутностей та 

знаходження кореферентності можна застосувати для автоматичного виділення 

об’єктів у тексті, вичленуванні найбільш важливої інформації з тексту.  

У рамках нашого дослідження було розроблено токенізатор української 

мови, який базується на PCRE-правилах. Запропонована гнучка архітектура 

токенізатора   дозволяє легко додавати нові типи токенів або ж модифікувати набір 

токенів під свої потреби. На противагу  

Алгоритм виділення сутностей використовує  розроблений нами GLR-

парсер. Для кожного типу сутності (у цій роботі «особа», «організація» та 

«геооб’єкт»), який потрібно розглядати, ми створюємо набір правил, за якими 

можна визначити цю сутність. Правила задаються декларативно у вигляді Java-

об’єктів та компілюються разом з програмою, що пришвидшує виконання.  

Тестова версія алгоритму містить 22 правила для виокремлення сутності 

«персона», 13 правил для «геооб’єктів» та 20 правил для сутності «організація». 

Складність алгоритму відповідає складності алгоритму GLR-парсера та в 

найгіршому випадку становить O(n3).  

Тестування якості роботи алгоритму виділення іменованих сутностей було 

здійснено на корпусі текстів, розміченому в рамках цієї роботи. Оцінку алгоритму 

проведено в термінах повноти (P, precision), точності (R, recall) та F1-міри (F), і вона 

виявилася не дуже втішною. F-міра для типу сутностей «персона» перебуває в 

межах 0.48 при строгому алгоритму оцінки та 0.54 в іншому випадку. Для типу 

«організація» та «геооб’єкт» ці показники ще нижчі.  

Причиною такого результату є недосконалі правила та недостатня їх 

кількість, адже, створюючи їх, ми не користувалися допомогою кваліфікованих 

лінгвістів. Проте й такий результат за невеликої кількості правил не є дуже 

поганим. Це свідчить про те, що алгоритм rule-based NER можна використовувати 

як допоміжний алгоритм до моделі, заснованої на машинному навчанні, або ж як 

допоміжний алгоритм саме для створення даних для статистичної моделі.  

Параграф 4.3 висвітлює нашу модифікацію алгоритму виділення 

кореферентних зв’язків та його реалізацію. Оскільки відкритого програмного 
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забезпечення для вирішення задачі пошуку кореферентних зв’язків  в 

українськомовних текстах не було знайдено, ми  побудували алгоритм, який 

використовує машинне навчання, а саме – дерево рішень та попередню фільтрацію 

претендентів у кореференти – відсіювальні решета  Т.Г. Вознюка та адаптували їх 

до потреб української мови.  

До простору ознак машинного навчання було вирішено додати ознаку TF-

IDF для відділення найбільш важливих слів у тексті за статистичнми показниками 

в документах колекції. Для обробки статей створено парсер, який за допомогою 

лематизатора обчислював статистичні дані, та спеціальну утиліту, яка допомагає 

проставляти зв’язки між словами тексту у візуальному режимі: програма виводить 

на екран дві іменовані сутності та підсвічує їх. Ітераційно оператору ставиться 

запитання про кореферентність цих двох сутностей. Оператор натискає «так» або 

«ні» ‒ і програма зберігає отриманий від нього результат.  

Простір ознак машинного навчання не будується одразу після збереження 

даних про кореферентний зв’язок. Ознаки виділяються окремою утилітою, яка бере 

позиції залежних іменованих сутностей та визначає ознаки для них залежно  від 

конфігурації цієї утиліти. Це дає змогу гнучко перелаштовувати дані під конкретні 

параметри, докладаючи мінімум зусиль.  

У результаті   дослідження створено та реалізовано алгоритм пошуку 

іменованих сутностей в українських текстах, розглянуто сучасні підходи до 

вирішення питання кореферентності та наведено модифікацію алгоритму пошуку 

кореферентних зв’язків.  

Важливою складовою даної підсистеми є також створені програмні 

інструменти для зручного анотування та підготовки даних до наступної перевірки 

або ж для використання в навчальних моделях, заснованих на методах машинного 

навчання. Ці інструменти дозволяють виділяти іменовані сутності та зв’язки між 

ними в графічному режимі. Було вирішено для більшої зручності надавати 

можливість використовувати дані, отримані за допомогою rule-based алгоритмів як 

допоміжні підказки задля збільшення швидкості роботи. Утиліту реалізовано в 

вигляді веб-застосунку. 
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5 Розділ.  Модуль ранжування документів на базі індексу циту-

вань 

У цьому розділі приведемо аналіз можливих методів ранжування документів 

на базі індексу цитувань та опис розроблених модулів системи для автоматичного 

знаходження документів, їх обробки, відновлення структури, отримання 

необхідних для побудови індексу цитувань даних та побудови індексу цитувань 

[131]. Охарактеризуємо проведену інтеграцію модулів та виконане 

експериментальне тестування системи на базі колекції наукових документів. 

Суттєвим тут є і обрання формату збереження індексу цитувань в базі даних та 

виділення основних запитів для отримання необхідної інформації. 

Індекс цитувань – реферативна база даних наукових публікацій, яка індексує 

посилання між публікаціями та дозволяє легко визначити, які новіші документи 

цитують старіші. Він є ключовим показником, що широко використовується у 

всьому світі для оцінки впливу вченого на світову науку. 

Першою автоматизованою системою побудови індексу посилань стала 

система CiteSeer, яка була випущена в 1997 році. Одним із найвідоміших пізніших 

проектів можна назвати проект Google Scholar, випущений в 2004 році компанією 

Google. Одним із застосувань таких індексів цитувань було визначення коефіцієнту 

впливовості журналів або окремих авторів.  

Найпростішим способом обчислення такого коефіцієнту є порахувати 

сумарну кількість цитувань автора. Але у такого простого методу виявилося багато 

недоліків, тому з часом були запропоновані складніші методи обчислення 

коефіцієнту впливовості авторів: h-індекс, g-індекс, i-10індекс.  

5.1 Розробка модуля завантаження наукових документів 

Для аналізу колекції наукових документів необхідно знайти та завантажити 

їх з певних джерел. У цьому параграфі описується програмний модуль пошуку по 

заданому ресурсу в мережі Інтернет; знаходження документів, які відповідають по-

шуковому запиту, та завантаження цих документів для подальшої обробки в інших 

модулях.  
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Оскільки алгоритм пошуку містить елементи, які можна легко розпарале-

лити, було вирішено використовувати одну із успішних на сьогодні моделей пара-

лельного програмування – модель акторів. Остання досить ефективно реалізується 

за допомоги агентного підходу. 

5.1.1  Модель акторів  

Домінуючим на сьогодні підходом у розробці багатопоточних застосувань є 

використання спільного змінного стану – великої кількості об’єктів, кожен з яких 

працює у власному потоці, але характеризуються станом і можуть бути змінені у 

будь-який момент у різних частинах програми. Зазвичай, у такому коді для синх-

ронізації взаємодії потоків накопичується багато блоків, що керуються «замками» 

(примітивами синхронізації). Це необхідно для забезпечення контрольованої зміни 

стану та запобіганню ситуації, коли декілька потоків вирішать змінити стан одно-

часно. Але надмірна кількість таких блоків може значно зменшити швидкодію про-

грами, адже потоки довго чекатимуть на звільнення потрібних ресурсів.  

Основною проблемою використання низькорівневих конструкцій синхроні-

зації, таких як замки та потоки, є складність у визначенні поведінки та роботи про-

грами. В таких системах часто з’являються дефекти, які можуть не виявитися на 

етапі тестування, але привести до катастрофічних помилок при завантаженні та ви-

користанні застосування на реальних серверах. До таких дефектів можна віднести 

«змагання за ресурси», дедлоки, голод тощо. Також при збільшенні проекту стає 

все важче і важче досягти ефективного виконання програми з використанням низь-

корівневих конструкцій синхронізації [133].  

Для вирішення зазначених проблем, можна використати модель акторів, що 

дозволяє писати ефективні багатопоточні програми, в яких легко аналізувати та 

описувати управління програми під час її роботи. Поштовхом до розробки моделі 

стала «необхідність підтримки паралельних обчислювальних систем, які б склада-

лися з десятків, сотень або навіть тисяч незалежних мікропроцесорів, кожен з вла-

сною локальною пам’яттю та процесором обміну повідомлень, які б спілкувалися 

через швидкісні мережі передачі даних» [134].  
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Основним елементом моделі є середовище, що складається з великої кілько-

сті «легких» сутностей, які називають акторами. Кожен з акторів відповідає за ви-

конання певного невеликого завдання і система розв’язує більш складні задачі за 

допомогою організації спеціальної взаємодії між акторами, делегування завдань 

новим акторам та обміном повідомленнями між акторами. Прикладом такого об-

міну повідомлень в реальному житті можуть бути повідомлення, що передаються 

між географічно розподіленими комп’ютерами у мережі.  

Основним елементом моделі є актор. Його можна охарактеризувати як 

об’єкт, що: унікально ідентифікується в системі; має поведінку, яка описує його; 

взаємодіє з іншими акторами за допомогою асинхронної передачі повідомлень.  

Для забезпечення детермінованої поведінки акторів та системи в цілому, під-

тримки прозорого аналізу роботи програми на реалізацію моделі акторів (МА) на-

кладаються наступні додаткові обмеження [135]: кожен окремо взятий актор може 

обробляти в певний момент часу тільки одне повідомлення; обробка одного повідо-

млення є атомарною операцією (тобто під час обробки повідомлення актор не 

може розпочати обробку іншого повідомлення).  

Підтримка моделі акторів 

Існує багато стандартних засобів програмної підтримки МА. Однією із най-

більш вдалих є мова програмування Scala. Вона має власний вбудований пакет ре-

алізації МА. Наразі пакет не знайшов активного застосування через наявність пев-

них дефектів та відсутність функціоналу, який необхідний для запуску системи ак-

торів у розподіленому середовищі. Тому розвивалися інші проекти реалізації мо-

делі акторів для мови Scala. До таких проектів можна віднести спеціалізовані біб-

ліотеки Scalaz, Lift actors та Akka. Найбільшої популярності набула бібліотека 

Akka, яка доступна для мов Scala й Java.  

Зазначимо, що в описі змін [136] до версії мови Scala (2.11), яка була випу-

щена 6 березня 2014 року, сказано що тепер до складу стандартних бібліотек вхо-

дитиме остання на той час версія бібліотеки akka-actor (2.3.0-RC4).  

Розширення можливостей стандартної реалізації бібліотекою Akka включає 

такі новації. Сервіс наглядачів (Supervisors) надає підтримку обробки системних 
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помилок при роботі моделі, які можуть бути пов’язані з вимкненням вузлів, на яких 

запущена програма, втраті повідомлень під час обміну тощо. А за допомогою ме-

ханізмів тайм-аутів, стратегій відкату та розподілення відправки повідомлень до-

сягається ефективне та якісне розподілення навантаження в системі. Як зазначають 

розробники бібліотеки Akka [137] їхня система знайшла успішне впровадження в 

великих організаціях, для яких критична висока пропускна здатність та низька за-

тримка обробки величезної кількості інформації та запитів. 

Mодель акторів в Akka  

 У бібліотеці Akka [137] актор описується як трейт:  

type Receive = PartialFunction[Any, Unit] 

trait Actor { 

def receive: Receive  

… 

} 

 

Трейт (trait) - одна з основних конструкції мови програмування Scala, що по-

дібна до абстрактних класів Java. Вона надає можливість реалізації методів і дозво-

ляє множинний мікс-ін трейтів в конкретному класі-реалізації. Цю концепцію було 

впроваджено в Java 8, яка була випущена 18 березня 2014, у вигляді «методів за 

замовчуванням» (default methods) в інтерфейсах.  

Трейт актор має функцію receive, що повертає часткову функцію, яка отримує 

на вхід параметр з типом Any і повертає результат з типом Unit. Ця функція описує 

відповідь актора на вхідне повідомлення. Оскільки в Scala будь-який об’єкт є кла-

сом, то є необхідність визначення базового класу для всіх класів. Таким класом і є 

Any. Будь-який інший клас прямо або непрямо є нащадком цього класу. Клас Unit 

є аналогом ключового слова void в мові програмування Java, і використовується 

для позначення того, що функція нічого не повертає.  

Функція приймає на вхід будь-яке повідомлення (тип Any), що надає можли-

вість легкої абстракції та додавання нових типів повідомлень в майбутньому, не 

змінюючи основного інтерфейсу класу актора. Використання базового надкласу 
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всіх класів дозволяє функції обробки повідомлення абстрагуватися від конкретних 

типів, подібно до того, як в мовах програмування з динамічною типізацією пара-

метр може бути будь-якого типу. 

Функція виконує певний набір операцій, але нічого не повертає тому, хто її 

викликав, адже через асинхронну обробку повідомлень можлива ситуація коли той, 

хто її викликав уже завершив своє виконання.  

Розглянемо наступнй приклад реалізації простого актора за допомогою біб-

ліотеки Akka: 

class Counter extends Actor { 

var count = 0 

def receive = { 

case “increment” => count += 1 

case (“get, customer: ActorRef) => customer ! count 

} 

} 

У цьому коді описується клас актора під назвою Counter, який має свій внут-

рішній стан – змінну count, яка є лічильником. У класі визначається метод receive, 

що повертає часткову функцію Receive. Наш актор обробляє два типи повідомлень: 

стрічку «increment» (збільшує лічильник на одиницю) і кортеж з двох елементів – 

стрічки «get» та параметру з типом ActorRef (цей тип відображає унікальну «ад-

ресу» актора в системі). У ході обробки цього повідомлення актор відправляє нове 

повідомлення, що містить значення лічильника count актору. Це повідомлення ад-

ресується актору від якого було отримане початкове повідомлення. 

Оператор ! є скороченням для оператора tell в класі ActorRef, що дозволяє 

відправляти повідомлення акторам. Для полегшення написання коду взаємодії між 

акторами в трейті Actor визначені два додаткових поля з типом ActorRef: implicit 

val self: ActorRef ( зберігає власну адресу) та def sender : ActorRef (зберігає адресу 

актора, що надіслав повідомлення, яке зараз обробляється; правильність цієї адреси 

гарантується обмеженням, що актор може обробляти тільки одне повідомлення в 

конкретний момент часу). 
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Тому, обробку повідомлення зі стрічкою «get» можна переписати у більш 

зрозумілий варіант. Також через непотрібність можна прибрати параметр customer, 

що раніше передавався. Модифікований варіант виглядатиме ось так: 

 case “get” => sender ! count 

Незважаючи на те, що поведінка актора описується за допомогою реалізації 

функції receive, дозволяється динамічно змінювати поведінку акторів за допомо-

гою поля трейту під назвою context з типом ActorContext, що відповідає за вико-

нання коду, яка описує поведінку актора. У цьому класі визначаються дві функції: 

become і unbecome. Метод def become(behavior: Receive, discardOld: Boolean = true): 

Unit додає на вершину стеку нову поведінку. Оскільки ActorContext виконує пове-

дінку, яка знаходиться на вершині стеку, то ця нова поведінка починає виконува-

тися для нових повідомлень. Метод def unbecome() : Unit виштовхує поведінку, що 

знаходиться у вершині стеку; ActorContext бере поведінку, що знаходиться у вер-

шині модифікованого стеку і виконує її для всіх нових повідомлень.  

Враховуючи останнє зауваженя, початковий приклад можна переписати, за-

бравши змінну лічильника. 

class Counter extends Actor { 

def counter(n: Int) : Receive = { 

case “increment” => context.become(counter(n+1)) 

case “get” => sender ! n 

} 

def receive = counter(0) 

} 

Для цього в акторі Counter визначається метод counter, який повертає поведі-

нку. Його параметром є лічильник. Початкова поведінка описується в функції 

receive і відповідає поведінці з лічильником 0 (початкове значення). В функції 

counter у випадку, якщо надійшло повідомлення «get», то повертається поточне 

значення лічильника в поведінці, якщо ж надійшло повідомлення «increment”», то 
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поведінка змінюється і тепер відповідає поведінці зі збільшеним на одиницю лічи-

льником. Тепер, якщо наступне повідомлення буде «get», то буде виконана нова 

поведінка і повернеться актуальне значення лічильника.  

Такий підхід до написання обробки повідомлень більше відповідає функціо-

нальному стилю програмування. Дехто називає його «асинхронною хвостовою ре-

курсією». Підхід надає наступні дві переваги. Зміна стану відбувається тільки в од-

ному місці (у виклику функції become). Стан локалізований в конкретній поведінці 

і залишається незмінним у межах поведінки, що унеможливлює його випадкову або 

неконтрольовану зміну. Також це гарантує те що поведінка завжди виконується з 

визначеним для неї станом  

Ще двома корисними методами в трейті ActorContext є actorOf і stop. У ви-

значенні def actorOf(p: Props, name: String): ActorRef – функція отримує на вхід вла-

стивості актора та унікальне ім’я (яке корисне під час логування роботи акторів) та 

повертає «адресу» цього актора в системі. За допомогою функції def stop(a: 

ActorRef) : Unit можна припинити роботу актора, в тому числі самого себе. 

Підсумовуючи, виокремимо такі особливості моделі акторів Akka: 

1) Актори представляють собою повністю інкапсульовані, незалежні 

блоки виконання. 

2) Актори можуть бути створені тільки іншими акторами, завдяки чому 

створюється природна ієрархія, що дозволяє застосовувати багато технік з нагляду 

(supervising), розподілення тощо. 

3) Єдиним механізмом взаємодії акторів є система обміну повідомлен-

нями. 

4) Кожен окремо взятий актор може обробляти в певний момент часу 

тільки одне повідомлення. 

5) Обробка одного повідомлення є атомарною операцією (тобто під час 

обробки повідомлення актор не може розпочати обробку іншого повідомлення). 

6)  Повідомлення, які відправляються актором А акторові В будуть гара-

нтовано оброблені у тому порядку, у якому вони були відправлені. 
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7) Протягом обробки повідомлень, актори можуть відправляти нові пові-

домлення, створювати нові повідомлення та змінювати свою поведінку для обро-

бки наступних повідомлень. 

5.1.2 Реалізація модуля завантаження документів 

Модуль завантаження документів за вказаним адресом на вхід отримує коре-

невий ресурс, з якого необхідно починати пошук, в результаті своєї роботи знахо-

дить та завантажує знайдені ресурси, які відповідають зконфігурованому критерію. 

Такий пошуковий рушій повинен не тільки обробити кореневий ресурс, але й вио-

кремити потенційні ресурси, що можуть містити ресурси, які відповідатимуть по-

шуковому запиту, та опрацювати їх. Цей процес повинен продовжуватися поки не 

досягнеться максимальна глибина пошуку, яку теж можна конфігурувати. 

Отже, модуль буде залежати від таких конфігураційних параметрів: корене-

вий ресурс; критерій того, чи ресурс в межах кореневого є «цікавим», тобто чи по-

требує такої ж обробки як кореневий; критерій того, чи ресурс відповідає пошуко-

вому запиту і повинен бути завантажений; максимальна глибина обходу. Ці пара-

метри зберігатимуться в окремому конфігураційному файлі, який можна буде легко 

змінювати. Синтаксис визначення критеріїв відповідатиме синтаксису регулярних 

виразів. 

 Модуль був реалізований за допомогою мови Scala з використанням бібліо-

теки акторів Akka.  

Основними елементами архітектури є три актори: Receptionist, Controller, 

Getter.  

Актор Receptionist – відповідає за обробку запиту на пошук та завантаження 

документів з певного кореневого каталогу. Через нього користувачі відправляють 

запит та отримують результат. Він сам не виконує ніякої реальної роботи з пошуку, 

а тільки ставить запит у чергу виконання, запам’ятовує відправника запиту та де-

легує виконання іншому актору (Controller).  
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Актор Controller – отримує від Receptionist запит, зберігає кореневий елемент 

та слідкує за ресурсами, які були відвідані. Він контролює глибину пошуку та по-

шук ресурсу, який відповідає критерію завантаження. Реальну обробку кожного ок-

ремого ресурсу він делегує іншому актору (Getter).  

Актор Getter – отримує від Controller ресурс, який необхідно обробити, виок-

ремлює його структуру та знаходить в даному ресурсі всі “цікаві” ресурси та пере-

дає їх для подальшої обробки в Controller.  

Тобто, в системі має бути тільки один актор класу Receptionist та один актор 

типу Controller. В той же час, акторів класу Getter може бути дуже багато в один і 

той самий час, адже обробка одного ресурсу незалежна від обробки іншого і може 

виконуватися паралельно.  

Тут прослідковується одна з важливих концепцій програмування за допомо-

гою акторів: в задачі треба виокремити такі підзадачі, які можна було виконувати 

незалежно одна від одної. Тоді на кожну таку меншу задачу можна виділити свого 

актора, завданням якого буде розв'язати її та якимось чином повідомити про ре-

зультат роботи. Для обробки таких результатів рекомендується виділяти в архітек-

турі не тільки окремих акторів, але й виокремлювати їх в окремий клас. 

Далі визначимо повідомлення обміну.  

Клієнт створює актора Receptionist та відправляє йому повідомленн 

Get(root_resource_name). Receptionist ставить у чергу виконання цей запит. Коли 

черга приходить до запиту, то Receptionist створює актора Controller та відправляє 

йому повідомлення Check(root_resource_name, max_depth). Актор Controller за-

пам’ятовує ресурс root_resource_name та створює актора Getter і передає йому по-

відомлення Get(resource), делегуючи йому обробку цього ресурсу. Актор Getter об-

робляє ресурс, знаходить «цікаві» ресурси та для кожного з них відправляє актору 

Controller повідомлення Check(resource, depth). Коли ресурс буде повністю оброб-

лений він відправляє актору Controller повідомлення Done. 

Кожне повідомлення Check(resource, depth) актор Controller обробляє поді-

бно до кореневого ресурсу. Якщо глибина дорівнює нулю, то Controller не генерує 

задачі Getter для обробки цих ресурсів. Це необхідно, щоб не зайти в безкінечний 
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цикл обробки. Також якщо ресурс задовольняє критерію завантаження, то він збе-

рігається в акумуляторі результатів.  

Коли актор Controller отримує повідомлення Done, він помічає, що ресурс 

повністю оброблений. Коли всі актори Getter відправили повідомлення Done і всі 

ресурси помічені як оброблені, то Controller вважає пошук завершеним, повертає 

збережені в акумуляторі результати актору Receptionist за допомогою повідом-

лення Result(docs). 

Актор Receptionist в свою чергу надсилає клієнтові повідомлення 

Result(root_resource_name, docs) та переходить до обробки наступного запиту, бе-

ручи його з черги) 

Діаграма взаємодії наведена на рисунку 5.1. 

 

Рис.5.1. Діаграма взаємодії 

 

5.2 Модуль обробки pdf-документів  

У результаті роботи модуля завантаження документів ми отримали набір до-

кументів, які необхідні для побудови індексу посилань. Як ми вже зазначали не раз, 

ми розглядаємо документи формату pdf.   
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 Controller 

Getter Getter 
Getter 

Getter 

Get(root) 
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Модуль обробки документів на основі отриманих документів має виконати 

наступні дії: зчитування документу у форматі pdf та перетворення у зручну для об-

робки структуру даних, виокремлення структурних елементів документу (напри-

клад, колонок), пошук необхідних для алгоритму побудови індексу цитувань да-

них. 

5.2.1 Зчитування документа у форматі pdf 

PDF насправді включає щонайменше наступні базові технології: обмежений 

набір команд скриптової мови програмування PostScript, систему вбудовування 

шрифтів, формат структурування об’єктів документу [138]. У PostScript були вида-

лені оператори циклів та розгалужень і залишені всі графічні оператори для відо-

браження елементів розмітки, тексту та зображень. Система вбудовування шрифтів 

дозволяє документам використовувати велике різноманіття шрифтів, в той же час 

гарантуючи коректне відображення документів у тому вигляді, у якому вони були 

створені. Формат структурування об’єктів документу дозволяє організовувати в 

межах внутрішнього представлення PDF документу різноманітні формати інфор-

мації, наприклад, зображення, текст, шрифти тощо.  

При низькорівневій обробці такого набору операторів можна отримати набір 

елементів документу з різноманітними їх властивостями. Для текстових елементів 

це буде, наприклад, форматування, розміщення (у вигляді координат на площині 

сторінки), тип шрифта тощо. Незважаючи на це, така обробка не дає інформації про 

вищі абстракції текстових документів таких як наприклад слова, рядки або коло-

нки. Якщо розглянути структуру pdf-документу, то роздільники між словами, ре-

ченнями та колонками представлені просто у вигляді пробілів (whitespace), певне 

слово представлене у вигляді текстових елементів необов’язково однорідної стру-

ктури (тобто дві перші літери можуть бути одним елементом, всі інші – наступним 

елементом). Цієї інформації достатньо для правильного відображення парсером на 

екрані, але зовсім мало для автоматичного видобування тексту з документу.  

Дуже часто в науковій літературі та періодиці зустрічаються документи, 

текст у яких розділений на дві колонки. Така структура також ускладнює роботу 
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можливих аналізаторів через те, що немає чітких правил, які визначали б в якому 

порядку дані не фізично, а логічно згруповані.  

Серед бібліотек, які дозволяють добувати текстову інформацію з pdf-докуме-

нтів, найбільшою популярністю користуються iText та PDFBox. Але, починаючи з 

версії 5.0.0 (7 грудня 2009), в бібліотеці iText змінилися правила видача ліцензій 

(потрібно купувати ліцензію. Тому в якості бібліотеки для зчитування документів 

в форматі PDF було обрано бібліотеку з відкритим кодом PDFBox. 

The Apache PDFBox™ - це бібліотека, написана на мові Java, з відкритим ко-

дом, для роботи з PDF документами. Бібліотека дозволяє створювати нові докуме-

нти, маніпулювати вже існуючими документами та діставати текстову та графічну 

інформацію з документів. Для отримання тексту з pdf-документу використовується 

клас PDFTextStripper [139], який приймає на вхід документ та повертає на виході 

текст, що знаходиться в документі. Оскільки результуючий текст не завжди збері-

гає логічну структуру документу, особливо у випадку тексту розділеного колон-

ками, було вирішено не використовувати його стандартну реалізацію. Клас під час 

обробки документу вміє виділяти слова та неперервні лінії тексту в документі за їх 

місцем розташування на сторінці та отримувати інформацію про шрифт тексту, гра-

фічні властивості сторінки тощо. Ця інформація використовується в алгоритмі ви-

окремлення структури документів, який буде описаний в наступному підрозділі.  

5.2.2 Алгоритм виокремлення структурних елементів документу 

Для знаходження структурних елементів в документі, таких як наприклад ро-

здільник між колонками, або початок нового блоку тексту, необхідно знайти місця 

між текстом, які за своїм розміром відрізняються від стандартних пробілів між си-

мволами, словами, рядками. Така задача відома і називається задачею пошуку ма-

ксимального пустого прямокутника (дивись підрозділ 3.3). 

Задача формулюється наступним чином.  

Нехай є набір прямокутників С={r0, … rn} на площині, кожен з яких знахо-

диться в межах певного обмежуючого прямокутника rb. В структурному аналізі до-

кументів, зазвичай ri відповідає прямокутникам, що “обгортають” певні зв’язні 
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компоненти, наприклад, слова або неперервні лінії тексту, а загальним обмежую-

чим прямокутником rb виступає вся сторінка.  

Також надається оціночна функція для прямокутників Q: ℝ4 → ℝ, яка для 

двох прямокутників r та r’ задовольняє умові: 

𝑟 ⊆ 𝑟′ ⇒  𝑄(𝑟)  ≤ 𝑄(𝑟 )(5.1).  

У загальному випадку у якості функції Q можна взяти просту площу прямо-

кутника, що для даної задачі буде задовольняти умову (5.1). 

Задачею пошуку максимального пустого прямокутника є знаходження такого 

прямокутника �̂� ⊆ 𝑟 , що максимізував би Q(T) серед усіх можливих прямокутни-

ків 𝑟 ⊆ 𝑟 , де r не перетинається з жодним з прямокутників з множини С. Також це 

можна виразити за допомогою математичного рівняння: 

�̂� =  �̂�(𝐶, 𝑟 , 𝑄) = arg max
∈

𝑄(𝑟), де 𝑈 = { 𝑟 ⊆ 𝑟  | ∀𝑐 ∈ 𝐶: 𝑟 ∩ 𝑐 =  ∅} 

Для розв’язку задачі пошуку максимального пустого прямокутника скорис-

таємося алгоритмом Томаса М. Бреєля [140], який реалізовує ідеї закладені в такі 

алгоритми, як швидке сортування або метод гілок та границь.  

На вхід алгоритму приходить зовнішній обмежуючий прямокутник та набір 

прямокутників-перешкод (які фактично представляють межі ліній тексту). Маємо 

два випадки. Перший – коли в обмежуючому прямокутнику немає жодної переш-

коди, тоді алгоритм завершується: обмежуючий прямокутник і є максимальним пу-

стим прямокутником. Другий – коли є одна або більше перешкод, тоді потрібно 

вибрати одну з них як роздільник. Краще вибирати такий прямокутник, який бли-

жче знаходиться до центру, щоб поле подальшого пошуку було якнайбільшим. 

Оскільки відомо, що максимальний пустий прямокутник не повинен містити в собі 

жодної з перешкод, то звідси випливає, що він точно не міститиме «роздільник». 

Тому, розв'язок задачі знаходження максимального пустого прямокутника може 

знаходитися в наступних 4 зонах: зліва або справа від роздільника чи зверху або 

знизу від роздільника.  

Далі знаходяться прямокутники або їх частини, що містяться всередині цих 

чотирьох під-прямокутників і які представляють собою перешкоди для цих під-
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прямокутників. Ці під-прямокутники та їхні перешкоди додаються до черги з пріо-

ритетом і алгоритм знову виконує ті кроки, які були описані вище. Алгоритм зупи-

няється, коли у вершині черги не з’явиться перший прямокутник без перешкод. Це 

і буде оптимальним розв’язком поставленої задачі.  

Якщо ж необхідно отримати n-найкращих розв’язків, то можна не зупинятися 

на першому знайденому пустому прямокутнику, а продовжувати роботу алгори-

тму, поки не буде отримано n розв’язків. 

Наступний фрагмент коду   реалізовує запропонований алгоритм. 

private def find_Whitespaces(bound: Rectangle, obstacleList: List[Rectangle]): 
List[Rectangle] = { 

 val queue = new mutable.PriorityQueue[QueueElem]()(queueElemOrdering) 
 queue.enqueue((bound, obstacleList)) 
 var rectangles = List[Rectangle]() 
 while (!queue.isEmpty) { 
  val tuple: (Rectangle, List[Rectangle]) = queue.dequeue() 
  val r = tuple._1 

 val obstacles = tuple._2 
 if (!obstacles.isEmpty) { 

val pivot = pick(obstacles) 
val list = findByPivot(pivot, r) 
val obstWithoutPivot = obstacles.filterNot(_.equals(pivot)) 
val que = for (subrec <- list) {  

yield (subrec, findInner(subrec, obstWithoutPivot)) 
} 
que.foreach(queue.enqueue(_)) 

 } else { 
r => rectangles +:= r 

   } 
} 

 rectangles 
}  

5.2.3 Пошук необхідних для побудови індексу цитувань даних 

На попередьому етапі роботи системи з pdf-документу були виокремлені не-

перервні лінії тексту та структура документу (колонки, межі між блоками тощо) і 

система має знайти текст, який знаходиться в кожному структурному елементі.  

Пошук списку посилань 
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В кінці майже кожної наукової статті можна знайти розділ, який присвячений 

релевантним та використаним у статті працям (джерелам). Такий розділ оформлю-

ється у відповідності до певних вимог. Автоматичний пошук списку посилань у 

документі повинен не тільки розпізнати розділ з посиланнями, але й так проінтер-

претувати результат, щоб не втратити важливої інформації.  

Існують вже готові рішення для пошуку посилань у документі [141,142], але 

у них є багато недоліків. Серед таких недоліків можна назвати насамперед орієнто-

ваність на зарубіжні формати оформлення посилань, такі як наприклад ADS, BIB, 

EndNote, WordBib тощо. Як сказано у роботах [143,144], при знаходженні списку 

посилань, вони орієнтуються на те, що такі списки будуть відділені від іншого те-

ксту за допомогою певних зв’язуючих слів, наприклад, “Список посилань” 

(“References”), “Бібліографія” (“Bibliography”, “Список цитованих дже-

рел”(“Literature Cited”) тощо.  

Після розгляду більшості рішень, які пропонуються, стає очевидним, що їх 

розробники проектували системи з урахуванням того, що на вхід потраплятимуть 

документи англійською мовою зі списком посилань на англійській мові. Багато з 

таких рішень мають закритий код, що не дозволяє їх розширювати або відлагодити 

для наших цілей. Наприклад, для україномовних наукових видань, стає неможли-

вим коректне розпізнавання структури посилання, тобто автора, роботи, що циту-

ється, тощо. На відміну від зарубіжних видань, в українських список посилань від-

діляється від основного тексту вертикальною роздільною лінією.  

Оскільки при оформленні статей не має вимоги щодо мови, якою посилання 

повинне бути записане, а також необхідність додавати посилання на інші україно- 

або російськомовні джерела, то при використанні готових рішень, навіть налашто-

ваних правильно знаходити список посилань у документі, виникає дуже складна 

проблема розширення можливостей для обробки не-англомовних посилань.  

Тому у розробці рішення, що могло б за колекцією наукових документів на 

українській мові, оформлених згідно з вимог українських журналів, стає неможли-

вим використання жодного з перелічених можливих готових сервісів. 
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Бібліотека OpenNLP 

Для розв’язання задачі виокремлення структурних елементів посилання була 

використана бібліотека OpenNLP [145].  

Бібліотека OpenNLP представляє собою набір інструментів для обробки тек-

стів написаних природною мовою. Для обробки тексту всередині бібліотеки вико-

ристовуються механізми машинного навчання, такі як навчання на базі максималь-

ної ентропії та за допомогою персептрона. Основними можливостями бібліотеки є: 

токенізація (tokenization) – процес розбиття потоку тексту на слова, фрази, сим-

воли, чи інші вагомі елементи, які називаються токенами; знаходження речень в 

документах; знаходження в реченнях частин мови; знаходження в документах іме-

нованих сутностей.  

Бібліотека написана мовою Java, розповсюджується з відкритою ліцензією та 

може бути легко інтегрована в проекти на мові Java або інших мов, що запуска-

ються на віртуальній машині Java. Також є можливість використовувати готові ути-

літи командного рядка для доступу до всіх можливостей, які надає бібліотека. Про-

ект знаходиться в активному розвитку: остання версія 1.8.3.  

Оскільки в цьому розділі за допомогою бібліотеки OpenNLP вирішується за-

дача виокремлення іменованих сутностей зі списку посилань, таких як автор статті, 

назва статті тощо, то в якості прикладу роботи з бібліотекою буде розглянуто 

тільки підмножина пакетів, які були використані.  

Насамперед, розглянемо інструмент Шукач Імен (Name Finder), який виконує 

функції розпізнавання іменованих сутностей (Name Entity Recognition)[146]. Він 

може виділяти в тексті іменовані сутності. Для його роботи необхідно завантажити 

спеціальну базу правил, яка називається моделлю. Модель залежить від мови та 

типу іменованих сутностей, для яких ця модель була натренована. Пошук за допо-

могою OpenNLP можна робити як з командного рядка, так і програмно. При вико-

ристанні командного рядка запуск утиліти проводиться за допомогою виклику: 

./opennlp TokenNameFinder en-ner-person.bin 

Для того, щоб провести пошук іменованих сутностей по тексту, необхідно 

просто вставити потрібний текст. В застосуваннях для використання Шукача Імен 
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рекомендується замість утиліти командного рядка використовувати напряму про-

грамний інтерфейс (API) бібліотеки OpenNLP. Для цього необхідно виконати на-

ступну послідовність дій: 

- InputStream modelIn = new FileInputStream("en-ner-person.bin"); (відк-

риття потоку для читання файлу моделі) 

- TokenNameFinderModel model = new TokenNameFinderModel(modelIn); 

(проводиться зчитування моделі внутрішніми класами OpenNLP) 

- NameFinderME nameFinder = new NameFinderME(model); (ініціалізація 

власне пошукового рушій завантаженою моделлю) 

- Span nameSpans[] = nameFinder.find(text); (пошук іменованих сутнос-

тей в тексті text, що представляє собою масив стрічок). 

Клас Span надає багато корисної інформації про іменовану сутність, напри-

клад, позицію початку і кінця в тексті, тип іменованої сутності (для імен людей – 

person), саме ім’я тощо.  

Незважаючи на наявність готової моделі для англійської мови, вона вияви-

лася неефективною при пошуку імен в списку посилань. Для випадків, коли готова 

модель недоступна для бажаної мови, не здатна знаходити бажані сутності чи має 

погану швидкодію, бібліотека OpenNLP дозволяє провести власні тренування для 

«шукача імен» на власній навчальній базі. Для створення власної моделі виокрем-

лення необхідних даних з посилань, була створена навчальна база з подібною стру-

ктурою записів: 

1. <START:person> Глибовець М.М.<END> <START:title> Інтелектуальні 

мережі <END> / <START:person> Глибовець М.М. <END>, <START:person> 

Глибовець А.М. <END>, <START:person> Поляков М.В. <END> . – Дніпропет-

ровьск, Нова ідеологія, 2014. –с. 464 

2. <START:person> Кормен Т. <END> , <START:title> Алгоритмы : пост-

роение и аналіз <END> / <START:person> Т. Кормен <END> , <START:person> 

Р. Ривест <END> . – Минск, 2005. 
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3. <START:person> Ландэ Д. В. <END> <START:title> Поиск знании в Ин-

тернет <END> / <START:person> Д. В. Ландэ <END> . – М. : Изд. дом «Вильямс», 

2005. – 272 с. 

4. <START:title> Модели и алгоритмы оптимизации надежности сложных 

систем <END> / <START:person> В. Л. Волкович <END> , <START:person> А. 

Ф. Волошин <END> , <START:person> В. А. Заславский <END> , 

<START:person> И. А. Ушаков <END> ;– К. : Нау- кова думка, 1992. – 312 с. 

За допомогою такої навчальної бази проводилося тренування «шукача імен» 

для наступних типів: person (автор використаного ресурсу) та title (назва самого 

використаного джерела). Слід також зазначити, що розглядалися декілька форматів 

посилань: 1. - 3. спочатку визначає автора потім назву статті, далі знов автора, в 

той час як в 4. – перед назвою статті немає визначення автора.  

До складу основних можливостей бібліотеки входить оцінка якості та точно-

сті створеної моделі. Така оцінка може запускатися на уже існуючій тренувальній 

базі, або на додатковій, і співставляє результат роботи розпізнавача з тими сутнос-

тями, що були розмічені в цій базі. 

5.3 Побудова та збереження індексу цитувань 

Процес знаходження посилань у документах є дуже трудомісткою задачею. 

Якщо кожного разу при запиті користувача або програмного інтерфейсу на отри-

мання певної частини такого індексу перебудовувати наново весь індекс, затримка 

у пошуковій видачі буде дуже велика. Для цього постає необхідність у збереженні 

знайдених даних у певному сховищі даних.  

При аналізі отриманих даних, можна побачити, що вони представляють со-

бою орієнтований граф певної структури: вершинами є автори, а дугами між ними 

виступають цитування, які представлені у певній узагальненій структурі. Слід за-

значити, що в такому графі можливі цикли, адже авторам не заборонено цитувати 

власні твори.  

Зазначимо, що у випадку, коли автор цитує роботу, написану декількома ав-

торами, для кожного автора цитованої роботи створюється дуга з автором, який їх 
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цитує. Це полегшує створення індивідуального індексу цитувань для кожного ав-

тора, у порівнянні з можливим варіантом створення окремого вузла, що представ-

лятиме групу авторів. Отже, для збереження такої структури даних в певному схо-

вищі (базі даних) треба визначитися з типом бази даних, яку було б доцільно вико-

ристовувати.  

Графові бази даних 

Через необхідність збереження   таких даних, які характеризуються зв’язками 

та мають схожу на граф структуру, все більш і більш популярними стають графові 

бази даних. Серед реалізацій графових баз даних, які доступні для мови Java, є 

AllegroGraph, HyperGraphDB, InfiniteGraph, OrientDB, Titan та Neo4j. Серед них 

найбільшою популярністю користується Neo4j, розробка над якою активно відбу-

вається в останній час.  

Базу даних Neo4j можна розгортати як у вигляді серверу, так і працювати за 

допомогою програмних викликів процедур до кешованої в певному місці копії. Для 

роботи з базою даних був використаний компонент бібліотеки Spring для Java під 

назвою Spring Data Neo4j. 

Spring Data Neo4j – це проект, який є частиною проекту Spring Data, який 

надає зрозумілий та легкий програмний інтерфейс для доступу до графової бази 

даних Neo4j. 

Для початку необхідно визначити тип відношення між вершинами в графі. 

Це буде структура ребра між вершинами (авторами), що представлятиме собою ци-

тування. З використанням анотацій бібліотеки Spring Data Neo4j клас опису поси-

лання буде мати наступний вигляд: 

 

@RelationshipEntity(`type` = "REFERENCES") 

case class ReferencesRelation (@Fetch @StartNode start:Author, @Fetch 

@EndNode end: Author, @Fetch workCitedIn: String, @Fetch workCited: String)  

де: @RelationshipEntity –назва анотації, що описує зв’язки між об’єктами; 

`type` = "REFERENCES" –опис назви відношення; @StartNode – анотація, що опи-

сує вершину, з якої виходить ребро (в нашому випадку це автор, що використовує 
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інше джерело); @EndNode – анотація, що описує вершину, в яку входить ребро (в 

нашому випадку це автор, якого цитують); workCitedIn, workCited – опис парамет-

рів зв’язку ( в нашому випадку це стрічки, що представляють відповідно роботу, в 

якій використовується цитування, і роботу, яку цитують); @Fetch –анотація, що 

вказує внутрішньому рушію бібліотеки Spring Data Neo4j автоматично заповню-

вати поля з бази даних (в інакшому випадку – ці поля повинні будуть явно бути 

оновлені в програмному коді). 

Далі необхідно описати саму вершину (автора). Це робиться наступним чи-

ном: 

@NodeEntity 

case class Author(val name: String) { 

 @GraphId 

 var id: java.lang.Long = _ 

@Fetch 

 @RelatedToVia(`type` = "REFERENCES") 

 var references: java.util.Set[ReferencesRelation] = _ 

 def addReference(person: Author, workCitedIn: String, workCited: String ) { 

 if (references == null) { 

 references = new java.util.HashSet[ReferencesRelation]() 

  } 

 references.add(ReferencesRelation(this, person, in, out)) 

 } 

 

 def this() = this("") 

}, 

де @NodeEntity – анотація, яка вказує, що далі буде оголошення класу сут-

ності бази даних; val name: String – визначення властивості сутності (в нашому ви-

падку це ім’я автора); @GraphId – анотація, яка вказує, що далі буде оголошення 

унікального ідентифікатора сутності в базі даних; @RelatedToVia(`type` = 



182 

"REFERENCES") – це анотація опису того, що в даному класі буде доданий зв’язок, 

який описується раніше визначеним типом “REFERENCES”. 

В описі класу присутнє поле під назвою references, якe є об’єктом класу мно-

жина стандартного пакету Java. Однією зі зручностей роботи з бібліотекою Spring 

Data Neo4j є те, що при зміні цього поля, бібліотека автоматично оновить графову 

модель в базі даних. 

5.3.1  Тестування на прикладі колекції наукових документів 

Для повної інтеграції системи та перевірки виконання на колекції реальних 

документів було використано статті з журналу «Наукові записки НаУКМА. 

Комп’ютерні науки», видання 2009 [147].  

В результаті виконання модуля завантаження наукових документів було 

знайдено та завантажено всі статті. 

На рисунку 5.2 наведено результат роботи шукача документів: 

[Main-akka.actor.default-dispatcher-3] INFO crawler.Main - Results for 

'http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/NaUKMA/Comp/2009_99/index.html': 

_01_mejtus_vyu.pdf 

_02_shkilnyak_ss.pdf 

_03_afonin_ao.pdf 

_04_kolyadenko_aa.pdf 

_05_shkilnyak_os.pdf 

_06_gorohovskyj_ss.pdf 

_07_anisimov_av.pdf 

_08_fedorchenko_am.pdf 

_09_bunyak_ro.pdf 

_10_apostol_av.pdf 

_11_oletskyj_ov.pdf 

_12_melaschenko_ao.pdf 

_13_chechelnytskyj_oa.pdf 

_14_popov_vv.pdf 

_15_anisimova_la.pdf 

_16_degtyarova_kl.pdf 

_17_glomozda_dk.pdf 

_18_biryukov_ds.pdf 
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_19_bushko_oa.pdf 

_20_bublyk_vv.pdf 

_21_vovk_ne.pdf  

 

На наступному етапі відбувається обробка документу та знаходження необ-

хідних для побудови індексу цитувань даних. На рисунку 5.2 наводиться результат 

обробки документів: 

Article: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ, ОНТОЛОГІЇ ТА ОНТОЛОГІЧНІ ПРОСТОРИ by 

Мейтус В. Ю. was processed in 3.54 seconds 

Article: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА СЦЕНАРІЇВ ЗАГРОЗ ДЛЯ ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧ-

НОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ by Бірюков Д. С. , Заславський В. А. , Євгієнко В. В. , Франчук О. В. 

was processed in 5.138 seconds 

Article: ПРО МАШИННО-ОРІЄНТОВАНІ ЧИСЛЕННЯ СЕКВЕНЦІАЛЬНОГО ТИПУ 

ДЛЯ КЛАСИЧНОЇ ЛОГІКИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ by Афонін А. О. was processed in 0.43 seconds 

Article: ВИКОРИСТАННЯ МЕТАДАНИХ В ІНФРАСТРУКТУРАХ ПРЕДСТАВЛЕННЯ 

ЗНАНЬ by Вовк Н. Є. was processed in 0.227 seconds 

Article: ГРАНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ТИПУ 

ДЖЕКСОНА by Чечельницький О. А. , Франчук О. В. , Кирієнко О. В. was processed in 2.446 

seconds 

Article: КООРДИНАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ У КОЛАБОРАТИВНІЙ СИС-

ТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ВНЗ by Гломозда Д. К. was processed in 0.24 seconds 

Article: ОРГАНІЗАЦІЯ ОНТОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗО-

ВАНОГО ЕКСПЕРТНОГО ДОБОРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ТЕМАТИЧНОМУ 

ПОРТАЛІ by Олецький О. В. was processed in 0.285 seconds 

Article: МОДЕЛЮВАННЯ БІРЖОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АГЕНТНОГО 

ПІДХОДУ by Анісімова Л. А. , Глибовець А. М. , Субота О. М.was processed in 0.28 seconds 

Article: СЕКВЕНЦІЙНІ ЧИСЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВНИХ МОДАЛЬ-

НИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ЛОГІК by Шкільняк О. С. was processed in 0.29 seconds 

Article: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ НА СКІНЧЕННИХ ОБЛАСТЯХ З ОБМЕЖЕННЯМИ by Гороховсь-

кий С. С. , Кульчицький Ю. М. was processed in 0.177 seconds 

Article: КОМПЛЕКТИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ by Мелащенко А. О. , Перевозчикова О. 

Л. , Скарлат О. С. , Криворучко К. С. was processed in 0.334 seconds 

Рис. 5.2. Вигляд результатів роботи шукача до-
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Article: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО ДОВЕДЕННЯ ТЕОРЕМ ДЛЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА БАЗІ РОЛЕЙ ТА ГЕНЕРАЦІЇ АВТО-

РИЗАЦІЙНИХ ТВЕРДЖЕНЬ by Коляденко А. A. was processed in 0.113 seconds 

Article: ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ГІЛЬБЕРТА ДЛЯ ОБМЕЖЕНОЇ ОБЛА-

СТІ З НЕГЛАДКОЮ МЕЖЕЮ by Попов В. В. , Вакал Є. С. , Шитіков М. В. was processed in 0.126 

seconds 

Article: СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ by Апостол А. В. was processed 

in 0.111 seconds 

Article: ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В КОНСТЕКСТІ НАВЧАННЯ ЕТО-

ДАМ ГРУПОВОЇ РОБОТИ by Бублик В. В. , Борозенний С. О. was processed in 0.437 seconds 

Article: SHAPE-BASED CLASSIFICATION OF RADIOLOGICAL IMAGES by O. Buchko 

was processed in 0.294 seconds 

Article: БАЗА ЗНАНЬ КОМПОНЕНТІВ РЕПОЗИТОРІЯ NRECO by Федорченко В. М. was 

processed in 0.174 seconds 

Article: ПОБУДОВА КРИВОЇ ДОХІДНОСТІ by Дегтярьова К. Л. , Попов В. В. , Тригуб О. 

С. was processed in 0.14 seconds 

Article: НЕОКЛАСИЧНІ АЛГЕБРИ ТА ЇХ ГОМОМОРФІЗМИ by Шкільняк С. С. was 

processed in 0.272 seconds 

Article: ОГЛЯД НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ В РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ 

ДИЗАЙН-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ by Буняк Р. О. was processed in 0.188 seconds 

Article: РОЗРОБКА МЕТОДІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗШИРЕННЯ ТА ДОБУДОВИ 

ОНТОЛОГІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ by Анісімов А. В. , Глибовець М. М. , Кулябко П. П. , Марченко 

О. О. , Лиман К. С. was processed in 0.086 seconds 

 

Тобто, для кожного документу ми виділили наступні дані: автор (автори) 

статті; назва статті; список використаних джерел у вигляді набору об’єктів, що 

складаються зі списку авторів цієї статті та назви статті. 

Отримані цитування заносяться у базу даних (рисунок 5.3) 

Persisting to DB article: ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АВТОМАТИЧНОГО ДОВЕДЕННЯ 

ТЕОРЕМ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ НА БАЗІ РОЛЕЙ ТА ГЕ-

НЕРАЦІЇ АВТОРИЗАЦІЙНИХ ТВЕРДЖЕНЬ by Коляденко А. A. Persisted to DB in 2.556 seconds 

Persisting to DB article: МОДЕЛЮВАННЯ БІРЖОВИХ ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

АГЕНТНОГО ПІДХОДУ by Анісімова Л. А. , Глибовець А. М. , Субота О. М. Persisted to DB in 

3.013 seconds  

Рис. 5.3. Результат обробки документів 
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Persisting to DB article: МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОЦІНКА СЦЕНАРІЇВ ЗАГРОЗ ДЛЯ 

ОБ’ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ by Бірюков Д. С. , Заславський В. А. , Євгієнко В. 

В. , Франчук О. В. Persisted to DB in 8.568 seconds 

Persisting to DB article: СЕКВЕНЦІЙНІ ЧИСЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙНО-НОМІНАТИВ-

НИХ МОДАЛЬНИХ І ТЕМПОРАЛЬНИХ ЛОГІК by Шкільняк О. С. Persisted to DB in 2.11 

seconds 

Persisting to DB article: БАЗА ЗНАНЬ КОМПОНЕНТІВ РЕПОЗИТОРІЯ NRECO by Федо-

рченко В. М. Persisted to DB in 1.762 seconds 

Persisting to DB article: СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ by Апостол А. 

В. Persisted to DB in 1.607 seconds 

Persisting to DB article: ПОБУДОВА КРИВОЇ ДОХІДНОСТІ by Дегтярьова К. Л. , Попов 

В. В. , Тригуб О. С. Persisted to DB in 0.358 seconds 

Persisting to DB article: ПРО МАШИННО-ОРІЄНТОВАНІ ЧИСЛЕННЯ СЕКВЕНЦІАЛЬ-

НОГО ТИПУ ДЛЯ КЛАСИЧНОЇ ЛОГІКИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ by Афонін А. О. Persisted to 

DB in 7.722 seconds 

Persisting to DB article: НЕОКЛАСИЧНІ АЛГЕБРИ ТА ЇХ ГОМОМОРФІЗМИ by Шкільняк 

С. С. Persisted to DB in 2.309 seconds 

Persisting to DB article: КОМПЛЕКТИ ПІДПИСІВ ДЛЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ НАЦІ-

ОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННИХ ЦИФРОВИХ ПІДПИСІВ by Мелащенко А. О. , Пере-

возчикова О. Л. , Скарлат О. С. , Криворучко К. С. Persisted to DB in 0.363 seconds 

Persisting to DB article: ЧИСЕЛЬНЕ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧІ ГІЛЬБЕРТА ДЛЯ ОБМЕ-

ЖЕНОЇ ОБЛАСТІ З НЕГЛАДКОЮ МЕЖЕЮ by Попов В. В. , Вакал Є. С. , Шитіков М. В. 

Persisted to DB in 1.688 seconds 

Persisting to DB article: ВИКОРИСТАННЯ МЕТАДАНИХ В ІНФРАСТРУКТУРАХ ПРЕД-

СТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ by Вовк Н. Є. Persisted to DB in 2.473 seconds 

Persisting to DB article: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 

РОЗВ’ЯЗАННЯ КОМБІНАТОРНИХ ЗАДАЧ НА СКІНЧЕННИХ ОБЛАСТЯХ З ОБМЕЖЕН-

НЯМИ by Гороховський С. С. , Кульчицький Ю. М. Persisted to DB in 3.213 seconds 

Persisting to DB article: РОЗРОБКА МЕТОДІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО РОЗШИРЕННЯ 

ТА ДОБУДОВИ ОНТОЛОГІЧНИХ БАЗ ЗНАНЬ by Анісімов А. В. , Глибовець М. М. , Кулябко 

П. П. , Марченко О. О. , Лиман К. С. Persisted to DB in 1.069 seconds 

Persisting to DB article: ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОЇ ОСВІТИ В КОНСТЕКСТІ НАВ-

ЧАННЯ МЕТОДАМ ГРУПОВОЇ РОБОТИ by Бублик В. В. , Борозенний С. О. Persisted to DB in 

2.188 seconds 
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Persisting to DB article: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ, ОНТОЛОГІЇ ТА ОНТОЛОГІЧНІ 

ПРОСТОРИ by Мейтус В. Ю. Persisted to DB in 20.286 seconds 

Persisting to DB article: ОРГАНІЗАЦІЯ ОНТОЛОГІЧНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ АВ-

ТОМАТИЗОВАНОГО ЕКСПЕРТНОГО ДОБОРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ НА ТЕМАТИ-

ЧНОМУ ПОРТАЛІ by Олецький О. В. Persisted to DB in 6.303 seconds 

Persisting to DB article: ОГЛЯД НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ В РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНИХ СИС-

ТЕМ НА БАЗІ ДИЗАЙН-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ by Буняк Р. О. Persisted to DB in 1.687 

seconds 

Persisting to DB article: SHAPE-BASED CLASSIFICATION OF RADIOLOGICAL IMAGES 

by O. Buchko Persisted to DB in 18.726 seconds 

Persisting to DB article: ГРАНИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛІ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕ-

РЕЖІ ТИПУ ДЖЕКСОНА by Чечельницький О. А. , Франчук О. В. , Кирієнко О. В. Persisted to 

DB in 1.03 seconds  

Persisting to DB article: КООРДИНАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ КОРИСТУВАЧІВ У КОЛАБОРА-

ТИВНІЙ СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ВНЗ by Гломозда Д. К. Persisted to DB in 2.052 

seconds 

 

Для перевірки завантаження у сховище даних використано веб-інтерфейс си-

стеми контролю баз даних Neo4j. Одними з найцікавіших можливостей, що дозво-

ляє цей інтерфейс є: візуалізація графів, представлення даних у табличній формі, 

можливість експорту у різні формати даних, консоль запуску запитів до бази даних 

з відображенням у вибраному форматі. 

Далі наводяться приклади візуалізації певних запитів. 

1) Відображення всіх зв’язків між авторами – за допомогою цього запита мо-

жна у вигляді графу побачити структуру отриманої бази даних. 

Для цього за допомогою мови Cypher (мови запитів Neo4j) було реалізовано 

таку вибірку :  

MATCH (a)-[:`REFERENCES`]->(b) RETURN a,b  

На рисунку 5.1 кружками зображено вузли графу ( у нашому випадку – це 

автори статей), а лініями, що їх зв’язують, виступають зв’язки, що відображають 

Рис. 5.3. Занесення в базу даних 
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цитування одного автора іншим. Стрілочками на кінці ребер показуються, хто саме 

кого цитує. 

 

 

 

2) Знаходження всіх цитувань автора – на графі відображається автор та всі 

автори, що його цитують. 

Результат запиту:  

MATCH(a)-[:`REFERENCES`]->(b:Author {name:"Глибовець М. М."}) RETURN a,b 

показаний на рисунку 5.5. 

На цьому рисунку можна побачити, що на автора, з іменем Глибовець М. М. 

у своїх творах посилаються 4 інших автори.  

На рисунку 5.6 можна побачити, яким чином відображається зв’язок між ав-

торами (цитування). На графі виділено зв’язок, для якого зараз відображається ін-

формація. Основними властивостями є: workCitedIn – стаття, де цитується автор; 

workCited – стаття, що цитується 

 

Рис. 5.4. Граф зв’язків цитувань авторами 
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3) Пошук авторів, яких найчастіше цитують – цю інформацію зручно перег-

лядати за допомогою табличного виведення. 

Рис. 5.5. Автор та всі автори, що його цитують. 

Рис. 5.6. Відображається зв’язок між авторами (цитування). 
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Наступний запит реалізує цей пошук: 

MATCH (a)-[:`REFERENCES`]->(b) RETURN b, count(a) order by count(a) descending 

В результаті цього запиту ми отримуємо таблицю з двома стовпчиками (ри-

сунок 5.7), де в першому стовпчику відображається ім’я автора, а в другому – зага-

льна кількість статей, в яких він цитується. Таблиця відсортована за спаданням кі-

лькості цитувань. 

Результат виконання дуже швидкий – 336 мілі-секунд або третина секунди. 

 

 

 
Рис. 5.7. Пошук авторів, яких найчастіше цитують 
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5.4 Заключення 

Для забезпечення якісної та релевантної вибірки документів, такі системи, як 

Google, Yandex, використовують механізми ранжування. Це стосується також по-

шуку серед колекцій наукових документів, наприклад, статей. В такому випадку 

для підвищення якості видачі використовують індекси цитувань. Побудова вручну 

таких індексів є нелегкою задачею. Тому багато зусиль та коштів вкладається у 

створення автоматичних або принаймні напів-автоматичних систем для побудови 

індексів цитувань вхідної колекції документів. Існує багато зарубіжних сервісів для 

індексування наукових документів. Основним недоліком таких сервісів є дуже ни-

зька підтримка україномовних видань. Це є наслідком того, що вони орієнтуються 

на зовсім інакші правила оформлення наукових документів.  

У цьому розділі була представлена архітектура та методи розв’язання задачі 

побудови індексу для реалізації ранжування наукових документів. Серед основних 

задач, які були розв’язані, можна виділити наступні: представлена детальна архіте-

ктура компоненту, що відповідає за пошук документів за певним ресурсом та зава-

нтаження їх для подальшої обробки; досліджено методи роботи над pdf-докумен-

тами для вирішення задачі відновлення структури та даних з них; розглянуто мож-

ливості знаходження та обробки необхідних даних в документі, наприклад, списку 

використаних джерел; запропоновано підхід для збереження побудованого індексу 

цитувань у базі даних, з урахуванням ефективності та можливого масштабування; 

наведена аргументація обраних рішень для забезпечення виконання цієї задачі. 

Зрозуміло, що   алгоритм пошуку містить елементи, які можна легко розпа-

ралелити, було вирішено використовувати одну із успішних на сьогодні моделей 

паралельного програмування – модель акторів. Остання досить ефективно реалізу-

ється за допомоги агентного підходу і дозволяє суттєво покращити  часову оцінку 

роботи системи.  

Домінантним на сьогодні підходом у розробці багатопоточних застосувань є 

використання спільного змінного стану – великої кількості об’єктів, кожен з яких 

працює у власному потоці, але характеризується станом і може бути змінений у 
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будь-який момент у різних частинах програми. Зазвичай, у такому коді для синх-

ронізації взаємодії потоків накопичується багато блоків, керованих «замками» 

(примітивами синхронізації).   

У таких системах часто з’являються дефекти, які можуть не виявитися на 

етапі тестування, але призвести до катастрофічних помилок під час завантаження 

та використання застосування на реальних серверах. До цих дефектів можна зара-

хувати «змагання за ресурси», дедлоки, «голод» тощо.   

Для вирішення зазначених проблем ми й використали модель акторів (МА), 

що дозволяє писати ефективні багатопоточні програми, у яких легко аналізувати та 

описувати управління програми під час її роботи. 

Також було проведена інтеграція модулів системи та тестування на прикладі 

реальної колекції наукових документів, інтерпретація результатів.  

Текст основник складових програмної реалізації модуля ранжування докуме-

нтів на базі індексу цитувань приведено в додатку 3. 
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6 РОЗДІЛ. МОДУЛЬ ПОБУДОВИ ТЕЗАУРУСА КОЛЕКЦІЇ НАУ-

КОВИХ ДОКУМЕНТІВ 

У розділі розглянуто аналіз існуючих підходів побудови тезаурусів. Основ-

ний акцент зроблено на опис розробленого прикладного методу, що надає можли-

вість досить точно визначати важливі україномовні терміни і термінологічні 

зв’язки між ними, та реалізації запропонованого методу у вигляді веб застосунку 

для аналізу його ефективності на реальних даних, з подальшою можливістю засто-

сування розробленого компоненту як складової пошукової системи наукових доку-

ментів. 

6.1 Тезаурус 

Тезаурусом називають керований словник, що містить семантичні зв’язки 

між термінами, і використовується з метою поліпшення процесу пошуку пов’яза-

них термінів. Означень тезауруса досить багато, починаючи від доволі короткого і 

загального, наведеного в роботі Шутца і Педерсона [148]: “Ми визначаємо тезаурус 

як просте відношення між словами і іншими близько пов’язаними словами”, уточ-

нюючи далі що тезаурус має бути достатньо специфічним щоб надавати користу-

вачу синоніми шуканих слів. На противагу, в роботі Міллера [149] подано більш 

точне означення тезауруса, що є “лексико-семантичною моделлю концептуальної 

реальності або її представника, що виражена у формі системи термінів і їх зв’язків, 

пропонує доступ за допомогою багатьох аспектів і використовується в якості сис-

теми обробки і пошуку всередині модулю інформаційної пошукової системи”. Ці-

каво, що автор наголошує на принциповій нерозривності теоретичної моделі теза-

уруса і практичного використання програмних модулів із такою функціональністю. 

Функціонально, зв’язки між термінами в тезаурусах прийнято позначати так: 

ширший термін (BT), вужчий термін (NT), переважний термін (USE), пов’язаний 

термін (RT) – для позначення зв’язків, для котрих неможливо точно встановити на-

прямок зв’язку.  

Конвенційний спосіб складання тезаурусів – за допомогою залучення експе-

ртів з певних галузей знань – досить коштовний. Одним із способів зменшення ва-
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ртості складання тезауруса є використання вже існуючих лексикографічних баз да-

них, таких як WordNet, що має серйозну проблему при застосуванні такого корпусу 

загальної лексики до доменно-специфічних областей знань [148]. Інший підхід – 

автоматизовані методи створення тезаурусів, що можуть підготувати досить точну 

основу для подальшого уточнення експертами.  

Формат RDFє одним із найпоширеніших способів подання даних і метаданих 

для технологій семантичного вебу. В основі даного формату лежить ідея подання 

інформації у вигляді триплетів «суб’єкт – предикат – об’єкт». Така загальна і проста 

на перший погляд модель може вдало задовольнити потреби тезауруса для опису 

його змісту. Однак поряд із задоволенням потреб на рівні узгодженості моделей 

постає інша надзвичайно важлива властивість міжнародного формату – широка 

всесвітня підтримка на рівні реалізації прикладних систем. Як зазначалося раніше, 

роль тезауруса визначається не лише точністю і об’ємом представлених терміноло-

гічних зв’язків, але й практичною застосовністю програмного модулю, простотою 

доступу і придатністю до машинної обробки. Саме завдяки можливості публікації 

оброблених за допомогою програмної частини тезауруса даних безпосередньо в ме-

режі Інтернет у міжнародно-прийнятному форматі, нами було запропоновано фор-

мат RDF і підлеглу систему веб-сервісів з програмним інтерфейсом в якості кінце-

вого формату доступу до тезаурусу. 

Серед конкретних специфікацій RDF, формат JSON-LD, поданий у стандарті 

ISO-25964 [150], на нашу думку найкращим чином відповідає поставленій задачі 

публікації ресурсів тезауруса у вигляді веб-сервісу. До визначених нами переваг 

формату належить: 

• реалізація моделі пов’язаних даних, що є необхідною властивістю нами 

означеного тезауруса як системи доступу до даних про зв’язки термінів, і певним 

чином наслідує ідеї концепції RESTful HATEOAS [151] веб-сервісів, що на нашу 

думку є одним з найбільш прогресивних на сьогодні індустріальних підходів до 

підтримки машинної обробки веб-ресурсів; 
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• підтримка елемента контексту для опису доменних обмежень і типів 

полів тіла документа, що дозволяє значно скоротити запис без втрати в точності 

визначення обмежень; 

• формат JSON є більш прийнятним для читання людиною з-поміж ін-

ших альтернатив; 

• серіалізацію даних у формат JSON-LD за допомогою веб-сервісу до-

сить легко реалізувати завдяки широкій підтримці базового формату JSON в прик-

ладних бібліотеках з відкритим кодом. 

До базових концепцій формату відносяться [152]: IRI – інтернаціональні іде-

нтифікатори ресурсів; контекст, що слугує головним чином для задання скорочень 

до IRI; ідентифікатори вузлів і типізовані значення. 

Запропонованих базових елементів формату має бути достатньо щоб подати 

дані тезаурусу у мінімально задовільному до стандарту вигляді. 

6.2 Автоматизовані методи побудови тезаурусів 

Методи автоматизованого складання тезаурусів можна поділити на два прин-

ципових класи: статистичні, що інтенсивно використовують частотні і позиційні 

характеристики термінів в документах в якості основи для різноманітних моделей 

виявлення зв’язків між термінами, і лексикографічні, що використовують відомості 

зі сфери обробки природної мови для здійснення синтаксичного, морфологічного і 

інших видів аналізу тексту з метою знаходження семантичних зв’язків на основі 

отриманої виключно з тексту інформації. При цьому в лексикографічних методах 

зазвичай набувають широкого вжитку зібрані експертами корпуси мов, що містять 

правила спільного вжитку слів, словоформи і синонімічні ряди, а також доступні 

програмні пакети для проведення початкового аналізу вільного тексту, зокрема 

утиліти тегування за частинами мови, лематизатори, стемери і поготів. В свою 

чергу, для статистичних методів такою основою є утиліти індексування і ранжу-

вання термінів. Подане розбиття методів на два класи за великим рахунком умо-

глядне і не є взаємовиключним, тому в більшості досліджень зустрічається спільне 

використання технік з різних підходів, з наданням переваги одному з класів мето-

дів.  
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Статистичні методи 

Основою для багатьох статистичних методів пошуку залежностей між термі-

нами є створення індексу термінів, що описують зміст документів найкращім чи-

ном. В свою чергу, побудова індексу зазвичай потребує ранжування термінів за 

ступенем важливості, і найбільш вживаними техніками зважування, що беруть свій 

початок в алгоритмах пошукових систем, є використання частоти терміну (TF), зво-

ротної документарної частоти (IDF), а також їх комбінацій. Розглянемо даний під-

хід детальніше.  

 Ранжування термінів за метрикою TF∙IDF 

Метрика зважування TF∙IDF, у багатьох своїх модифікаціях грала значну 

роль основної техніки ранжування в пошукових системах на певному етапі їх роз-

витку, і велика кількість досліджень з покращення формул [153] і проведених екс-

периментів зробили дану методику досить ефективною. 

Розглянемо специфічний зміст даних метрик. Відтак, використовуючи ви-

ключно частоту терміна в якості міри зважування, оптимальними термінами в ін-

дексі стають ті, що мають середню частоту в документі. Найчастіші слова в доку-

менті вважаються неприйнятними для відрізнення одного документу від інших в 

колекції, а найменш вживані слова вважаються недостатньо впливовими для якіс-

ного опису змісту документа. Натомість, метрика інвертованої документарної час-

тоти бере до уваги появу слів у всій колекції, а не в окремо взятому документі. 

Таким чином, слова що зустрічаються в усіх або принаймні у багатьох документах 

колекції вважаються неприйнятними для відрізнення документів, і навпаки, ті, що 

зустрічаються в декількох документах, вважаються прийнятними для опису цих до-

кументів. Комбінація наведених технік призводить до спільного використання си-

льних сторін обох методів: великої ваги набувають терміни, що зустрічаються з 

середньою частотою в документах і водночас з малою частотою в колекції.  

Метод спільного вжитку 

Використання цього методу є одним із базових підходів в ІП до формування 

багатослівних термінів, що є статистичною альтернативою лексикографічного ме-
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тоду тегування за частинами мови. Основними елементами для обчислення в ме-

тоді є частоти входження терміну у певні різні за розміром контекстні рамки, такі 

як цілий документ, глави документу, параграфи й інші менш дрібні елементи. При 

цьому чим ближче слова зустрічаються в контексті обраної рамки, тим більшою 

призначається міра спільного вжитку. В дослідженні Шутца і Педерсона [148] в 

основу для реалізації даного підходу покладено створення матриці С, елементи якої 

𝐶  показують кількість разів спільного вжитку між словами i та j в контекстній ра-

мці розміру k. З даною реалізацією пов’язані очевидні проблеми ефективності через 

велику розмірність і тривалий час побудови такої матриці. Стосовно якості знайде-

них термінологічних зв’язків за даним методом теж виникають сумніви. Так у 

статті Чена [154] говориться про неефективність складеного за даним методом те-

заурусу при застосуванні до задач пошуку, і пропонується власний метод, що роз-

глянуто далі. 

Метод концептуального простору 

В цьому підході вводяться поняття концептуального простору як мережі те-

рмінів і зважених асоціацій між ними, що здатні відтворити концепти і зв’язки між 

ними у відповідному інформаційному просторі, представленому у вигляді колекції 

документів в базі даних.  

Для даного підходу виділяють чотири кроки:  

1. збір документів і списку об’єктів інтересу, 

2. фільтрація об’єктів і автоматизована індексація, 

3. аналіз методом спільного вжитку, 

4. асоціативний пошук. 

Етап збору документів у методі вважається досить важливим, адже базова 

колекція документів має бути достатньо повною для репрезентативного опису усіх 

домен-специфічних концептів окремо взятої області. На наступному кроці фільт-

рування об’єктів інтересу визначалася множина термінів, що відповідала б ключо-

вим поняттям предметної колекції. Через те що не всі ключові поняття зазвичай 
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включені в опис предметної області, застосовується техніка автоматизованого ін-

дексування колекції для знаходження таких термінів з тексту. В рамках індексу-

вання, в методі були запропоновані такі кроки:  

• звернення до словників для ідентифікації окремих слів у тексті, 

• наступне фільтрування списку слів за допомогою вилучення стоп слів, 

що не підходять в якості кандидатів на включення до індексу, 

• стемінг слів, що залишились після фільтрації, 

• формування термінологічних фраз шляхом поєднання суміжних слів у 

документах і включення їх до індексу. 

На третьому етапі, аналіз методом спільного вжитку починався з обчислення 

частот термінів і інвертованих документарних частот, з наданням переваг у зважу-

ванні термінів у заголовках документів, ключовим словам відомим з предметної 

області заздалегідь і побудованим багатослівним термінам. Аналіз здійснювався на 

базі розробленої Ченом і Лінчем [155] асиметричної функції кластеризації, що за 

доведенням авторів надає кращі результати ніж загальновживана косинусна міра 

схожості. 

Модель асоціативного пошуку у цьому методі, наближена до ментальних 

способів представлення інформаційних потреб користувачів пошукової системи у 

вигляді мережі термінів і зв’язків між ними, що зазвичай є нечіткими. Авторами 

методу було розроблено інтерфейс навігації по побудованому тезаурусу, в основу 

котрого було покладено нейронну мережу Хопфілда, яка в результаті своєї роботи 

по досягненню збіжності уточнювала ваги між термінами, таким чином наближа-

ючи стан зв’язків між термінами до подібного за силою зв’язків стану їх представ-

лення в людській пам’яті [156].  

Лексикографічні методи 

Лексикографічні методи пошуку зв’язків між термінами базуються на при-

ципі прямого зазначення зв’язку між словами за допомогою мовних засобів, при-

чому характер зв’язку можна визначити, виходячи з синтаксичної та лексичної бу-

дови висловлювань. Перш ніж розглянути основні позиції даних методів, а також 
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їх безпосередній зв’язок з утворенням термінології, необхідно подати декілька 

означень. 

Терміном (лат. terminus – «рубіж, межа»), називають слово або словосполу-

чення, що позначає поняття певної галузі науки, техніки тощо. Основними озна-

ками терміну є: системність, наявність дефініції, тенденція до однозначності в ме-

жах свого термінологічного поля, тобто термінології певної галузі [157]. Зазначені 

ознаки наявні тільки в конкретних терміносистемах, але за їх межами термін втра-

чає вказані характеристики і стає загальновживаним словом. Слід також зазначити, 

що основна функція терміна – номінативна та що терміни у більшості випадках 

позбавлені емоційного забарвлення. 

Термін – одиниця лексичного складу мови, завданням якої є називати реалії 

даної спеціальності та бути підставою для наукового висловлювання. 

Без цих найменувань неможливо здійснювати наукову роботу. У науковому 

тексті термін виступає як стабільний елемент, який приєднують до одиниць загаль-

новживаного лексичного складу мови. Відзначаються дві основні сфери функціо-

нування термінів: сфера внутрішньо-наукова та сфера зовнішніх зв’язків мови. 

Слід мати на увазі те, що в кожній із галузей конкретний термін має інше 

семантичне значення, яке може збігатися із значенням у загальній мові або може 

відрізнятися від нього. Варто також зазначити, що на зміну значення терміна впли-

вають мовні та позамовні фактори. 

 Розглядаючи типологію термінів, для наших задач є ключовою типологія за 

формою, а саме: однослівні (кластеризація, означення, алгоритм) та багатослівні, 

або термінологічні словосполучення, найчастіше двослівні терміни (часова склад-

ність, соціологічне дослідження). 

Для задач пошуку термінів також важливо надати способи утворення термі-

нів. Відомі такі способи утворення термінів [158]: утворюванням похідних слів (до-

давання префіксів та суфіксів до існуючих слів); складанням слів у термінологічні 

словосполучення; об’єднуванням слів у композити – складені слова; використан-

ням скорочених слів або скорочень; перенесенням значення; запозиченням слів з 

інших мов. 
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В розрізі лексикографічних методів пошуку зв’язків в термінології, найціка-

вішим для нас є спосіб складання термінологічних словосполучень.  

Цей спосіб належить до найпродуктивніших способів словотвору. Двоє або 

більше слів зливаються в одне словосполучення. Окремі слова втрачають у слово-

сполученні свою самостійність та їх питоме значення зникає. У новому сполученні 

його члени набувають нового змісту, який є в цій формі однозначний. Терміноло-

гічні словосполучення, як правило, поділяють на номінативні та дієслівні. Кожне 

термінологічне словосполучення виступає у мові як певна форма, тобто неможливо 

його члени пересувати або заміняти синонімами.  

З поняття терміну логічно випливає означення термінології:  

Термінологія (лат. terminus – «рубіж, межа» і грец. λόγος – «слово, вчення») 

це: 

1) Сукупність термінів, що обслуговують певну сферу знань, пов’язаних 

із системою понять : мистецтво, техніка, виробництво тощо. На думку вчених, 

слово термін уперше з’явилося у Німеччині в 1876 р. 

2) Розділ лексикології, що займається загально-теоретичними питаннями 

терміна [157]. 

В українській мові, крім поняття термінологія, досі часто користуються тер-

міном термінознавство. Дефініція його така – «наука, яка займається загальновжи-

ваними питаннями терміна, термінології, номенклатури» [159].  

Тобто, можна побачити прямий зв’язок між тезаурусом, термінологією і лек-

сикографією.  

Лексикографія – словникарство, розділ мовознавства, що займається ство-

ренням словників та їх теоретичних засад [159]. У рамках лексикографії слід розрі-

зняти лексикографічну теорію, що включає в себе основні проблеми лексикографії, 

з якими зустрічається лексикограф у своїй роботі та власне лексикографічну прак-

тику, тобто практичні питання щодо збору лексикографічного матеріалу, його роз-

робку та з рештою укладання словникового тексту. Лексикографія пов’язана з ін-

шою мовознавчою дисципліною – лексикологією. Головним завданням лексиког-

рафії є пояснення незрозумілих слів, яке здійснювалося початково у вигляді глос, 
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тобто тлумачення написів на полях і в тексті рукописних книг. Лексикографія зай-

мається словникарським кодифікуванням лексики будь-якої мови.  

 Основним об’єктом лексикографії є слово. Будь-який словник містить певну 

кількість слів конкретної досліджуваної мови або мов, тобто необхідно з точки зору 

лексикографії розглядати слово і мову. 

Одним із завдань лексикографії є укладання словників, адже «словник є ко-

рисним помічником для спеціальної термінологічної роботи, а також для стилізації 

наукового тексту, тому що в них наочно зібрані спеціальні назви та звороти» [160]. 

Словники відображають культуру й мову народу та є джерелом правил її напи-

сання, вимови, наголошування тощо.  

Важливо, що серед типів словників, складанню котрих присвячена наука і 

ремесло лексикографії, почесне місце займають саме термінологічні словники.  

Отже, зв’язок проблематики складання тезаурусів і використання лексиког-

рафічних методів є вкрай необхідною умовою пошуку вдалих рішень.  

Адже в працях [154] зазначалася одна з найпоширеніших проблем всіх ста-

тистичних методів – проблематика індексування фразових термінів, або, в нашому 

випадку, термінологічних словосполучень. Автори зазначали необхідність побу-

дови якісних рішень на основі лінгвістичних особливостей текстів, зокрема з вико-

ристанням техніки тегування за частинами мови, як одну із головних задач покра-

щення статистичних методів в інформаційному пошуку.  

Для того щоб таку методику спробувати застосувати для пошуку термінів, 

необхідно розглянути можливі способи утворення термінів, наприклад згідно ро-

боти Кріслової [158]. Важливість саме іменникових словосполучень, що відпові-

дали б термінам, підтверджується і в праці Лендау, де зазначається, що серед нау-

ково-технічної літератури і в термінологічних словниках більшість термінів вира-

жені іменниками [161]. Подальші схожі роздуми побачимо в методі Г. Грефенстета.  

Метод генерації тезаурусу з використанням техніки браку знань 

Метод був вперше описаний і застосований Грегорі Грефенстетом [162]. По-

кладені в основу методу техніки видобування термінів і зв’язків між ними для по-

будови початкової версії тезаурусів з будь-якої колекції специфічних за областю 
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текстів названі техніками з браком знань через те, що для побудови такого тезау-

русу наявність будь-яких знань про область знань є зовсім не необхідною, і така 

побудова виводиться першочергово з наявних текстів. Дослідники застосували цей 

метод до більш ніж 20 різних корпусів текстів, розміром від 1 до 6 мегабайт, і отри-

мали позитивні результати. Розглянемо ж лексикографічні закономірності, покла-

дені в основу даних технік більш детально. 

Відкритий текст колекції документів в першу чергу розбивався на токени за 

регулярною граматикою. Потім кожен токен аналізувався, і до нього з лексикону 

мови добиралися теги частин мови і їх основних параметрів, що мав у собі токен. 

Далі тегований текст позбавляли неоднозначності стохастичним методом, так щоб 

кожен токен мав тільки одну форму частини мови і один тег. Після цього готовий 

текст розбирався, і збиралися зазначені у форматі тезаурусу залежності між сло-

вами.  

Для іменників, збирались як атрибути всі модифікуючі прикметники і діє-

слова, для котрих дані іменники були суб’єктами або об’єктами, а також всі інші 

іменники, що відносились до них як додатки або входили в умовні звороти. Схо-

жість між іменниками обчислювалась за допомогою зваженої метрики Жаккарда 

[163]. У результаті порівнянь для кожного іменника зберігався сортований список 

найбільш схожих на цей термін слів з тексту. Для скорочення такого списку засто-

совувався фільтр, що залишав тільки ті слова, які є взаємно найбільш схожими, 

тобто щоб кожен з термінів містився в рамках 10 найбільш схожих слів в обох спи-

сках. Цікаво, що з результуючому списку схожих слів автори використали порів-

няльну частоту входження термінів у якості основи для побудови ієрархічних зв’яз-

ків в тезаурусі, зазначаючи що даний обраний метод є надзвичайно слабким і нето-

чним.  

Для виокремлення загальновживаних фраз, або термінологічних словосполу-

чень, автори використали тільки модель з двослівних словосполучень, утворених 

іменниками, спираючись на проблематику пошуку більш довгих підпослідовнос-

тей у тексті. Між іншим, серед усіх таких фраз в результуючий тезаурус потрапили 
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тільки 10 найбільш вживаних, кожна з котрих зустрічалася в тексті немодифікова-

ною принаймні 3 рази. Щоб підібрати список синонімічних фраз, для зважування 

був обраний інший метод, який брав до уваги ширший за синтаксичний контекст, 

що виходив за рамки окремих словосполучень. Як показали експерименти, для фра-

зових словосполучень, частота вживання котрих значно менша, адекватну оцінку 

надавав тільки аналіз ширшого контексту, тобто цілих речень. 

Окрім окреслених груп слів, в даному методі також відбувався пошук дієслів 

і сімейств слів. У підсумку, дослідникам вдалося побудувати 20 різних тезаурусів 

на різних тематичних колекціях текстів, для чого було застосовано 3 різних тех-

ніки: використання локальної лексико-синтаксичної інформації для побудови 

зв’язків близькості між термінами, використання більш ширшого контексту ре-

чення для пошуку двослівних фраз, і насамкінець присутність у всьому документі 

для виявлення сімейств термінів. В реалізації лінгвістичних підходів не було вико-

ристано складних лінгвістичних закономірностей, таких як семантичні маркери на 

іменниках, або детальний морфологічний аналіз, і все ж таки отримані результати 

говорять на користь ефективності застосованих технік.  

Гіпонімія як основа для пошуку ієрархічних зв’язків 

В наступному лексикографічному методі ключову роль грає поняття гіпоні-

мії, котре ми розглянемо тут детальніше.  

Гіперо-гіпонімія – це родо-видові відношення в лексико-семантичній системі 

[164]. Наприклад: береза, дуб, клен, явір, сосна – дерево; троянда, рожа, настурція, 

тюльпан, нарцис – квітка. Родові слова називають гіперонімами, а видові — гіпоні-

мами.  

Гіперо-гіпонімія близька до синонімії. Але на відміну від синонімії, яка до-

пускає двосторонню заміну в тексті (першого синоніма на другий і навпаки), в гі-

перо-гіпонімії можлива тільки одностороння заміна — заміна гіпоніма на гіперо-

нім.  
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Зрозуміло, що явище гіпонімії є безпосереднім вказівником в тексті на 

зв’язок типу «загальне-конкретне» між термінами, котрий є невід’ємною складо-

вою тезаурусів. Розвиваючи дану ідею, М. Герст [165] описав автоматизований ле-

ксикографічний метод видобування гіпонімів з тексту. 

Дві головні цілі, вказані даним підходом – елімінація потреби у попередньо 

складених знаннях про предметну область і можливість застосування методу на 

широкому колі текстових колекцій. У роботі було виокремлено множину лексико-

синтаксичних шаблонів, що є широко розповсюдженими серед колекцій текстів рі-

зних жанрів, що безпосередньо вказують на шукані лексичні залежності, і котрі 

легко розпізнати в тексті як програмними засобами, так і власноруч. 

В основу методу покладено ідею про вміст великої кількості корисної інфор-

мації про предметну область в самому тексті, що може бути виявлена як людиною, 

так і алгоритмом, не вдаючись до занадто конкретних деталей окреслених явищ і 

речей, тобто не потребуючи від системи здійснення глибокого лексикографічного 

чи семантичного аналізу. Наприклад, з речення: «Мови програмування, такі як Java, 

C++ і Smalltalk, відносяться до класу імперативних об’єктно-орієнтованих мов», - 

людина чи алгоритм, що не має ніякого уявлення про окремі мови програмування, 

з тексту знає про відношення між поняттями, узагальнювальне поняття, а також 

окремих представників. Подане в формальній лекико-синтаксичній нотації авторів 

статті, попереднє висловлювання набуде вигляду: 

NP0, такі як {NP1,NP2 ... , (або | і)} NPn 

де NPi – відповідає певному термінологічному іменниковому словосполу-

ченню, що потребує, щоб для всіх NPi, 1 < i < n, виконувалось твердження 

hyponym(NPi, NP0) 

 

З речення-прикладу можна зробити висновок, що виконується 

hyponym(“Java”,”мова програмування”), hyponym(“C++”, “мова 

програмування”), hyponym(“Smalltalk”, “мова програмування”). 

 



204 

Дану техніку пошуку таксономічних зв’язків автори пов’язують з поперед-

німи дослідженнями, зокрема з роботою Aлшаві [166], який використав ієрархію 

шаблонів для інтерпретації означень, що складалися переважно з індикаторів час-

тин мови і символів-масок. Основним недоліком такого підходу автори вважають 

проблему підбору такої множини шаблонів, яка з однаковою точністю вказували б 

на спрямованість зв’язку в текстах різних стилів. З основних прикладних напрям-

ків, де застосування пошуку гіпонімії є виграшним, виділяють сферу приросту і 

перевірки корпусів мов, складених людиною (наприклад, WordNet), сфери пошуку 

приблизних значень незнайомих іменників в термінологічних словосполученнях і 

семантичної схожості між словосполученнями, що стоять в одному ряду підпоряд-

кування з узагальнювальним гіперонімом.  

 Серед знайдених авторами методу експериментальним чином надійних ша-

блонів, в статті було подано шість окремих формальних нотацій таких шаблонів з 

прикладами. Не обмежуючись в широті застосування даних шаблонів, використа-

вши ті самі граматичні правила розробленої нами нотації для скорочення кількості 

шаблонів, здійснивши переклад ключових слів на українську мову, ми подамо за-

значені шість шаблонів у вигляді трьох формальних правил:  

1. такі NP як {NP,}* {(або | і)} NP  

роботи таких дослідників як Хеарст, Грефенстет і Ашаві. 

⇒ hyponym(“Хеарст”, ”дослідник”), hyponym(“Грефенстет”, ” дослідник”), 

hyponym(“Ашаві”, ” дослідник”) ; 

 

2. NP {, NP} * {,} {(або | і) інші NP  

Набряки, гематоми, рани і інші травми  

⇒ hyponym(“набряк”, ”травма”), hyponym(“гематома”, ”травма”), 

hyponym(“рана”, ”травма”) ; 

 

3. NP {,} (зокрема | особливо) {NP,}* {або | і} NP  

Всі демократичні країни, зокрема Канада і Великобританія  

⇒ hyponym(“Канада”, ”демократична країна”),  
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hyponym(“Великобританія”, ”демократична країна”). 

. 

Серед помічених проблем реалізації даного методу, дослідники зазначають 

проблему вилучення інфінітивної форми термінологічного словосполучення з тек-

сту. Адже навіть при використанні лематизації слів, що входять в склад словоспо-

лучення, необхідно знову розв’язати задачу узгодження слів в словосполученні, що 

може потребувати введення великої кількості додаткових правил і винятків. Якщо 

ж дані поліпшення вилучених з тексту словосполучень не проводити, якість скла-

дених у словник предикатів відношень значно втрачається. Ті ж самі, і навіть більш 

ширші проблеми ми зустрінемо під час застосування таких шаблонів для україно-

мовних текстів. 

Серед описаних проблем узгодження слів і приведення до нормальної форми 

словосполучень, зустрічалися наступні: іменники всередині словосполучень, що 

подані в множині; числові модифікатори прикметників, такі як «деякі», «“інші», 

можуть бути усунуті без втрати смислу; порівняльні слова, так як «важливий», 

«менший» – найкращі кандидати на усунення з фрази.  

Щодо доречності усування модифікаторів іменників у словосполученні, ав-

тори доходять висновку про залежність даного фактору від широти вживаності те-

заурусу, який будується. Якщо в статті основні експерименти проводились на теза-

урусі загального вжитку, і було зроблено висновок про найчастіше використання 

однослівних іменників в якості елементів таксономічних відношень, то для більш 

спеціалізованих колекцій, зокрема наукових публікацій, більш характерними бу-

дуть багатослівні термінологічні словосполучення.  

Експериментальні запуски реалізованого методу на енциклопедичних колек-

ціях різної довжини показували загалом прийнятні результати щодо кількості знай-

дених збігів з шаблонами, і отриманих зв’язків. Тестування точності отриманих 

зв’язків проводилось за рахунок порівняння з уже розміченими людиною парами 

значень в корпусі англійської мови WordNet. 

Підсумовуючи основні здобутки цього методу, можна вказати на порів-

няльну дешевизну застосування методу для автоматизованого збору семантичних 
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лексичних зв’язків у вільно-текстових документах. Метод позиціонується як альте-

рнатива статистичним методам, і має перед ними перевагу в точності роботи на 

рідких зв’язках між термінами, що зустрічаються в тексті поодиноко, і не можуть 

бути оброблені вдало статистичними методами. Представлені в дослідженні шаб-

лони і стратегії відсікання модифікаторів іменників не претендують на повноту, і 

залишають певну свободу для майбутніх доповнень. 

6.3 Структурна схема алгоритму побудови тезауруса 

Індексування і фільтрація важливих термінів 

Процес побудови термінології на основі колекції текстів можна розкласти на 

два принципових кроки:  

1. Видобування зі всіх слів, що зустрічаються в текстах документів, таких, 

що відповідають термінам в області знань відповідних документів;  

2. Встановлення на множині даних термінів відношень, що використову-

ються в тезаурусах, зокрема симетричне відношення пов’язаних термінів (RT – 

Related Term), і асиметричні відношення типу “частина-ціле” (BT – Broader Term, і 

NT – Narrower Term відповідно).  

Завдання виокремлення термінів з множини усіх слів документа смисловим 

чином є подібним до звичайної операції індексування текстів пошуковими систе-

мами. Під час такого індексування здійснюється побудова таблиці відповідності 

ідентифікатора індексованого документа з певним списком ключових слів, що най-

кращим чином розкривають зміст даного документа, є його ключовими словами. 

Індексація може проводитись як експертами власноруч, так і автоматизовано за до-

помогою різних алгоритмів. Найбільш вживаний алгоритм індексування базується 

на зважуванні слів на основі їх частоти присутності в документах.  

Частота терміну (TF), інвертована документарна частота (IDF), а також їх 

комбінація TF∙IDF є найбільш широко вживаними техніками зважування. 

Отримавши зважену послідовність слів за такою методикою, відсортовану по 

спаданню ваги, на початку послідовності будемо мати слова, що найкращим чином 

характеризують зміст документів, а отже є кандидатами в терміни.  
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Слід зауважити, що ефективність такого зважування, особливо під час обра-

хунку метрики IDF, цілком залежить від розміру і різноманіття документів колек-

ції. Якщо ж колекція документів, на основі якої відбувається пошук термінів, є до-

сить невеликою, даний метод буде надзвичайно чутливим до стилю тексту і окре-

мих вживаних слів певної предметної області, і, таким чином, не зможе виявити 

кандидатів в терміни з достатньою точністю. 

На цьому етапі, слід повернутися до поставленої задачі, де ми на першому 

кроці намагаємось обмежити кількість слів, по потраплять у список термінології, і 

застосувати загальновживаний метод зважування на основі TF∙IDF для наших пот-

реб. 

Отже, для обмеження цього відсортованого списку слів можна ввести обме-

жувальний оператор, що надав би можливість визначити граничний елемент спи-

ску, після котрого починається перелік загальновживаних слів як наукового стилю 

текстів, так і текстів загальної тематики. 

Ця функція може мати наступні запропоновані варіації для нашого методу: 

1. «Проходять усі» – хвіст послідовності не відкидається, всі слова доку-

ментів інтерпретуються як терміни, що беруть участь у пошуку зв’язків. Очікувані 

недоліки застосування даного оператора – значне збільшення простору пошуку і, 

відповідно, часової складності обрахунків, а також наявність в кінцевому тезаурусі 

великої кількості зайвих, таких, що не мають практичної цінності зв’язків між сло-

вами текстів. Однак, результат застосування може бути використаний на етапі до-

сліджень інших методів обмеження, наведених нижче, для порівняння результатів 

їх застосування із базовим варіантом.  

2. «Стоп-список» – параметризований оператор, що відкидає задану на-

перед параметром кількість слів у хвості послідовності. Даний метод використовує 

один з популярних методів вилучення стоп-слів в пошукових системах, проте за-

лишається чутливим до розміру колекції текстів. За допомогою такого відсіювання, 

наприклад, 100 слів в кінці послідовності, можна позбутися певних загальновжива-

них слів, проте навряд вдасться здійснити відокремлення загальновживаних слів 

наукового стилю мовлення.  



208 

3. Пропорційний метод – подібний до оператору «стоп-список», з обме-

женням в якості параметру певного відсотку слів у хвості послідовності. Ґрунту-

ється на методологічній засаді про відомість статистичного розподілу термінів в 

колекціях наукових текстів.  

4. Метод найшвидшого спуску – базується на запропонованій нами гіпо-

тезі значного стрибку функції розподілу частот термінів при переході з загально-

вживаних слів до специфічних термінів. Підхід полягає в послідовному аналізі пі-

дпослідовностей слів розміру k, і обранні в якості бар’єру останнього елементу та-

кої підпослідовності, що має найбільший стрибок частоти серед усіх інших.  

Під час дослідних експериментів було вирішено зупинитись на пропорцій-

ному підході до обмеження вхідного списку термінів, що б надавав принаймні пер-

шочергове відкидання загальновживаних слів, і мав би зручний для варіації під час 

експериментів параметр відсотку відсікання. Однак для розроблюваного методу да-

ний вибір не є остаточно зафіксованим, і програмна реалізація методу може мати 

усі наведені вище способи обмеження списку вхідних слів, разом із їх комбінаціями 

у разі потреби.  

Зважування термінів за метрикою документарної частоти еталонної ко-

лекції 

Зрозуміло, що наведені способи обмеження списку слів будуть працювати 

лише за умови застосування надійної схеми зважування, що в свою чергу, в нашому 

випадку, буде залежати від способу підрахунку складової документарної частоти 

термінів, чутливої до складу і розміру колекцій.  

В нашій роботі проблему замалих колекцій текстів для надійного зважування 

запропоновано вирішувати шляхом побудови компоненту довідкової системи до-

кументарних частот термінів.  

Тут можна виділити два підходи:  

• Побудова і індексація великої і різноманітної навчальної колекції текс-

тів наукової тематики, з наступним зберіганням отриманих документарних частот 
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як еталонних. В свою чергу, в якості документарної основи для такої колекції, мо-

жна запропонувати випадкову вибірку 1000 україномовних публікацій з системи 

Google Scolar. 

• Звертання до вже існуючих частот термінів в великих пошукових сис-

темах. Зокрема, можна за основу документарної частоти брати параметр кількості 

знайдених результатів при пошуку ключового слова. До переваг даної методики 

слід віднести як власне вже готовність до використання (частоти пораховані), так і 

те, що покладена в основу даної пошукової системи колекція документів надзви-

чайно велика, таким чином можна зробити припущення про надійне порівняння 

між собою документарних частот слів, отриманої у цей спосіб. До недоліків нале-

жить складність і ненадійність доступу (для роботи алгоритму необхідний постій-

ний широкосмуговий доступ в Інтернет, реалізація пошукового скрипту буде вико-

ристовувати або забагато зайвих даних під час довантаження і розбору веб-сторі-

нок, або потраплятиме під квоти використання відповідного програмного інтер-

фейсу), а також непостійність результату бо система динамічна.  

Метод пошуку зв’язків між термінами 

Після отримання першочергового списку термінів, для складання тезаурусу 

необхідно віднайти характер і направленість зв’язків між термінами.  

Введемо поняття характеристичного фрагменту тексту, що є безпосеред-

нім входженням терміну в документ у певному контексті, зокрема як члену відпо-

відного речення. З-поміж багатьох методів розгляду контексту вживання слів, як-

от частин оточувальних словосполучень і зворотів, речень, чи взагалі вікон з фік-

сованим розміром кількості слів, ми обрали саме речення в якості основи для наших 

досліджень, виходячи з наявних інструментів, що дозволяли б застосувати мето-

дику тегування за частинами мови в якості основи для лексикографічних методів. 

Отже, наступним кроком є знаходження характеристичних фрагментів тексту 

для усіх термінів зі списку. Даний пошук може бути здійснений лінійно, проте ма-

ючи на увазі можливість масштабування розробленого методу, запропоновано ви-

користати одну з пошукових систем з відкритим кодом, що повертала б всі доку-

менти з нашої колекції які містять певний термін, таким чином обмежуючи простір 
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лінійного пошуку. Далі, серед знайдених документів здійснюється пошук характе-

ристичних фрагментів – речень, в які входить цей термін.  

Далі здійснюється аналіз всіх знайдених характеристичних фрагментів, із за-

стосуванням різних методик для визначення типу зв’язку:  

1. Застосування найпростішого методу спільного вживання термінів все-

редині одного характеристичного фрагменту. Даний метод дозволяє встановити 

зв’язок пов’язаних термінів (RT), якщо дані терміни входять в характеристичні 

фрагменти тексту разом з початковим терміном.  

2. Застосування множини визначених лексикографічних шаблонів, що до-

зволяють віднайти зв’язки типів BT, NT і RT.  

Розширення тезауруса термінологічними словосполученнями 

Застосування лексикографічних шаблонів базується на методі пошуку імен-

никових термінологічних словосполучень, що в свою чергу, у разі збіжності з тек-

стом, дозволяє виокремити не тільки однослівні терміни, але і такі що подаються 

декількома словами, котрих є набагато більше. Таким чином, побічним продуктом 

застосування лексикографічних шаблонів є розширення першочергового списку те-

рмінів термінологічними словосполученнями, чого не можна було досягти на пер-

шому етапі тільки за рахунок індексування в рамках використаних інструментів.  

Методи пошуку збіжності за лексикографічним шаблоном 

Для застосування визначених нами лексикографічних шаблонів, введемо 

таку формальну нотацію.  

Лексикографічний шаблон (LP) – впорядкований список операторів збіжно-

сті.  

Оператор збіжності – команда, що вимагає застосування операції пошуку збі-

жності типу іменникового словосполучення (NP – Noun Phrase), або конкретного 

слова чи символу з синонімічного ряду (EW – Exact Word).  

NP – оператор збіжності, що виконує пошук іменникового словосполучення 

за рахунок застосування вказаних для кожного такого оператору списку правил збі-

жності по частинах мови. Повертає в якості результату всі знайдені у фразі іменни-

кові словосполучення в порядку даних правил збіжності, а також позиції знайдених 
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іменникових словосполучень у фразі. До операторів збіжності даного типу в якості 

параметру можна задати їх роль (індекси 1 і 0).  

Роль оператора NP – індекс 1 або 0, що вказує на головну або другорядну 

роль даного оператору в шаблоні (записується як NP1 або NP0).  

EW – оператор збіжності, що здійснює пошук входження конкретного сим-

волу або слова в фразу зі списку можливих альтернатив, повертає позиції входжень 

таких слів.  

W – оператор вікна, що вказує мінімальні і максимальні рамки розміру вікна, 

що має роль маски збіжності з будь-якими підпослідовностями слів у реченні.  

IT – оператор ітерації, що позначає повторювану послідовність операторів у 

шаблоні.  

Правило збіжності (MR) – задана послідовність тегів частин мови, котрій має 

відповідати підпослідовність слів у реченні.  

Теги частин мови (N, A, P) – параметри конфігурації правил збіжності для 

виокремлення термінологічних словосполучень, що позначають іменник (N), при-

кметник (A), і прийменник (P) відповідно.  

Задовільнення шаблону – знаходження множини задовільняючих операторів 

збіжності підпослідовностей слів, де кожна позиція такої підпослідовності відпові-

дає як порядку входження у фразу, так і порядку оператора, визначеного у шаблоні. 

Тобто, всі можливі збіги по окремим операторам мають бути об’єднані в результу-

ючу множину шляхом обмеження по слідуванню правил. 

Наприклад, щоб зафіксувати в нашій формальній нотації лексикографічний 

шаблон 1, що відповідає за прямі означення з використанням тире, маємо записати 

наступне: 

LP = (NP0(MR<A,N>), EW(“–”,”-”), NP1(MR<N,N>)) 

Цей шаблон має задовільнити наступна фраза:  

«Соціологічне дослідження — система процедур для отримання наукових 

знань про соціальні явища і процеси.»  

При цьому першому оператору збіжності буде відповідати термінологічне 

словосполучення «соціологічне дослідження», оператору збіжності по слову було 
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надано дві альтернативи – власне символ «тире», а також дефіс, для обробки випа-

дків заміни даного символу у вхідному тексті, останньому оператору відповідає 

словосполучення «система процедур».  

Таким чином, оператори збіжності типу EW у шаблоні грають роль фіксова-

них точок шаблону, в той час як оператори NP – роль наповнюваних змінних, що 

видобувають словосполучення з фрази під час задовільнення шаблону.  

Інтерпретація зв’язків за збіжністю тексту з шаблоном 

Під час складання шаблону, до параметрів NP додатково вказується параметр 

головної чи другорядної ролі в шаблоні, що інтерпретують зв’язки між отриманими 

збігами по NP наступним чином:  

•між представниками NP0 і NP1 встановлюється зв’язок BT;  

•між представниками NP1 і NP0 встановлюється зв’язок NT;  

•між представниками однакових ролей встановлюється зв’язок RT.  

Підґрунтям для такої інтерпретації є те, що у більшості шаблонів на відпові-

дних місцях термінологічних словосполучень за частинами речення бувають або 

однорідні означення чи додатки, або узагальнювальні слова, або, наприклад, у разі 

збіжності з шаблоном прямих означень у тексті – відповідно термін і його родова 

приналежність. Таким чином, у тексті в разі збіжності з шаблоном направленість 

зв’язку є чітко визначеною.  

Підходи до отримання фразових іменникових словосполучень з тексту 

Для реалізації алгоритму пошуку гіпонімів, спершу необхідно навчити сис-

тему розпізнавати фразові словосполучення. Пропонований підхід – фіксація імен-

ників у реченні, з наступним добиранням навколишніх слів за правилами.  

За Херстом, відношення між термінами “загальне-часткове” відповідають гі-

понімічним зв’язкам у тексті. І цьому досліднику вдалося виокремити підмножину 

шаблонів, що була б достатньо точною і виконуваною для більшості текстів, вра-

ховуючи відмінності в формуванні термінології в окремих сферах інтересів. 

Зважаючи на схожість наукового стилю на міжнародному рівні, здається вда-

лою думка про локалізацію знайдених шаблонів для української мови, з доданням 

нових. 
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Для того щоб звузити рамки дослідження і досягти певного результату для 

специфічних, проте найбільш уживаних способах творення термінології, до розг-

ляду було залучено тільки терміни-іменники і іменникові словосполучення. Таке 

рішення було прийнято, виходячи з тих припущень, що більшість термінів утво-

рено саме поодинокими іменниками або термінологічними словосполученнями, 

тому і зв’язки в тексті слід шукати між іменниками і словосполученнями.  

При цьому пропонується використати каскадний підхід, за котрим спочатку 

буде проводитись пошук найбільш широких і неточних зв’язків між усіма словами 

в реченні, потім серед іменників в реченні, потім між оточувальними ці іменники 

словосполученнями. 

Під позначенням NP в записі шаблону слід розуміти іменникове словосполу-

чення, що може складатись як з одного іменника, так і набувати набагато складні-

ших форм.  

Із шаблонів, що відповідають за зв’язки між термінами у реченні, було обрано 

наступні категорії:  

1. Прямі означення і дефініції, з використанням характерних для україн-

ської мови знаків пунктуації і слів-зв’язок ( тире, слова “є”,  

“вважається”, “слід розуміти” і т. д.)  

Наприклад: NP (– | -) (це | є | вважається | означає) NP  

2. Шаблони за Херстом, а саме:  

a. такий NP як {NP ,}* {(і | або)} NP  

b. NP {, NP} * {,} (або | і) інший NP  

c. NP {,} (включаючи | особливо) {NP,}* {і | або} NP  

3. Шаблони на позначення зв’язків частина-ціле  

Наприклад: NP (є частиною | входить в | складається з) NP . 

Всі подані шаблони розширюються синонімічними і схожими за вживанням 

словами в формулах шаблону. Під час співставлення речень з шаблоном відбува-

ється приведення всіх слів до нормальної форми, що дозволяє зменшити необхідну 

кількість варіацій шаблону.  
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Можна виділити такі етапи експериментального застосування лексикографі-

чних шаблонів 

1. Відповідно до оглянутої літератури і відомостей з лексикографії, побу-

дова і тестування на простих прикладах-реченнях шаблонів, що дозволять виокре-

мити термінологічні словосполучення  

2. Тестування на простих реченнях шаблонів, що виокремлюють зв’язки 

між термінами (термінологічними словосполученнями)  

3. Тестування побудованих шаблонів на визначеннях з термінологічних 

словників. Оцінка точності запропонованих методів.  

4. Тестування на тематичних колекціях  

Під час застосування правил, враховується їх черговість, таким чином в пе-

ршу чергу віднаходяться і потрапляють в якості елементів збігу ті іменникові сло-

восполучення, що є ширшими за кількістю слів, а отже рідшими за вживанням.  

Таким чином для налаштування підсистеми пошуку термінологічних слово-

сполучень, необхідно правильно підібрати не тільки правила їх формування по ча-

стинах мови, а ще й послідовність застосування.  

6.4  Математична модель і формалізація методу 

Введемо наступні формальні позначення. Нехай 𝔻 – множина текстових до-

кументів; 𝕃ℙ - множина лексикографічних шаблонів; 𝕋 - множина термінів тезау-

руса; 𝑇F – відсортований за метрикою 𝑇𝐹 ∙ 𝐼𝐷𝐹 і обмежений функцією 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑇) спи-

сок важливих однослівних термінів колекції; 𝑇E – множина багатослівних терміно-

логічних словосполучень; ℝ – множина зв’язків тезауруса, 𝑅 ∈ {(𝑇 , 𝑇 , 𝑅𝑒𝑙), де 

𝑅𝑒𝑙 ∈ {𝑅𝑇, 𝐵𝑇, 𝑁𝑇}, і 𝑇 , 𝑇 ∈ 𝕋; ℂt - множина характеристичних фрагментів тексту 

для терміна t; 𝕊C - множина речень характеристичного фрагменту С; 𝐿𝑒𝑚S – мно-

жина лематизованих слів речення S; 𝑀lp – послідовність збіжних з лексикографіч-

ним шаблоном термінологічних словосполучень; 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑇):{𝑡|𝑡 ∈ 𝑇 } → {𝑡 |𝑡′ ∈ 𝑇 } 

– функція обмеження відсортованого списку термінів; 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑑):𝐷→ {𝑡|𝑡 ∈𝑇} – 

функція видобування термінів з документу; 𝑠𝑜𝑟𝑡(𝑇,𝑑):{𝑇}×𝐷→(𝑡′)
| |

, ∀𝑡 , 𝑡 , 𝑖 < 𝑗
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⇔ 𝑡𝑓(𝑡 , 𝑑) ∙ 𝑖𝑑𝑓(𝑡 ) ≥ 𝑡𝑓 𝑡 , 𝑑 ∙ 𝑖𝑑𝑓 𝑡  – функція, що будує послідовність відсор-

тованих термінів документа за спаданням метрики TF∙IDF; 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑):𝑇×𝐷→𝑹 – фун-

кція обчислення частоти терміну в документі; 𝑖𝑑𝑓(𝑡):𝑇→𝑹 – функція, що ставить 

кожному терміну у відповідність його інвертовану документарну частоту з еталон-

ної колекції; 𝑓𝑖𝑛𝑑𝐶𝐹(𝑡):𝑇→{𝑐∈ℂt} – функція пошуку характеристичних фрагментів 

терміна; 𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑐):ℂt → {𝑠|𝑠∈𝕊C} – функція розбиття характеристичного фрагменту 

тексту на речення; 𝑙𝑒𝑚(𝑠):𝕊C →(𝑙𝑒𝑚|𝑙𝑒𝑚 ∈ 𝐿𝑒𝑚S) – функція отримання послідовно-

сті лем з речення; 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ(𝑙𝑝,𝑠):𝕃ℙ×𝕊C → {𝑚|𝑚∈𝑀lp} – функція задовільнення шаб-

лону, що повертає множину послідовностей співпавших термінологічних словос-

получень в порядку слідування позицій шаблону; 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑀lp):{𝑚|𝑚 ∈ 𝑀lp} 

→ℝ – функція встановлення зв’язків на множині послідовностей збігів до шаблону.  

Тоді наш метод побудови тезауруса можна уточнити такою формалізацією:  

 

Далі уточнимо формалізацію правил збіжності з лексикографічним шабло-

ном. Нехай: 
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𝕃ℙ={(𝑝𝑒) |𝑝𝑒 ∈ 𝑃𝐸} - множина лексикографічних шаблонів, задана як мно-

жина елементів шаблону;  

𝑃𝐸= {𝑁𝑃0, 𝑁𝑃1, 𝐸𝑊, 𝑊, 𝐼𝑇} – елементи шаблону;  

𝑁𝑃0={((𝑚𝑟) , 0)|𝑚𝑟 ∈ 𝑀𝑅}; NP1={((𝑚𝑟) , 1)|𝑚𝑟 ∈ 𝑀𝑅} – множини команд 

пошуку термінологічних словосполучень, з вказанням головної (1) чи вторинної (0) 

ролі словосполучення у зв’язку в шаблоні;  

𝑀𝑅 = {(𝑡𝑎𝑔) |𝑡𝑎𝑔 ∈ { 𝑁 , ′𝐴′, ′𝑃′}} – множина правил збіжності задана послі-

довностями тегів за частинами мови;  

𝐸𝑊 = {(𝑒𝑤) |𝑒𝑤 ∈ 𝐿𝑒𝑚} – множина команд пошуку прямої збіжності зі сло-

вом, задана на послідовностях альтернатив лем;  

𝑊 = {(𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥)|𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥 ∈ ℕ} множина команд пошуку вікон, що задана 

парами мінімальної і максимальної довжини вікна в кількості позицій лем у ре-

ченні;  

𝐼𝑇 = {(𝑖𝑡) |𝑖𝑡 ∈ 𝑃𝐸} - множина команд пошуку ітерацій, що задана на підпо-

слідовностях елементів шаблону;  

Pm= {((𝑙) , 𝑝)|𝑙 ∈ 𝐿𝑒𝑚, 𝑝 ∈ 𝑁} – множина фразових збігів, задана парами пос-

лідовностей лем і позиції першої леми;  

 послі-

довність фразових збігів по операторам NP0, NP1 шаблону;  

apply(pe,s):PE×S→{p|p∈PM} - функція співставлення елементу шаблону з 

фразою, що ставить у відповідність множину фразових збігів.  

Тоді: 
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Перелік розроблених лексикографічних шаблонів приведено у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1. Формальна нотація розроблених лексикографічних шаблонів  

На-

зва 

Формальний запис правил шаблону 

MR1-

9 

MR<NPNN>,MR<ANNN>,MR<ANAN>,MR<ANN>, 

MR<AAN>,MR<NAN>,MR<NN>,MR<AN>,MR<N> 

LP1 NP1,EW<’–‘|’-‘>,EW< ‘це’ | ‘є’ | ‘вважається’ | ‘означає’ >,NP0 

LP2 EW<’такий‘>,NP1,EW<‘як’>,IT{NP0,EW<’,’>},EW<’’і|’або’|’й’| 

’та’>,NP0 

LP3 NP0,IT{EW<’,’>,NP0},EW<’і’|’або’|’й’|’та’>,EW<‘інший’>,NP1 

LP4 NP1,EW<’,’>, EW<’включаючи’|’зокрема’|’особливо’>,IT{NP0, 

EW<’,’>},EW<’і’|’або’|’й’|’та’>,NP0 

LP5 NP0,W<0,3>, EW<’бути частиною’ | ’входити в’>,W<0,3>,NP1 

LP6 NP1,W<0,3>, EW<‘складатися з’|‘підрозділятися на’>,W<0,3>, 

IT{NP0,EW<’,’>}, EW<’і’|’або’|’й’|’та’>,NP0 

 

6.5 Програмна реалізація побудови тезауруса 

Збір даних для тестування розробленої системи 

Етап початкового збору даних є необхідним для побудови початкової довід-

кової системи документарних частот термінів, а також знадобиться під час прове-

дення тестування алгоритму на точність складання тезаурусів. Для тестування за-

стосунку використовувалась локальна версія популярного веб-ресурсу 
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«Wikipedia». Всього з даного ресурсу було проімпортовано більше 1000 текстів, які 

містили інформацію про різні теми зв’язані з математикою. Загальна кількість тер-

мінів склала більше 1000. Кількість означень для кожного терміна варіюється від 1 

до 5.  

Регулярний вираз для виділення термінів та їх означень в тексті 

В програмуванні, регулярний вираз (від англ. regular expression, скорочено 

regex або regexp, а іноді ще й називають rational expression ) — це рядок, що описує 

або збігається з множиною рядків, відповідно до набору спеціальних синтаксичних 

правил. Вони використовуються в багатьох текстових редакторах та допоміжних 

інструментах для пошуку та зміни тексту на основі заданих шаблонів. Багато мов 

програмування підтримують регулярні вирази для роботи з рядками. Наприклад, 

Perl та Tcl мають потужний механізм для такої роботи. Завдяки набору утиліт 

(включаючи редактор sed та фільтр grep), що входили до складу дистрибутивів 

Юнікс регулярні вирази стали відомими та поширеними. 

Регулярні вирази базуються на теорії автоматів та теорії формальних мов. Ре-

гулярний вираз (часто називається шаблон) є послідовністю, що описує множину 

рядків. Ці послідовності використовують для точного описання множини без пере-

лічення всіх її елементів. Наприклад, множина, що складається із слів «грати» та 

«ґрати» може бути описана регулярним виразом «[гґ]рати». В більшості формаліз-

мів, якщо існує регулярний вираз, що описує задану множину, тоді існує нескін-

ченна кількість варіантів, які описують цю множину. 

В якості виділення термінів та їх визначень з статей ресурсу запропоновано 

регулярний вираз: 

\.*\s*[А-Я][а-яА-Я́\s\-]+\s*(\([^\)]*\))?\s+([—])\s[^\.\n]*[\.\n]\s* 

Він виділяє речення, в який йде визначення терміну з явним показом того, що 

це термін, використовуючи знак «тире». 

Але нам також потрібно виділити сам термін з цього речення. Для вирішення 

цієї проблеми було запропоновано ще один регулярний вираз, який виконує пошук 

терміна в реченні з його визначенням: 

[А-Я][а-яА-Я́\s\-]+ 
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Стемінг термінів 

Слова в українській мові мають відмінкові, родові та множинні форми напи-

сання слова. Таким чином один термін в різних формах пишеться по різному. При 

пошуку терміна в текстах важливо впевнитись, що якесь слово є саме відмінковою, 

родовою або множинною формою якогось терміна. Для вирішення цієї задачі існує 

стемінг слів. 

Ми скористалися алгоритмом стемінгу Мартіна Портера. Цей алгоритм набув 

широкого поширення та став де-факто стандартним алгоритмом стемінгу для анг-

лійської мови. Мартін Потер створив офіційну вільну реалізацію алгоритму у 2000 

році. А наступні кілька роки присвятив побудові Snowball, спеціального середо-

вища для написання алгоритмів стемінгу, яке призначене для вдосконалення стемі-

нгу англійської мови та написанню алгоритмів стемінгу ще для кількох мов. 

Для вирішення задачі стемінгу термінів в роботі був використаний саме ал-

горитм «Snowball». Він якнайкраще підходить для цієї задачі. 

Серверна частина застосунку 

Ми вирішили реалізовувати нашу систему у вигляді програмного застосунку. 

В якості серверної частини застосунку була використана технологія ASP.NET 

WebAPI для створення REST сервісів для клієнтської частини. В якості бази даних 

був вибраний продукт компанії Microsoft – MSSQL. Також була використана тех-

нологія Entity Framework. Це об’єктно орієнтована модель для роботи з БД. 

REST (скор. англ. Representational State Transfer, «передача репрезентатив-

ного стану») — підхід до архітектури мережевих протоколів, які забезпечують до-

ступ до інформаційних ресурсів. Був описаний і популяризований у 2000 році Роєм 

Філдінгом (Roy Fielding), одним із творців протоколу HTTP. Найвідомішою систе-

мою, побудованою переважно за архітектурою REST, є сучасна Всесвітня паву-

тина. 

Дані повинні передаватися у вигляді невеликої кількості стандартних форма-

тів (наприклад HTML, XML, JSON). Мережевий протокол (як і HTTP) повинен під-

тримувати кешування, не повинен залежати від мережевого прошарку, не повинен 

зберігати інформацію про стан між парами «запит-відповідь». Стверджується, що 
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такий підхід забезпечує масштабування системи і дозволяє їй еволюціонувати з но-

вими вимогами але кількість методів і складність протоколу суворо обмежені, що 

призводить до того, що кількість окремих ресурсів має бути великою. 

Web API представляє інший спосіб побудови програми від ASP.NET і дещо 

відмінний від ASP.NET MVC. Web API представляє собою веб-службу, яка може 

взаємодіяти з різними додатками. При цьому додаток може бути веб-додатком 

ASP.NET, або може бути мобільним або звичайним десктопних додатком. 

Також треба відзначити, що платформа Web API 2 не є частиною фреймворка 

ASP.NET MVC і може бути задіяна як в зв'язці з MVC, так і в поєднанні з Web 

Forms. Тому в Web API є своя система версій. Так, перша версія з'явилася з .Net 4.5. 

А разом з .NET 4.5.1 і MVC 5 вийшла Web API 2.0. 

Контролери в Web API приймають запит у вигляді об'єкта HttpRequestMes-

sage, обробляють його за допомогою одного з методів і посилають у відповідь ре-

зультат обробки у вигляді об'єкта HttpResponseMessage. 

ADO.NET Entity Framework (EF) - об'єктно-орієнтована технологія доступу 

до даних. Вона є object-relational mapping (ORM) рішенням для .NET Framework від 

Microsoft. Надає можливість взаємодії з об'єктами як за допомогою LINQ у вигляді 

LINQ to Entities, так і з використанням Entity SQL. Для полегшення побудови web-

рішень використовується як ADO.NET Data Services (Astoria), так і зв'язка з 

Windows Communication Foundation і Windows Presentation Foundation, що дозволяє 

будувати багаторівневі додатки, реалізуючи один з шаблонів проектування MVC, 

MVP або MVVM. 

Детальний код основних складових застосунку приводиться в додатку 4. 

6.6 Заключення 

У цьому розділі роботи було описано вирішеня задачі ітеративної побудови 

термінології в колекціях наукових текстів. 

Результати роботи представлено у вигляді розробленого веб-сервісу з мож-

ливостями побудови тезаурусів у форматі RDF з вихідних текстів формату pdf. Фо-

рмат тезаурусу JSON-LD було обрано з врахуванням можливості публікації отри-

маних термінологічних зв’язків у стандартизованому вигляді мережного доступу 
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до ресурсів, і з позицій розуміння тезауруса як повноцінного програмного модулю 

пошукової системи наукових матеріалів.  

Серед типів зв’язків між термінами для пошуку було віддано перевагу зв’яз-

кам «загальне-часткове», що визначалися за допомогою лексикографічного аналізу 

речень текстів на предмет вмісту гіпонімічних зв’язків між термінами. В основу 

розробленого модулю побудови тезаурусів покладено розвинений нами метод по-

шуку важливих термінів і зв’язків у тексті. Перший етап методу, що пов’язаний з 

пошуком важливих термінів в колекціях документів, було вирішено за допомогою 

запропонованого в цій роботі методу зважування, сортування і фільтрації термінів 

документів за допомогою метрики документарної частоти еталонної колекції. Дру-

гий етап розробленого методу пов’язаний із застосуванням лексикографічних ша-

блонів для пошуку гіпонімічних зв’язків у вихідних текстах. Під час пошуку вдалої 

реалізації було використано відкрите програмне забезпечення для вирішення ути-

літарних задач лематизації термінів і тегування слів речень за частинами мови, а 

також адаптовано до україномовних правил слововжитку лексикографічні шаб-

лони, запропоновані в дослідженні Герст [165]. В роботі було розроблено розши-

рюваний програмний пакет з функціональністю управління застосуванням лекси-

кографічних шаблонів. 

Тестування реалізації запропонованого методу на тематичних колекціях нау-

кових текстів продемонструвало ефективність першого етапу алгоритму, а також 

достатню точність другого етапу в межах розроблених шаблонів. Обмеження лек-

сикографічного методу пошуку гіпонімії не дають змоги досягти повноти пошуку 

зв’язків у тексті через однозначність вживаних в шаблонах контекстів термінологі-

чних зв’язків і низьку статистичну частоту їх появи в тексті, і дану проблему запро-

поновано обходити в методі шляхом збільшення кількості шаблонів, розширенням 

синонімічних рядів визначальних шаблонів слів, що вимагає залучення експертів з 

лексикографії, а також за допомогою покращення методу тегування за частинами 

мови з використанням стохастичних методів усунення неоднозначності в визна-

ченні частин мови окремих слів. Отриманий в результаті роботи програмний мо-

дуль продемонстрував свою прикладну застосовність на тестових колекціях даних.  
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7 РОЗДІЛ. ПІДСИСТЕМА ПОШУКУ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ВМІСТОМ 

Пошук мультимедійної інформації (Multimedia information retrieval (MIR)) — 

це по суті пошук знань в усіх можливих формах, всюди [167].  

Якщо з організацією та пошуком текстових даних є уже значні напрацювання 

і стандарти, то коли справа доходить до пошуку зображень, людина традиційно пе-

ревершує машину для більшості завдань. Одна з причин такої різниці полягає в 

тому, що текст створений людиною, а типові малюнки — це лише відображення 

того, що людина бачить, і їх конкретні описи зазвичай невиразні. Влучним описом 

проблеми можуть послужити такі слова: «Справа не стільки в тому, що зображення 

варте тисячі слів, адже набагато меншою кількістю слів можна описати нерухоме 

зображення для більшості пошукових цілей, проблема в тому, що ці слова варію-

ються від однієї людини до іншої» [168]. Інтерпретацію того, що ми бачимо, важко 

характеризувати і ще важче навчити машину розуміти її. Тим не менш, за останнє 

десятиліття було зроблено багато спроб навчити комп'ютери розуміти, індексувати, 

анотувати зображення, що представляють широкий спектр понять. Варто зазна-

чити, що в цьому напрямку був зроблений значний прогрес [169].  

Сучасні системи пошуку зображень використовують два абсолютно різних 

підходи до пошуку зображень (не обов'язково в рамках однієї системи): на основі 

метаданих, які описують зміст, значення, інтерпретацію, контекст для кожного зо-

браження; на основі автоматично вибраних, низькорівневих характеристик, таких 

як колір, текстура, форми та ін. Останній варіант часто називають CBIR або пошук 

зображень за вмістом. 

Пошук зображень за вмістом (контентом) (сontent-based image retrieval, CBIR, 

також відомий як query by image content QBIC та content-based visual information 

retrieval (CBVIR)) — це будь-яка технологія, яка в принципі дозволяє організувати 

цифрові архіви зображень за їх візуальним контентом (вмістом). За цим визначен-

ням все, починаючи від функції схожості зображень до системи анотації зображень 

підпадає під компетенцію CBIR. 
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7.1  Пошук зображень за вмістом  

За останні роки обсяг медіа даних зріс у кілька разів. Згідно з дослідженнями 

в [170], лише в 2016 році в інтернет викладено 2,5 трильйона зображень, а це на 

15% більше, ніж в 2015 році, і щороку ця цифра зростає. Завдання пошуку 

зображень в останні роки активно розвивається і залучає все більше дослідників. 

Традиційно, для пошуку зображень використовують їх текстові 

характеристики: ім’я файлу, заголовок, ключові слова тощо. Однак такий підхід 

має ряд недоліків. Перш за все необхідне втручання людини для опису вмісту 

зображень відповідно до обраного набору підписів та ключових слів. Інша 

проблема даного підходу полягає у неадекватності єдиного текстового опису 

зображення. Тому наразі викликає значну увагу пошук зображень за змістом. 

Метою цього розділу є опис побудови пошукової системи зображень, 

заснованої на вмісті.  

Пошук зображень за вмістом (content-based image retrieval), або запит за 

вмістом зображення (query by image content) є проблемою пошуку цифрових 

зображень у великих базах даних на основі аналізу фактичного вмісту зображення.  

Сучасні CBIR-системи працюють у два етапи: індексування та пошук. На 

етапі індексування кожний образ у базі даних представляється вектором 

властивостей. Існуючі універсальні системи CBIR відносять до однієї із трьох 

категорій залежно від підходу отримання властивостей образу: гістограма, 

кольорове розташування і пошук за регіонами. Такими властивостями, зокрема, є: 

колір, форма, структура і розташування. Отримані властивості зберігаються в 

окремій базі даних візуальних властивостей. На етапі пошуку обчислюються 

властивості із образу-запиту користувача. Використовуючи критерії подібності, 

отриманий вектор властивостей порівнюється з векторами у базі даних візуальних 

властивостей. Користувач у відповідь отримує образи, які максимально 

відповідають запиту. CBIR використовують різні типи запитів користувачів: запит 

за шаблоном, розпізнавання семантики запиту, запит за ескізом, визначення 

пропорцій бажаних кольорів.  
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Зараз пошук зображень пропонують: Google, Yandex, Bing, та Yahoo. 

Перелічені системи знаходять зображення за запитами користувачів за текстами, 

які відносяться до картинок. Google та Yandex надають також ще можливість 

пошуку за зразком. У Facebook з'явився текстовий пошук по картинках, який 

реалізовано за допомогою технологій глибокого машинного навчання, що 

отримала назву Lumos [171]. Сервіс працює тільки англійською мовою і доступний 

користувачам в США.  

Більшість систем використовують ознаки кольору і текстури, інші – ознаки 

форми та розташування. Результатом пошуку за кольором зазвичай є зображення 

зі схожими кольорами. Результатом пошуку за текстурою не завжди є зображення 

із подібною текстурою, якщо база даних містить багато зображень із домінуючими 

текстурами.  

Основними характеристиками опису зображень є колір, текстура, форма, 

наявність об’єктів. Опис зображень розподілом кольорів, які на ньому містяться, є 

найбільш поширеним. Виділення колірних складових зображення проводиться за 

допомогою побудови гістограми їх розподілу. Ведуться дослідження з побудови 

опису, в якому зображення ділиться на регіони за схожими кольоровими 

характеристиками, і далі враховується їх взаємне розташування. Побудова 

гістограм з подальшим їх порівнянням використовується найбільш часто, але не є 

єдиним способом опису колірних характеристик. Комерційні системи включають 

ad-hoc механізми в своїх інтерфейсах для об'єднання різних функцій подібності. 

Текстура - це область зображення, де між сусідніми точками присутні суттєві 

перепади яскравості і кольору, але яка при цьому візуально приймається як 

однорідна область. Для текстури, так як і для кольору, необхідно визначити добре 

описаний сприйнятливий простір. Це можна зробити за допомогою декомпозиіції 

Вольда.  

Форма включає в себе відмінності між фактичними геометричними формами, 

що присутні на зображеннях. Був запропонований перспективний підхід в якому 

фігури представлені у вигляді канонічних деформацій об'єктів-прототипів. Тут, 

«фізична» модель 2D-фігури будується з використанням нової форми методом 
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інтерполяції Гальоркіна (кінцеві елементи дискретизації). Можливі режими 

деформації аналізуються за допомогою перетворення Карунена-Лоева.  

У загальному випадку, розпізнавання зображення – це трьох етапний 

інформаційний процес знаходження системи ознак об'єкта дослідження і прийняття 

класифікаційного рішення методами теорії прийняття рішення.  

 «Вузьким» місцем методів розпізнавання є вибір ознак. Для багатьох методів 

процес поділу вхідної множини зображень на класи представляється трудомістким 

або неоптимальним. У задачах класифікації часто виникає ситуація, коли кількість 

зразків обмежена, що ускладнює визначення складності завдання. Усього можна 

виділити три рівні складності роздільності: лінійна, нелінійна і ймовірнісна. 

В ідеалі після попередньої обробки ми повинні отримати лінійно роздільну 

задачу, так як після цього значно спрощується побудова класифікатора. Але на 

практиці для кожного класу надана обмежена кількість зразків, на підставі яких і 

проводиться побудова класифікатора. При цьому ми не можемо провести 

попередню обробку зображень так, щоб досягнути лінійну роздільність зразків. 

Процес знаходження еталона класу ускладнюється коли зображення піддаються 

впливу шумів і перешкод. Об’єкти на фото можуть знаходитись під різним 

ракурсом камери, під різним масштабом чи в різній позі. Для того щоб 

класифікатор зміг коректно класифікувати об’єкт потрібно надати оптимальну 

кількість еталонних зображень класу, в залежності від специфіки об’єкту (форми, 

симетрії). Задній фон присутній майже на кожному зображенні і досить часто він 

може «зливатись» з об’єктом, що класифікується через дуже схожі ознаки як колір 

чи текстура. Перекриття і перешкоди зустрічаються переважно на фото міських 

локацій. Якщо класифікатор буде навчений на прикладах без перешкод, то при 

великій кількості перекриттів буде складно вірно класифікувати об’єкт. Окрім 

зміни форми, освітлення та ракурсу деякі об’єкти можуть змінювати свою форму, 

що призводить до зростання кількості необхідних зразків, яким потрібно навчити 

класифікатор.  

Останньою, але не менш важливою проблемою є різноманітність об’єктів 

одного класу. Деякі об’єкти можуть відноситись до одного класу, але мати дуже 
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мало спільних ознак, або зовсім їх не мати. Для того щоб класифікатор зміг 

віднести об’єкт до правильного класу, необхідно навчити його, вказавши 

щонайменше по одному екземпляру підвиду класу. 

Як правило, нейронні мережі виявляються найбільш ефективним способом 

класифікації, тому що генерують фактично велике число регресійних моделей (а 

вони використовуються для розв’язку задач класифікації статистичними 

методами). На жаль, в застосуванні нейронних мереж в практичних завданнях 

виникає ряд проблем. По-перше, заздалегідь не відомо, якої складності (розміру) 

може знадобитися мережа для досить точної реалізації відображення. Ця 

складність може виявитися надмірно високою, а це призведе до складної 

архітектури мережі. Найпростіші одношарові нейронні мережі здатні вирішувати 

тільки лінійно роздільні задачі, а для нероздільних задач потрібно використовувати 

багатошарові нейронні мережі. В мережах з одним прихованим шаром вектор, що 

відповідає вхідному зразку, перетворюється прихованим шаром в якийсь новий 

простір, який може мати іншу розмірність, а потім гіперплощини, що відповідають 

нейронам вихідного шару, поділяють його на класи. Таким чином мережа розпізнає 

не тільки характеристики вихідних даних, але і «характеристики характеристик», 

сформовані прихованим шаром. 

Правильний вибір обсягу мережі має велике значення. Побудувати невелику 

і якісну модель часто буває просто неможливо, а велика модель буде просто 

запам'ятовувати приклади з навчальної вибірки і не виробляти апроксимацію, що 

призведе до некоректної роботи класифікатора. Число прикладів в навчальній 

множині має бути більшою за кількість ваг. Інакше мережа просто запам'ятає дані 

і втратить здатність до класифікації - результат буде невизначений для прикладів, 

які не ввійшли в навчальну вибірку.  

7.2  Алгоритми формування ознак зображень 

У процесі пошуку зображень по візуальному змісту, порівняння повинно 

здійснюватися не за вихідними зображеннями, а за даними, отриманими в 

результаті попередньої обробки цих зображень. У разі запису даних в строковому 

форматі, ефективність методу залежить від алгоритмів формування рядка. Одним з 



227 

найбільш ефективних і універсальних є використання перцептивного хеш-

алгоритму [172]. Вони використовують різні властивості зображення для побудови 

індивідуального «відбитка». Надалі ці «відбитки» можна порівнювати один з 

одним. 

Порівняння перцептивних хешів досить продуктивно, але в деяких випадках 

недостатньо ефективно оскільки не враховує колірну гаму і наявність на 

зображенні об'єктів, що представляють в деяких випадках основну інформацію яку 

містить це зображення. Важливість для людини колірного сприйняття зображення 

пояснює значення методів пошуку візуальної інформації на підставі схожості із 

зразком за кольоровими характеристиками. Можливо також використання таких 

показників, як середній або основний кольори, а також безлічі квітів; ці 

характеристики має сенс використовувати для локального індексування областей 

зображення. 

Фахівці виділяють чотири перцептивних хеш-алгоритми: Block Mean Value 

Based Hash, DCT Based Hash, Radial Variance Based Hash, Marr-Hildreth Operator 

Based Hash [172]. В цій же роботі приведено результати тестування цих алгоритмів. 

Найшвидшим виявився алгоритм Block Mean Value Based Hash і тому для 

формування ознак зображень було обрано саме цей алгоритм. 

Ідея методу колірних гістограм [173] для порівняння зображень зводиться до 

наступного. Вся множина кольорів розбивається на набір неперетних, підмножин, 

що повністю її покривають. Для зображення формується гістограма, яка відображає 

частку кожної підмножини кольорів в колірній гамі зображення. Для порівняння 

гістограм вводиться поняття відстані між ними. Відомі різні способи побудови і 

порівняння колірних гістограм, що відрізняються між собою початкової колірною 

схемою, розмірністю гістограми і визначенням відстані між гістограмами. 

Згідно [174] застосовують такі основні методи порівняння гістограм: 

кореляційний, Хі-квадрат, перетин гістограм, відстань Бхатачарія. Для пошуку 

заданих об'єктів на зображенні за допомогою гістограм зазвичай застосовується 

метод «ковзного вікна». Якщо різні грані об'єкта мають різний колір, при повороті 
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і афінних перетвореннях пропорції цих кольорів в гістограмі можуть сильно 

змінитися. 

Методи на основі порівняння гістограм нестійкі до сильних змін освітлення 

сцени. Додаткові складнощі створює наявність світлових відблисків на зображенні.  

Через те, що гістограми містять тільки інформацію про колір і не містять 

інформацію про просторової конфігурації елементів сцени, зображення зі схожими 

гістограмами можуть сильно відрізнятися один від одного. Тому пошук схожих 

зображень за допомогою порівняння гістограм добре працює на маленьких базах 

зображень. 

У системах розпізнавання зображень найчастіше застосовують згорткові 

нейронні мережі [175]. Згорткова нейронна мережа — це мережа прямого 

поширення. Згорткові мережі є варіаціями багатошарових перцептронів. Згорткові 

мережі складаються з різних комбінацій згорткових та повноз'єднаних шарів, із 

застосуванням поточкової нелінійності в кінці кожного шару. Для зниження числа 

вільних параметрів та покращення узагальнення вводиться операція згортки на 

малих областях входу. Однією з головних переваг згорткових мереж є 

використання спільної ваги у згорткових шарах. Тобто, для кожного пікселя шару 

використовується один і той же фільтр (банк ваги); що зменшує обсяг необхідної 

пам'яті і поліпшує продуктивність. 

В порівнянні з іншими алгоритмами класифікації зображень, згорткові 

нейронні мережі використовують відносно мало попередньої обробки. Це означає, 

що мережа несе відповідальність за навчання фільтрів, які в традиційних 

алгоритмах розроблялися вручну. Відсутність залежності у розробці ознак від 

апріорних знань та людських зусиль є великою перевагою ЗНМ. 

7.3 Опис програмної реалізації підсистеми 

Система реалізовано у вигляді застосунку. Вхідними даними є текстовий 

запит англійською мовою або пошук зображень за домінуючим кольором. В 

останньому випадку окрім бажаного запиту необхідно ввести двокрапку та 

бажаний колір після неї, наприклад, :white. RGB-простір був розбитий на 8 

підобластей і усього було виділено 8 головних кольорів: wite — білий, black — 
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чорний, blue —синій, green — зелений, cyan — блакитний (ціан) , red — червоний, 

violet — фіолетовий, ellow — жовтий. 

Вихідними даними є список зображень, що відповідають запиту. Для 

зображення виводиться також інформація про домінуючий колір, класи та їх 

імовірності, до яких воно належить та посилання на сторінку, на якій зображення 

було знайдене, у разі якщо воно було додане в базу під час індексації, а не під час 

ручної класифікації. 

Написано застосунок із використанням мов PHP 7 та Python 3 і бази даних – 

MongoDB. 

Для реалізації класифікатора було використано Python, тому що це 

інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня, а значить 

швидша для проведення складних розрахунків. Python підтримує модулі та пакети 

модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду. Інтерпретатор 

Python та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій так і у вихідній формі 

на всіх основних платформах.  

Для роботи з нейронними мережами було використано відкриту бібліотеку 

Keras [176], написану мовою Python, яка працює поверх Deeplearning4j, TensorFlow 

та Theano. Вона спроектована для уможливлення швидких експериментів з 

мережами глибинного навчання. Її було створено як частину дослідницьких зусиль 

проекту ONEIROS (Open-ended Neuro-Electronic Intelligent Robot Operating System). 

Бібліотека представляє високорівневий, інтуїтивніший набір абстракцій, який 

робить простим формування нейронних мереж та різноманітний набір інструментів 

для спрощення роботи із зображеннями та текстом. Може працювати як з CPU так 

і GPU. 

TensorFlow – це [177] бібліотека з відкритим вихідним кодом для машинного 

навчання з використанням графів потоків даних. Вузлами в графі є математичні 

операції, а ребра графу представляють собою багатовимірні масиви даних 

(тензори), що передаються між ними. Гнучка архітектура дозволяє розгортати 

обчислення для одного або декількох CPU або GPU в настільному комп'ютері, 

сервері і, навіть, на мобільних пристроях за допомогою API. RankBrain [178] тепер 
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обробляє значну кількість пошукових запитів, замінюючи і доповнюючи 

традиційні результати пошуку на основі статичного алгоритму.  

У 2015 році багатошарова згорткова нейронна мережа продемонструвала 

здатність з конкурентоспроможною продуктивністю помічати обличчя з великого 

діапазону кутів, включно із перевернутими, навіть частково закритими. Ця мережа 

тренувалася на базі даних із 200 000 зображень, що включали обличчя під різними 

кутами та в різних орієнтаціях, і ще 20 мільйонів зображень без облич. Вони 

використовували пакети зі 128 зображень у 50 000 ітерацій.  

Зрозуміло, що для навчання нейронної мережі необхідні тисячі зображень, 

зібрати які вручну майже неможливо, тому було вирішено використати попередньо 

навчену на наборі зображень з ImageNet модель VGG16, запропоновану К. 

Сімоняном та А. Цізерманом в документі конференції ICLR 2015 [179]. Модель 

досягає точності 92.7% на наборі зображень ImageNet. 

Було використано проект ImageNet[180] зі створення і супроводу бази даних 

анотованих зображень, яка призначена для відпрацювання і тестування методів 

розпізнавання образів і машинного зору. Станом на 2016 рік в базу даних було 

записано близько десяти мільйонів URL з зображеннями, які пройшли ручну 

анотацію для ImageNet, в анотаціях перераховувалися об'єкти, що потрапили на 

зображення, і прямокутники з їх координатами.  

Архітектуру застосунку описує діаграма класів, що зображена на рисунку 7.1 

і містить наступні класи: Searcher, BackgroundClassifier, BackGroundIndexer, 

Classifier, Crawler, Comparer.  
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Рис. 7.1 Діаграма класів 

 

Опис основних функцій 

В таблиці 7.1 наведено опис усіх основних реалізованих функцій програмної 

системи. 

Таблиця 7.1 - Таблиця опису основних функцій 

Клас Функція Опис функції 

Comparer calculateHash ($imageFilePath) Обчислює хеш зображення 

hammingDistance($hash1, $hash2) Обчислює відстань Хеммінга  

createImage($imagePath) Повертає об’єкт типу зображення, 

спираючись на MIME-тип файлу, 

придатний для подальшої роботи з 

ним 
getColorName($r,$g,$b) Повертає імя’я кольору, за 

параметрами трьох кольорів RGB-

колірної моделі 

getDominantColor($image) Розраховує домінуючий колір на 

зображенні  

compare($sourceImageHash, 

$comparingImageHash) 

Порівнює хеші зображень 
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Crawler crawl_page($url,$imageId, 

$uploadedImageHash, 

$onlyInnerLinks) 

Аналізує WEB-сторінку 

getImages($pageUrl) Повертає список знайдених на 

WEB-сторінці зображень 

getUrls($pageUrl) Повертає список знайдених на 

WEB-сторінці посилань 
 getAbsoluteUrl($rel, $base) Повертає повний шлях посилання 

спираючись на відносний шлях 

посилання та корінь (ім’я домену) 

 saveImages($images) Зберігає масив зображень в базу 

даних 

 saveUrls($urls) Зберігає масив посилань в базу 

даних 

BackgroundIndexer index() Цикл, в якому безперервно 

індексуються усі непроіндексовані 

посилання 

getNotIndexedLinks($amount) Повертає список 

непроіндексованих посилань 

BackgroundClassifier classify() Цикл, в якому безперервно 

класифікуються усі 

некласифіковані зображення 

getNotIndexedImages($amount) Повертає список 

некласифікованих зображень 

classifyImage() Класифікує зображення 

Searcher 

 

 

 

 

 

getWordsAndColors($sentence) Аналізує речення та повертає 

список слів та кольорів, якщо вони 

є в рядку 

prepareClassesRegex($classes) Повертає регулярний вираз для 

пошуку за класами об’єктів на 

зображенні 
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prepareColorsRegex($colors) Повертає регулярний вираз для 

пошуку за домінуючим на 

зображенні кольором 

prepareQuery($searchPhrase) Повертає запит до бази даних для 

пошуку зображень за заданими 

критеріями 

Searcher 

 

search($searchPhrase) Пошук зображень за поданою 

пошуковою фразою 

showImages($images) Виводить список зображень 

Classifier classify($imagePath) Класифікує зображення та 

повертає список назв об’єктів на 

зображенні та відсоток впевненості 

у прогнозі 

 

Для наповнення бази зображеннями ми проіндексували 2 довільних сайти, а 

саме www.discoveryuk.com та www.animalplanet.com. Для тестування системи було 

проіндексовано понад 200 посилань, з яких зібрано 1123 зображення. В результаті 

проведення бенчмарків класифікатора, було розраховано, що середній час 

класифікації одного зображення займає 30.012с. 

Середнійчас порівняння хешу з 1000 інших хешів (для пошуку дублікатів 

зображень) розмірністю 64 символи займає в середньому 0.025с. Тестування 

проводились на комп'ютері з процесором Core i-7-3632QM @ 2.20GHz та об’ємом 

оперативної пам’яті 4 Гб.  

Із 1123 зображень 64 не змоги бути класифікованими та близько 80 були 

класифіковані хибно. З цього слідує, що (1123-64-80) / 1123 * 100% = 87% 

зображень були класифіковані вірно.  

Система ідеально справляється з зображеннями, на яких чітко, крупним 

планом зображений ключовий об’єкт, особливо із фотографіями автомобілів та 

тварин. Також досить точно класифікуються породи котів та собак.  
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Проте з деякими фотографіями виникають складнощі при класифікації, як, 

наприклад, з вулканом. Зображення, представлені на рис. 7.2 були класифіковані   з 

певною імовірністю як вулкан, хоча насправді це не так. Але своїми обрисами, 

формою чи кольорами вони справді нагадують вулкан. Логічно припустити, що 

оранжева область на зображеннях була сприйнята за лаву вулкана, а інша частина 

має схожу до скелі текстуру, або і є скелею і саме тому були сприйняті за вулкан. 

 

Рис. 7.2 Складнощі класифікації 

Головна сторінка пошукової системи виглядає як зображено на рис. 7.3. Для 

пошуку зображення необхідно ввести бажаний запит англійською мовою в рядок 

вводу та натиснути кнопку «Пошук». 

 

Рис. 7.3. Головна сторінка пошукової системи 
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У разі наявності зображень, які відповідають заданим критеріям, результати 

пошуку будуть відображені як на рис. 7.4. У разі, якщо не буде знайдено жодного 

зображення, буде написано «Нічого не знайдено». 

 

Рис.  7.4. Результати пошуку 

Для перегляду детальної інформації про класи, їх імовірності домінуючий 

колір зображення, навести курсором на бажане і ця інформація відобразиться у 

спливаючому вікні як на рисунку 6.5. Для переходу на веб-сторінку, на якій було 

знайдене зображення, необхідно клікнути по ньому лівою кнопкою миші. 

 

Рис. 7.5. Перегляд детальної інформації про зображення 
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Окрім бажаного вмісту зображення, можна проводити пошук за домінуючим 

на зображенні кольором. Для цього необхідно ввести бажаний колір після 

двокрапки як на рисунку 7.6. 

 

Рис. 7.6. Пошук зображення за домінуючим кольором 

Можна вводити декілька кольорів, при цьому будуть знайдені зображення 

яких домінуючим кольором є один з заданих. У разі вводу лише кольору, без 

іншого опису зображення, будуть знайдені усі зображення, будь-якого змісту, на 

яких він є домінуючим.  

 В системі передбачена класифікація зображень в ручному режимі. Головна 

сторінка класифікації зображень виглядає як зобраежно на рисунку 7.7. Для 

класифікації зображення необхідно обрати зображення у форматі .jpg, .png чи .gif 

та натиснути кнопку «Класифікувати». 

У разі успішної класифікації зображень буде відображене завантажене 

зображення та список класів та імовірності належності зображення до конкретного 

класу, як це показано на рисунку 7.8.  

В системі реалізований індексатор (краулер).   Для індексації посилань 

необхідно ввести список бажаних посилань та натиснути кнопку «Індексувати». 

Посилання необхідно вводити в такому вигляді: http://www.domainname.com, по 

одному посиланні в рядок. Можна вказати системі аналізувати тільки внутрішні 
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посилння, (посилання на внутрішні сторінки сайту, що індексується, інші 

ігноруватимуться), відмітивши відповідний прапорець «Тільки внутрішні 

посилання». 

 

Рис. 7.7. Головна сторінка класифікації зображень 

 

Рис. 7.8. Сторінка перегляду результатів класифікації 

7.4 Заключення 

У приведеному дослідженні проаналізовані основні результати про пошук 

зображень за вмістом. Описані особливості та виявлені недоліки двох класів 

алгоритмів формування характеристик зображень, а саме алгоритмів перцептивних 

хешів та колірних гістограм. Для подальшого застосування було обрано 

застосовувати перцептивні хеш-алгоритми, а саме:Block Mean Value Based Hash, 
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DCT Based Hash, Radial Variance Based Hash та Marr-Hildreth Operator Based Hash. 

Згідно з результатами тестування найшвидшим виявився алгоритм Block Mean 

Value Based Hash з відносно великою різницею в швидкості роботи. Результати 

тестування підтвердили очікування і тому саме цей алгоритм був обраний для 

пошуку схожих зображень в базі для уникнення дублікатів та зменшення затрат 

часу на класифікацію зображення, якщо в базі вже існує аналогічне з обчисленою 

інформацією про контент. 

Вивчивши всю інформацію та обравши алгоритм була розроблено систему 

пошуку зображень, вхідними даними якої є текстовий запит англійською мовою. 

Також реалізований пошук зображень за домінуючим на ньому кольором. 

В результаті роботи системи користувач отримує список зображень, що 

відповідають запиту. Для кожного зображення виводиться також інформація про 

домінуючий колір, класи та їх імовірності, до яких воно належить та посилання на 

сторінку, на якій зображення було знайдене, у разі якщо воно було додане в базу 

під час індексації, а не під час ручної класифікації. 

Для написання системи було обрано мову програмування PHP 7 та Python 3 з 

фреймворком Keras, в основі якого лежить TensorFlow. В якості БД було 

використано MongoDB. Також була розроблена інструкція користувача з 

наведеними скріншотами. 

До перспектив покращення системи можна віднести вдосконалення пошуку 

зображень по базі даних, а саме покращення алгоритму сортування результатів 

запиту за релевантністю, зменшення похибки класифікацїї зображень шляхом 

навчання нейронної мережі. Також варто реалізувати можливісь пошуку різними 

мовами. Також при наявності високої продуктивності ЕОМ оптимізація 

багатопоточних обчислень для прискорення порівняння зображень, а тим самим і 

пошку.  

Текст програмно реалізації знаходиться в додатку 5 
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8 Видобування даних із соціальних мереж 

8.1 Аналіз соціальних мереж 

Аналіз соціальних даних стрімко набирає популярність у всьому світі завдяки 

появі онлайн сервісів соціальних мереж (LiveJournal, Facebook, Twitter, YouTube та 

інші). З цим пов'язаний феномен соціалізації персональних даних: стали публічно 

доступними факти біографії, листування, щоденники, фото-, відео-, аудіо-матері-

али, нотатки про подорожі і т.д.. Таким чином, соціальні мережі є унікальним дже-

релом даних про особисте життя та інтереси реальних людей. Це відкриває безпре-

цедентні можливості для розв’язання дослідницьких та бізнес-завдань (багато з 

яких до цього неможливо було вирішувати ефективно через нестачу даних), а також 

створення допоміжних сервісів і прикладних програм для користувачів соціальних 

мереж. Крім того, цим обумовлюється підвищений інтерес до збору та аналізу со-

ціальних даних з боку компаній та дослідницьких центрів. 

 Обробка соціальних даних вимагає також розробки відповідних алгоритміч-

них та інфраструктурних рішень, що дозволяють враховувати їх розмірність. На-

приклад, база даних соціальної мережі Facebook на сьогоднішній день містить бі-

льше 1,5 мільярда користувацьких акаунтів і більше 100 мільярдів зв'язків між 

ними. Кожен день користувачі додають більше 200 мільйонів фотографій і залиша-

ють більше 2 мільярдів коментарів до різних об'єктів мережі. Згідно статистичного 

ресурсу StatisticBrain, користувачі соціальної мережі Twitter залишають 58 мільйо-

нів «твітів» щодня, при цьому загальна кількість користувачів станом на травень 

2014 становила 645 мільйонів [181]. 

На сьогоднішній день більшість існуючих алгоритмів, що дозволяють ефек-

тивно розв’язувати актуальні задачі, не здатні обробляти дані подібної розмірності 

за прийнятний час. У зв'язку з цим, виникає потреба в нових методах розв’язання, 

які дозволяють здійснювати розподілену обробку та зберігання даних без істотної 

втрати якості результатів. 

Разом з тим, при роботі з соціальними даними потрібно брати до уваги такі 

фактори, як нестабільність якості користувальницького контенту (спам і неправ-
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диві акаунти), проблеми із забезпеченням приватності особистих даних користува-

чів при зберіганні та обробці, а також часті поновлення користувальницької моделі 

і функціоналу. Все це вимагає постійного вдосконалення алгоритмів розв’язання 

різних задач.  

Веб-інтерфейси соціальних мереж є джерелами даних реального часу і приз-

начені для перегляду та взаємодії зі сторінками соціальній мережі в веб-браузері 

або для використання даних користувачів спеціалізованими додатками. Оскільки 

сценарії використання інтерфейсів соціальних мереж не припускають автоматич-

ного збору даних користувачів, то виникає ряд проблем: 

 приватність даних – часто доступ до даних користувачів дозволений 

тільки для зареєстрованих і авторизованих учасників мережі, що вимагає підтри-

мки емуляції користувальницької сесії за допомогою спеціальних облікових запи-

сів (акаунтів); 

 слабка структурованість даних – у багатьох випадках програмні інте-

рфейси (API) соціальних мереж мають обмежений функціонал, що вимагає підтри-

мки отримання за допомогою користувальницького веб-інтерфейсу статичних ко-

пій HTML-сторінок, коректної обробки їх динамічної частини (включаючи вико-

нання асинхронних запитів до сервера соціальної мережі), вилучення потрібних да-

них за допомогою алгоритму та/або шаблону і побудови їх структурованого уяв-

лення, зручного для подальшої автоматичної обробки; 

 обмеження доступу та блокування – з метою запобігання несанкціоно-

ваного автоматичного збору даних і обмеження навантаження на інфраструктуру 

сервісу соціальної мережі власники сервісів часто вводять явні чи приховані обме-

ження на допустиму кількість запитів від одного користувальницького аккаунта 

і/або IP-адреси в одиницю часу, що вимагає врахування кількості запитів, а також 

підтримки динамічної ротації використовуваних для збору даних користувальни-

цьких акаунтів і IP-адрес; 

 розмірність даних обумовлює необхідність в паралельному методі 

збору даних, а також в методах отримання репрезентативної вибірки користувачів 

соціальної мережі (семплювання). 
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Перш ніж перейти до огляу способів отримання інформації із соціальної ме-

режі, необіхдно обрати найбільш оптимальну мережу. Для порівняльного аналізу 

мереж було обрано такі мережі: Twitter, Facebook, Вконтакте, Одноклассники.  

Згідно з дослідженням компанії Gemius в червні 2016-го року, склалась на-

ступна ситуація в українському інтернет-просторі: 

 

Рис. 8.1. Рейтинг популярності веб-сторінок в Україні 

Додатково слід вказати кількість користувачів кожної соціальної мережі 

[182] (рис. 8.2.): 
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Рис. 8.2. Кількість користувачів в соціальних мережах 

З огляду на цю статистику найкращим вибором стали б мережі Одноклас-

нники чи Вконтакте. Однак, тут не враховується вид діяльності користувачів в ко-

жній з мереж та їх заборона. Вказані соціальні мережі можна поділити за такою 

тематикою: Однокласнники – знаходження шкільних друзів, ігри; Вконтакте – нові 

випадкові знайомства, ігри, прослуховування музики, перегляд кінофільмів; Twitter 

– простір для повідомлення останніх актуальних подій, спілкування з зірками; 

Facebook – простір для спілкування інтелігенції, блоги, повідомлення останніх ак-

туальних подій, реєстрація в громадських організаціях. 

Якісний підхід до обрання мережі показує, що у Facebook людина викорис-

товує більше різних способів висловити свою думку чи висловити своє судження 

щодо яких-небудь предметів, подій, інших осіб тощо.  

Третім фактором, котрий слід врахувати, це приріст користувачів за кожен 

рік, а також перспектива розвитку мережі в країні (рис. 8.3).  
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Рис. 8.3. Кількість українських користувачів у Facebook 

Наприклад, кількість українських аккаунтів у мережі Facebook майже в 

дев’ятеро відстає від ВКонтакті, однак за період з осені 2013 до літа 2014 збільши-

лось на 800тис. активних аккаунтів, тобто на чверть. Така ж тенденція спостерга-

лася і в 2014-2015рр. Після вступу в силу з 17 травня указу президента України 

Петра Порошенка про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони 

України від 28 квітня 2017 року, яким передбачена заборона "Яндекса", "ВКонта-

кте", "Однокласників" і інших російських ресурсів, кількість українських користу-

вачів Facebook зросла на 1,5 млн. Про це повідомляє Watcher. “Якщо в попередні 

роки українська аудиторія Facebook росла стабільно на 35-40%, то тільки за останні 

2 тижні вона виросла на півтора мільйона і становить станом на 30 травня 2017р. 

8,3 млн", - говориться в повідомленні [183]. Facebook включає в статистику лише 

активних користувачів – таких, що входять в систему під своїм логіном та паролем 

раз на місяць, а ВКонтакті просто надає інформацію про профілі, в яких вказано 

Україну, як країну проживання. Додатково слід вказати, що в результаті певних 

соціальних, політичних та військових подій, в українському суспільстві з’явилася 

тенденція   негативного ставлення до російських сервісів та ресурсів. 
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Таким чином, в довгостроковій перспективі Facebook є найбільш отпималь-

ним ресурсом для дослідження висловлювань користувачів, а також містить найбі-

льше інформації про участь особи в подіях, чи членство в різноманітних організа-

ціях.  

 Сучасні соціальні мережі являють собою складну та часто заплутану сис-

тему. Компанії-розробники соціальних мереж довгий час не надавали розробникам 

жодних програмних засобів(API) для опрацювання даних. Перші API від Facebook 

почали з’являтись наприкінці 2007 – початку 2008 років.  

Сьогодні прикладні програмні інтерфейси є вичерпним інструментом роботи 

в мережі в контексті можливостей. Фактично, за допомогою API, можна відворити 

повноцінну роботу із соціальною мережею та отримати ті самі дані, що й при зви-

чайній роботі через веб-браузер чи мобільні додатки. Однак постає проблема дос-

тупу.  

Перш ніж пояснити проблему, окреслимо загальну схему на прикладі роботи 

із API від Facebook: 

1. Розробник реєструє новий додаток на спеціальному порталі.  

2. Після створення нового додатку, розробник отримує ключ доступу до 

API. 

3. В коді програми, при виконанні запитів, розробник вказує отриманий 

ключ.  

4. Перед виконанням запиту система робить запит до користувача сис-

теми про надання дозволу програмі на доступ до запитаної інформації – особистих 

даних, друзів, вподобаних сторінок, висловлених думок, розповсюджених поси-

лань, фотографій тощо.  

Таким чином, робота з API є ефективною, лише у випадку отримання дозволу 

від користувача, дані якого ми намагаємось отримати.  

Очевидно, що якщо метою роботи є побудова власного портрету, то ці дані є 

достатніми. Портрет іншої особи може бути отриманий, лише якщо особа надасть 

свої дані для входу, або надасть результат роботи програми. Що є незадовільним. 

Тому необхідно знайти інший спосіб отримання даних.  
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Веб-скрапінг (scrap - англ. зішкрібати) – комп’ютерний метод видобування 

даних із веб-сторінок. Зазвичай, програми на основі веб-скрапінгу імітують дії лю-

дини під час перегляду веб-сторінок за допомогою HTTP протоколу, або ж повно-

цінний веб-браузер із підтримкою JavaScript та динамічних Ajax-протоколів.  

Веб-скрапінг тісно пов’язаний з веб-індексуванням, в якому використову-

ється бот чи веб-сканер для індексування сторінок пошуковими системами. Однак, 

на відміну від пошуковиків, веб-скрапінг більше орієнтується на обробку первин-

ної HTML-сторінки до завершеного вигляду, якою зазвичай її бачить користувач. 

Сферами застосування веб-скрапінгу можуть бути, наприклад, автоматичне порів-

няння цін в інтернет-магазинах, моніторинг веб-сайтів на предмет змін, акумулю-

вання контактних даних осіб чи організацій тощо.  

Для вирішення задачі побудови електронного портрету веб-скрапінг є одно-

значно кращим способом видобування даних із соціальної мережі, бо обходить за-

хист мережі та не вимагає дозволу від особи, яку буде досліджено. Однак у веб-

скрапінгу є певні вимоги, котрі слід зазначити.  

По-перше, при використанні веб-скрапінгу, системі необхідна вхідна точка 

для доступу до соціальної мережі – діючий профіль із відомими електронною по-

штою та паролем. За допомогою них, система буде аутентифікуватись у мережі і 

вести себе, як звичайний користувач Facebook.  

По-друге, деякі налаштування приватності система обійти не зможе. Бажана 

особа може приховати відомості про себе за допомогою налаштувань приватності, 

наприклад, дозволити тільки своїм друзям, або тільки друзям друзів бачити свої 

публікації, переглядати вподобання чи розповсюдженні посилання, фото, чи відео, 

зчитувати персональні дані. Звичайно, систему можна налаштувати на додавання у 

друзі шуканої особи. Однак перед цим потрібно створити адекватний профіль 

особи із усіма необхідними атрибутами. Іншими словами, користувача доведеться 

ввести в оману. При розробці прототипу жодним чином не використовувались фа-

льшиві профілі чи імена, а також не проводилось ніяких обманних дій.  

Data Mining  
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Виявлення знань в БД (Knowledge Discovery In Databases, KDD) – це процес 

пошуку корисних знань в "сирих" даних. KDD включає в себе питання підготовки 

даних, вибору інформативних ознак, очищення даних, застосування методів Data 

Mining, а також обробку та інтерпретацію отриманих результатів [184]. 

Технологія Data Mining призначена для пошуку у великих обсягах даних не-

очевидних, об'єктивних і корисних на практиці закономірностей. Неочевидних 

означає, що знайдені закономірності не виявляються стандартними методами об-

робки інформації або експертним шляхом. Об'єктивних означає, що виявлені зако-

номірності будуть повністю відповідати дійсності, на відміну від експертної думки, 

яка завжди є суб'єктивною. Практично корисних означає, що висновки мають кон-

кретне значення, якому можна знайти практичне застосування.  

Алгоритми, що використовуються в Data Mining, вимагають великої кілько-

сті обчислень. Раніше це було стримуючим фактором широкого практичного засто-

сування Data Mining, проте сьогоднішнє зростання продуктивності сучасних про-

цесорів зняло гостроту цієї проблеми. Тепер за прийнятний час можна провести 

якісний аналіз сотень тисяч і мільйонів записів.  

8.2 Опрацювання даних в режимі реального часу 

Опрацювання даних в режимі реального часу передбачає безперервний про-

цес входу та виходу даних. При такому підході, дані повинні опрацьовуватись в 

маленькі шматочки часу – звідси і назва, ілюзія режиму реального часу (майже ре-

ального). Для проектування традиційних систем використовують пропріетарні бази 

даних (напр. Oracle). Системи, що працюють з BigData (BD), орієнтуються на ви-

користання відкритих високо-параллельних систем (напр. Hadoop). Complex event 

processing (CEP) об’єднує дані з декількох джерел, щоб виявити закономірності і 

спробувати виявити загрози. Мета полягає в тому, щоб визначити значущі події і 

відповідати швидко. CEP застосовується в Hadoop. 

Operational Intelligence (OI) використовує CEP та обробку даних в реальному 

часі, проводить аналізи даних, щоб розібратись в операціях, які слід застосувати. 

OI – досить потужний інструмент, що забезпечує прийняття швидких дій. OI має 

досить велике значення в бізнес процесі. 
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Обидва підходи до обробки даних мають свої переваги та недоліки, тому за-

стосовувати їх слід обережно – відповідно до специфічних потреб і обмежень кон-

кретної задачі. У таблиці 8.1 приведено порівняльний аналіз існуючих рішень об-

робки BD. 

Таблиця 8.1 – Відомий інструментарій обробки BD 

Ін-

струмента-

рій 

Роз-

робник 

Тип Опис 

Storm Twitter потоковий потокове рішення для аналізу BD 

S4 Yahoo потоковий розподілена потоково-обчислювальна 

платформа 

Hadoop Apache пакетний перша відкрита розробка на основі 

MapReduce парадигми 

Spark UC Berkley пакетний аналітична платформа, що тримає на-

бори даних в тимчасовій пам’яті 

Disco Nokia пакетний каркас MapReduce 

HPCC LexisNexis пакетний HPC кластер для BD 

 

Базовим до спілкування у клієнт-серверному підході однозначно становиться 

механізм LP (long polling). Концепція виходить з назви механізму, що передбачає 
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безперервне опитування кінцевої REST-точки. LP виправдовує себе у випадку мо-

більних та Web клієнтів, які не розраховані на великі запитові навантаження (ве-

лика кількість запитових операцій чи опрацювання безперервного потоку даних 

(див. Рис. 8.4.). 

Наприклад, в контексті соціальної мережі, Twitter, розробникам надається де-

кілька способів комунікації з глобальним потоком Tweet-даних, для яких характе-

рна низька затримка. Коректно написаний потоковий клієнт, може отримати спові-

щення про події без обтяжуючих механізмів LP через REST-запити [186].  

З’єднання з потоковим API сервісом передбачає, що HTTP з’єднання буде 

завжди відкритим, тому в більшості випадків це потребує зміни архітектури клієнта 

– не так як розробники зазвичай звикли робити через REST API.  

Рис. 8.4. LP – механізм безперервного опитування [185] 

Рис. 8.5. Ввзаємодія через REST API [187] 
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Схема роботи потокового сервісу відрізняється, тут варто зробити запити на 

з’єднання. У випадку, якщо сервер прийняв запит, тримати з’єднання постійно ві-

дкритим аж до його. Таку модель роботи клієнт-сервер часто називають «трубою», 

оскільки хтось з боку сервера постійно кидає предмети різного виду (події), а з ін-

шого боку хтось намагається їх зловити і проінтерпритувати. Процес потоку отри-

мує вхідні повідомлення та виконує потрібну обробку, фільтрацію та/або агрега-

цію, необхідну перед збереженням результату до сховища даних. Процес обробки 

HTTP запитів зберігає дані до сховища у відповідь на запити користувачів. Хоча ця 

модель є більш складною, ніж REST API, проте вигоди від обробки потоку в реаль-

ному часі варті зусиль витрачених на розробку для багатьох додатків чи клієнтів.  

Проблему ефективного безперервного отримання даних можна вважати ви-

рішеною, якщо соціальна мережа вміє працювати в режимі реального часу по 

«трубі», проте це лише частина вирішення загальної проблеми. Як далі правильно 

поводитись з висловлюваннями, отриманими на іншому кінці труби? Як їх ефекти-

вно опрацьовувати чи де зберігати? 

Рис. 8.6. Взаємодія через Streaming API [188] 
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Консервативний підхід каже про те, що варто написати однопотоковий ана-

лізатор, який вмітиме фільтрувати та зберігати судження до будь-якої СУБД. Не-

доліками такого підходу буде звісно неефективний пошук по колекції висловлю-

вань, а також занадто повільне опрацювання колекцій великого розміру. Мільйони 

висловлювань в соціальній мережі Twitter можуть стати проблематичними для та-

кого підходу, за умови масштабування задачі [189].  

Для вирішення проблеми ефективного опрацювання, оптимізації та збере-

ження даних варто звернутись до існуючих аналітичних платформ, що працюють з 

BD, а також привести порівняння їхніх характеристик (див. Таблиця 8.2) [190]. На 

ринку є більше 10 популярних продуктів, які акумулюють в собі BD сервіси. 

 

Таблиця 8.2. Порівняльні характеристики BD аналітичних платформ  

Продукт Аналіти-

чна 

DBMS 

DBMS у 

пам’яті 

Підтримка 

роботи че-

рез потік 

Форма розпо-

всюдж. 

Hadoop 

апаратне/ 

програмне за-

безпечення  

1010data 1010data 

колонорна 

аналітична 

DB 

немає немає немає не застосов. 

Amazon Web 

Services 

(AWS) 

Amazon 

Redshift та 

Amazon 

Relational 

Database 

сервіси 

немає, є мож-

ливість вико-

ристати 3-rd 

party 

Amazon 

Kinesis 

Amazon Elastic 

MapReduce; 

Cloudera; 

MapR; 

не застосов. 

Cloudera HBase Apache Spark Storm, Flume CDH, Cloudera 

Standard 

Cisco, Dell, HP, 

IBM та інші 
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Hortonworks 

Data Platform 

(HDP) 

HBase Apache Spark Storm HDP 2.0 

(Windows) 

HP 

IBM BD 

Platfom 

DB2, 

Netezza 

SolidDB Info Sphere 

streams 

InfoSphere DB2, Netezza, 

BigSights 

Azure SQL server SQL server in-

memory 

Microsoft 

Stream 

Insight 

Azure Dell, HP 

MapR HBase, 

Hive, 

Impala, 

Shark 

Drill, Shark Storm, 

HParser 

MapR M3, M5, 

M7 

Cisco, HP, IBM, 

NetApp 

Основні вимоги до BD платформи у випадку роботи з соціальною мережею 

включають: можливість працювати через живий потік; відокремленість процесів 

обробки, збереження та індексації даних; кластер та можливість додавати декілька 

фізичних точок, що значно зменшить навантаження головної машини та розподі-

лить його між сусідніми; швидкий та зручний пошук. 

Відповідно до цих вимог та існуючих рішень, платформа 1010data відпадає, 

оскільки немає підтримки роботи через потік, HDP – так як продукт розповсюджу-

ється тільки під платформу Windows. AWS, MapR та IBM InfoSphere не передбача-

ють пробних чи безкоштовних розповсюджень. 

На відміну від інших платформа Cloudera надає можливість безкоштовно 

спробувати всі потужності власних сервісів в умовах «знімка» віртуальної машини, 

а також задовольняє інші критерії даної задачі. Тому в нашій роботі ми обрали 

Cloudera. 

Варто додати, що Cloudera легко інтегрується в хмарне середовище AWS. 

Amazon надає можливість спробувати свої хмарні сервіси безкоштовно, проте їх-

ньої потужності не достатньо, щоб реалізувати задачу у повному обсязі, навіть ви-

користовуючи Cloudera. 
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Для опрацювання та збереження даних можна використати існуючі компоне-

нти Cloudera Flume і HBase. Flume використовується для збору висловлювань ко-

ристувачів соціальної мережі, а потім передає дані до середовища HDFS і зберігає 

їх в HBase (див. Рис. 8.7. Схема роботи через Flume) [191]. 

Нереляційна база даних використовується у випадку потреби записувати/зчи-

тувати дані в режимі реального часу [192]. Вона передбачає кластерну інтеграцію 

для збереження великої кількості таблиць/рядків на поверхні розподіленої файло-

вої системи Hadoop (HDFS).  

Особливостями HBase є лінійна і модульна масштабованість, строге чи-

тання/запис; підтримка відмовостійкості між серверами; зручний Java API для клі-

єнтського доступу; запитові предикати; наявність REST-ful Web сервісу; підтримка 

експорту метрик стану середовища. 

Flume – розподілений та надійний сервіс для ефективного збору, агрегації і 

переміщення великих обсягів даних. Сервіс має просту і гнучку архітектуру, засно-

вану на потоковій обробці даних. Сервіс відмовостійкий, має широкий набір меха-

нізмів для відновлення після випадкового переривання роботи. Flume використовує 

просту розширювану модель даних, яка дозволяє бути online-аналітичним додат-

ком. 

Рис. 8.7. Схема роботи через Flume 
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8.3 Розробка Web-прототипу для аналізу висловлювань користувачів 

соціальної мережі Twitter 

Як ми вже зазначали не раз, на сьогоднішній день, не існує готових програм-

них рішень, що дозволять аналізувати висловлювання користувачів соціальних ме-

реж українською мовою. Немає чітких критеріїв та підходів до аналізу висловлю-

вань в контексті соціальних мереж. За мету цієї роботи було поставлені розробка 

та реалізація комплексного підходу до аналізу висловлювань користувачів соціаль-

них мереж, а також вибір технологічних рішень для реалізації програмного прото-

типу управління процесом аналізу та отриманими результатами. В якості конкрет-

ної СМ ми обрали Twitter.  

 Далі ми опишемо: основні характеристики розробленого нами прототипу, 

який дозволяє збирати та аналізувати висловлювання користувачів соціальних ме-

реж в режимі реального часу; критерії фільтрування висловлювань користувачів, 

які дозволили зменшити об'єм неінформативних висловлювань; застосування наїв-

ного баєсівського класифікатора з машинним навчанням для первинного аналізу 

повідомлень; використання експертного навчання для покращення ефективності 

аналізатора.  

Методи машинного навчання 

Самонавчальною вважається така  система, яка має засоби узагальнення та 

доповнення бази знань. Під навчанням будемо розуміти здатність адаптивної сис-

теми до вдосконалення власної поведінки шляхом накопичення досвіду, навчанням 

вирішувати проблеми, покращувати аналіз. Таким чином навчання – це, відповідно, 

і дія, і здатність. Будь-яка навчальна програма повинна забезпечувати можливість 

зберігання проміжних даних та аналізувати отриманий досвід вирішених проблем, 

а також мати здатність застосовувати отриманий досвід, виходячи з висновків. 

Навчальний процес – це вироблення в певній системі певної реакції на групи 

зовнішніх ідентичних сигналів, шляхом багаторазового зовнішнього корегування 

системи. Таке навчальне корегування називають «заохоченням» та «покаранням». 
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Алгоритм навчання практично повністю визначає механізми корегування. Нав-

чання відрізняється від самонавчання, оскільки повідомляє додаткову інформація 

про правильність реакції системи. 

Навчання без вчителя можна сформувати так: одночасно чи послідовно, сис-

темі показують об’єкти без їхньої приналежності до образів. На вході, система ві-

дображає множину об’єктів на множину зображень. Тоді, використовуючи певну, 

закладену заздалегідь властивість розподілу образів, система робить самостійну 

класифікацію та зіставляє образи та об’єкти. Після цього, самонавчальна система 

повинна отримати здатність розпізнавати не тільки вже відомі об’єкти (об’єктів з 

навчальної вибірки), але й ті, котрі зустрічаються вперше, а також здатність виро-

бляти однакові реакції на зображення об’єктів того ж образу і різні реакції на зо-

браження різних образів. Варто додати, що роль вчителя зводиться лише до міні-

муму – підказувати системі певні об’єктні властивості, що є однаковими для певних 

образів. Далі, таку підказку система має сприйняти і використати для подальших 

статистичних аналізів. 

Для отримання знань використовуючи методи машинного навчання, існує 

три підходи до видобування знань, що дозволяють автоматизувати ручний процес, 

об’єднавши зусилля експерта та інженера знань: 

1. Видобування знань за допомогою інтерактивних програм під час діа-

логу людини-експерта за терміналом (цей підхід можна вважати вдалим, якщо діа-

логова система має уявлення та базу знань в предметній області) 

2. Розпізнавання текстів за допомогою програмних модулів, здатних до 

навчання. Процес є аналогічним намаганням людини навчатися під час читання те-

хнічної літератури (підхід потребує модуля розпізнавання та інтерпритації приро-

дної мови людини). 

3. Навчання під безпосереднім керівництвом людини-експерта, за допо-

могою програмних інтерфейсів, що уможливлять комунікацію системи та вчителя. 

Вчитель надає програмі інформацію про правильні уявлення, а програма виводить 

з цих уявлень певні закономірності чи просто запам’ятовує їх. 
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За допомогою аналізу стратегій можна провести класифікацію програм, що 

використовують машинне навчання. На загал існує три типи стратегій. Перша стра-

тегія отримала назву «зубріння», а програми, що її використовують – «зубрили», 

себто такі, що навчаються лише від отримання нових знань, не проводячи логічного 

аналізу знань. Друга стратегія передбачає реалізовану здатність навчатись без вчи-

теля, тобто відтворити аналогічну людську модель навчання (твердження на основі 

фактів). Третя стратегія – навчання під наглядом, що насамперед передбачає де-

монстрацію ряду прикладів, потім проведення аналізу набору властивостей цих 

прикладів і продукування висновків. 

Статистичний аналіз 

Найпростіший приклад аналізу – оцінювання позитивних та негативних від-

гуків. Зазвичай, більшість відгуків будуть негативними, оскільки позитивні відгуки 

пишуть дуже рідко, але коли пишуть, тоді вони дуже важливі. Такий аналіз можна 

умовно поділити на два етапи – тренувальний і навчальний.  

Алгоритм тренувальної стадії простий – кожне висловлювання позначається 

як позитивне (+) з певною ймовірністю. За замовчуванням позначаємо всі вислов-

лювання як негативні. 

Варто зазначити, що ймовірність появи позитивного відгуку за замовчуван-

ням повинна бути досить малою, оскільки позитивні відгуки з’являються дуже 

рідко. Для визначення апріорної ймовірності появи позитивного відгуку, варто про-

вести експеримент – проаналізувати вручну вибірку «твітів» (див. Таблиця 8.3). 

Таблиця 8.3. Експертна оцінка статистичного аналізу висловлювань  

Висловлювання Інтерпритація 

Випускники з Криму, Донецької та Луганської областей 

можуть пройти ЗНО на Харківщині 

+ 

...  

Лікарням Харківщини передали лікарські препарати на 

100 тис. грн. для лікування поранених військових 

+ 
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...  

Порошенко просить у США прямої військової допомоги + 

Терористи обстріляли Слов’янськ: школу і житлові буди-

нки 

- 

...  

P(A) =
𝑛

𝑛
;  P(B) = 1 − P(A) 

де: A – поява позитивного висловлювання, B – поява негативного висловлю-

вання, i – позитивні «твіти», n – загальна кількість «твітів» 

В результаті експерименту, при n = 1000, P(A) ≈ 0.1;  P(B) ≈ 0.9 

Отже, для алгоритму статистичного аналізу на тренувальному етапі визна-

чимо ймовірність появи позитивного відгуку рівну P(A) ≈ 0.1. 

Баєсівський класифікатор 

Навчання передбачає можливість проводити автоматизований аналіз маючи 

вже хоча б якість результати. Для даного етапу можна використати наївний баєсів-

ський класифікатор, оскільки поставлена задача дуже схожа на просту класифіка-

цію елементів вибірки. 

Наївний баєсівський класифікатор – це класифікатор, що використовує тео-

рему Баєса для визначення ймовірності приналежності елемента вибірки до одного 

з класів C, за умови, що залежні змінні приймають задані значення.  

P(C | F , . . . , F ) 

Нагадаємо, теорема Баєса визначає ймовірність настання події, коли відома 

тільки часткова інформація про подію: 

P(A | B) =
(  | ) ∗ ( )

 ( )
; 

де P(B) = ∑ P(A ) ∗ P(B | A ) , P(A)  – апріорна ймовірність гіпотези A, 

P(A|B) – ймовірність гіпотези A при настання події B (апостеріорна ймовірність); 

P(B|A) – ймовірність настання події B при істинності гіпотези A, P(B) – ймовір-

ність настання події B 
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Маючи вже певні попередні дані з тренувального етапу, можна визначити ап-

ріорну ймовірність появи позитивного і негативного відгуків: 

P(+)  = , P(−)  =  ,  

де n  та n кількість позитивних і негативних відгуків серед вибірки.  

Скориставшись однією з формул до теореми Баєса, можемо обчислити ймо-

вірність появи кожного слова в позитивному та негативному відгуку: 

P(word |−)  =  
( ), P(word |+)  =  

( ), 

де n ( ) та n ( ) – кількість появи слова в позитивних і негативних від-

гуках серед вибірки. 

Для визначення позитивності висловлювання, потрібно обчислити формулу 

«правдоподібності» (likehood – L): 

L(tweet) =
( ,...,  | )

( ,...,  | )
, 

де p(w , . . . , w  | +) – ймовірність появи слова в «твіті» в позитивному кон-

тексті; p(w , . . . , w  | −) – відповідно в негативному контексті; w – слово. 

Варто зауважити, що P(word |+)  =  
( ), якщо слово потрапило до ви-

словлювання і P(word |+) = 1 −  
( )

 в ішому випадку. 

При L >> 1– висловлювання позитивне 

Для зменшення кількості слів, що використовуються для обчислення правдо-

подібності, потрібно скористатися поняттям взаємної інформації (mutual 

information – I). Тобто, на правдоподібність висловлювання повинні впливати лише 

ті слова, котрі мають велику вагу у всій вибірці, так звані характеристичні слова 

(часто з’являються в інших висловлюваннях). 

Взаємна інформація (mutual information) – величина, що вимірює наскільки 

багато інформації одна випадкова величина дає нам про іншу. За звичай це безроз-

мірна величина. Висока взаємна інформація вказує на значне зниження невизначе-

ності, а низька на велику невизначеність. Нульова взаємна інформація вказує на те, 

що обидві випадкові величини є незалежними. Формально взаємну інформацію 
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двох дискретних випадкових величин X та Y можна порахувати за наступною фо-

рмулою: 

I(𝑋, 𝑌) = 𝑝(𝑥, 𝑦)

∈∈

∗ log(
𝑝(𝑥, 𝑦)

𝑝(𝑥)𝑝(𝑦)
)  

Взаємна інформація відіграє дуже важливу роль у визначенні правдоподібно-

сті висловлювання, оскільки допомагає сформувати список характеристичних слів, 

що відповідно зменшить кількість операцій для обчислення величини правдоподі-

бності. 

Постає два питання: за яким критерієм правильно відбирати характеристичні 

слова, за яким критерієм генерувати новий набір характеристичних слів.  

Критерій відбору характеристичних слів  

Взаємна інформація залежить від загальної кількості позитивних і негатив-

них висловлювань та загальної кількість позитивних і негативних висловлювань, 

де зустрічається слово. 

Необхідно провести експеримент і обчислити значення взаємної інформації 

при різних значеннях параметрів для того, щоб зрозуміти в яких межах колива-

ються реальні показники (див. Таблиця 8.4.). 

Таблиця 8.4. Значення взаємної інформації для різних параметрів 

№ I n ( ) n ( ) n  n  

1 6 × 10  0 10 6 × 10  2 × 10  

2 1.1 × 10  10 0 6 × 10  2 × 10  

3 1.7 × 10  10 10 6 × 10  2 × 10  

4 8 × 10  0 1 × 10  6 × 10  2 × 10  

5 6 × 10  3 × 10  0 6 × 10  2 × 10  

6 0 3 × 10  1 × 10  6 × 10  2 × 10  

7 2 × 10  1 × 10  1 × 10  6 × 10  2 × 10  
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8 6 × 10  3 × 10  2 × 10  6 × 10  2 × 10  

9 3 × 10  5 × 10  2 × 10  9 × 10  1 × 10  

10 4 × 10  1 × 10  1 × 10  9 × 10  1 × 10  

11 8 × 10  1 × 10  1 × 10  9 × 10  1 × 10  

 

З проведеного експерименту ми зробили декілька важливих висновків: 

● якщо загальних позитивних чи негативних відгуків істотно менше ніж 

інших і слово зустрічається більше у, відповідно, позитивних чи негативних відгу-

ках частіше ніж в інших (при цьому дуже рідко), взаємна інформація буде найбіль-

шою порівняно з іншими частковими випадками (випливає зі спроб 1-3); 

● взаємна інформація буде піковою, якщо слово зустрічається максима-

льно кількість разів у будь-якому контексті (випливає зі спроб 5-8); 

● взаємна інформація буде рівна 0, якщо слово зустрічається в половині 

позитивних і негативних висловлювань. 

При спробі аналізу суджень користувачів напряму, відразу помітно безліч по-

відомлень неінформативного характеру, таких як спам, посилання, світлини, тощо. 

На жаль, таких повідомлень в мережах більше 50%. Саме тому, справжні судження 

є дуже важливими для аналітичних платформ та їхніх користувачів. 

Фільтрування неінформативних висловлювань 

Не зважаючи на тематику та вид діяльності соціальної мережі, для кожної 

притаманна давно відома проблема, пов’язана з інформативністю висловлювань.  

Для опрацювання суджень користувачів постає потреба у фільтруванні пові-

домлень неінформативного характеру. Звісно, що повністю автоматизувати процес 

фільтрування неможливо, тому обов’язково необхідно додати можливість експер-

тного фільтрування до прототипу, де експерт може позначати повідомлення як не-

інформативні, що покращить ефективність аналізу. 

Окрім фільтрування неінформативних повідомлень, користувачам системи 

аналізу хотілось би фільтрувати висловлювання за мовною чи територіальною при-

належністю. Така можливість є надзвичайно важливою, оскільки часто користувачі 
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аналітичних платформ намагаються згрупувати користувачів за приналежністю до 

певних груп, частіше за все мовних, релігійних, територіальних. Судження корис-

тувачів з окремих регіонів найчастіше легко відокремити за мовною ознакою або 

геолокацією. 

Провідні соціальні мережі інтегровані в мобільні пристрої, що дозволяє ви-

значити місцерозташування користувача з значною точністю, коли той намагається 

залишити повідомлення через додаток. Провівши короткий аналіз повідомлень в 

Twitter, ми визначили, що приблизно 10% користувачів додають своє місцерозта-

шування при публікації повідомлення до соціальної мережі [193]. 

Для фільтрування по місцях достатньо включати до результату ті записи су-

джень, які містять код країни чи міста, який зазначений як фільтр.  

Для фільтрування через геолокаційні координати (довгота, широта) можна 

скористатись будь-яким третім сервісом, що вміє визначати код країни за коорди-

натами (наприклад geonames.org) [194]. 

Для того, щоб фільтрувати висловлювання за мовною ознакою, варто прига-

дати техніку корпусної лінгвістики (обов’язково передбачає наявність корпусу 

мови). Корпусна лінгвістика – це розділ мовознавства, що вивчає створення, обро-

бку та використання корпусів, а також вирішує задачі пов’язані з пошуком прикла-

дів, що ілюструють те чи інше мовне середовище [195].  

Як основний лінгвістичний аналізатор, можна використати вже готове рі-

шення cubozu labs – Language Detection [196].  

Модуль побудований таким чином, що практично задовольняє умові задачі – 

варто додати декілька методів і можна з легкістю сказати чи повідомлення даної 

соціальної мережі належить до обраного набору мовних середовищ (наприклад 

“RU”, “UA") [197].  

Варто додати, що компонент частково можна використати і для відсіювання 

«спаму», оскільки безглузді набори слів, не будуть належати до жодного мовного 

середовища. 

Наразі, опишемо основні характеристики програмної реалізації розробленого 

нами прототипу, який дозволяє автоматично збирати та аналізувати висловлювання 
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користувачів соціальних мереж в режимі реального часу з застосуванням поперед-

нього фільтрування висловлювань користувачів, які дозволили зменшити об'єм не-

інформативних висловлювань та застосування наївного баєсівського класифіка-

тора з машинним навчанням для первинного аналізу повідомлень і використання 

експертного навчання для покращення ефективності аналізатора.  

Практичне застосування прототипу системи аналізу висловлювань можна уя-

вляти по-різному, на нашу думку, кінцевий користувач – це хтось з області марке-

тингу, реклами тощо. Для зазначених працівників, важливо отримати легкий, про-

стий та зрозумілий інтерфейс користування платформою. Для кращого зрозуміння 

їхніх потреб та психології мислення, було проведено багато зустрічей з представ-

никами знаних фірм, які б хотіли користуватись такою аналітичною платформою. 

Звісно ж, що їх цікавила інформація про позитивні відгуки щодо своєї компанії та 

негативні щодо компаній-конкурентів.  

Були проаналізовані вимоги майбутніх користувачів та сформульовано спи-

сок вимог до прототипу користувача. Останній хотів мати можливість: 

● переглядати та видаляти існуючі завдання по аналізу; 

● зазначити назву завдання, короткий опис, умови відбору висловлювань 

до завдання при створенні; 

● переглядати вибірку висловлювань що потрапила до завдання, при 

цьому кожне висловлювання повинне містити інформацію про дату публікації, ко-

ристувача, а також оцінку (позитивна, негативна); 

● змінювати оцінку висловлювання, при цьому, оцінка повинна мати 

інше візуальне забарвлення для кращої ідентифікації оцінки системи та експерта; 

● переглядати загальну статистичну інформацію по аналізу завдання – кі-

лькість позитивних, негативних висловлювань (з можливістю переходу до них); 

● з легкістю проглядати висловлювання (по-сторінково); 

● фільтрувати висловлювання за оцінкою; 

●  мати захищений іменний доступ до системи. 
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Проаналізувавши вимоги, можна зробити висновок, що інтерфейс користу-

вача не повинен бути складним в реалізації, проте аналітична система все ж потре-

бує складних архітектурних рішень в основі. Правильно спроектованою, вона 

зможе надати швидкий та легкий доступ користувачам. 

Для збереження статистичних даних необхідно обрати сховище. На даному 

етапі, у якості сховища розглядалась реляційна і нереляційна бази даних. Перш за 

все, потрібно оцінити, які можливі сутності передбачатимуть статистичні дані, а 

потім проаналізувати їх та обрати найкращу систему управління даними, можливо 

комбінований підхід.  

Отже, перш за все, потрібен засіб для роботи користувача аналітичної плат-

форми. Сутність «користувач»(User) буде відносно відокремленою від загальної 

моделі і не впливатиме на аналіз, вона потрібна лише для аутентифікації, підтри-

мування сесії Web-додатку та позначення завдання (хто його власник). Для сутно-

сті, достатньо полів, в яких будемо запам’ятовувати унікальне ім’я, закодований 

пароль та інформацію про стан облікового запису.  

Для збереження проміжних даних про висловлювання, потрібна сутність «ви-

словлювання»(Tweet), з інформацією про висловлювання, дату публікації та кори-

стувача, що опублікував його. Така сутність є абсолютно незалежною і не потребує 

реляційної бази даних (DB).  

При первинному аналізі висловлювання, будемо розкладати його на слова. 

Звідси, необхідна сутність «слово»(word), що характеризуватиме унікальне слово. 

Варто зазначити, що «слова» не потребують залежності з сутністю «висловлю-

вання», оскільки це не є необхідністю, «слова» використовуватимуться лише для їх 

пошуку серед різних оцінок. 

Оскільки користувач платформи захоче створювати унікальні завдання, пот-

рібно ввести поняття «завдання»(Job), що зможе описати суть завдання – його на-

зву, короткий опис, а також критерій для фільтрування висловлювань. Однозначно, 

що в кожного завдання повинен бути власник – «користувач». Сутність «завдання» 

буде інтегровано в модель аналізу, що накладає певні обмеження – тісну реляційну 

зв’язку з іншими моделями. 
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Для оцінювання висловлювання, введемо поняття «оцінка»(mark), що матиме 

опис оцінки, а також унікальний ідентифікатор. 

Для об’єднання всіх понять в реляційній моделі, потрібно ввести дві додат-

кові реляційні сутності – «аналіз»(analysis) та «слова в аналізі»(Words In Analysis). 

Кожна з сутностей повинна об’єднати унікальні ідентифікатор інших сутностей, 

щоб задовольнити головну вимогу – для кожного «завдання», кожне «висловлю-

вання» повинно мати оцінку та посилання на набір «слів», що зустрічаються в «ви-

словлюваннях».  

Перевага в нереляційному підході полягає в можливості ефективного збере-

ження великих об’ємів даних і виграшу в швидкодії при їх обробці. Проте, для на-

шої задачі, не всю модель потрібно зберегти в нереляційній базі, оскільки більшість 

сутностей потребують зв’язків між собою. Єдине, що можна відокремити від іншої 

моделі – це вибірка висловлювань («твітів»), все інше, тобто «оцінки», «завдання», 

«слова» тощо, потрібно якось реляційно поєднати (див. Рис. 8.8). 

Реляційний підхід має основний недолік – ефективність зчитування/запису 

при великих навантаженнях. Проте, його можна компенсувати заощадливими і не-

частими обчисленнями. А от, збереження статистичних даних до неструктурова-

ного нереляційного сховища важко компенсувати взагалі. Тому ми обрали реля-

ційну модель на основі MySQL RDMS платформи. 

Оскільки висловлювання будуть попередньо опрацьовуватись іншою плат-

формою, то потрібно налагодити зв’язок між прототипом та такою платформою. 

Обрана BD-платформа Cloudera, має інтегрований сервіс швидкого пошуку 

Apache Solr, що має реалізований REST-ful Web-інтерфейс у форматах JSON/XML, 

який дозволяє з легкістю налагодити спілкування клієнт-сервер (див. Рис. 8.). На 
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схемі можна розгледіти сервер прототипу аналітичної платформи Social Glutton(ви-

ступає як клієнт), Cloudera Server – BD платформа, яка зберігатиме всі висловлю-

вання соціальних мереж та Twitter Server – сервер соціальної мережі.  

Рис. 8.8 Модель реляційної бази даних для збереження статистичних даних 

Варто додати, що спілкування через REST інтерфейс в такій моделі є випра-

вданим, оскільки задача не потребує спілкуватись в режимі реального часу зі схо-

вищем всіх висловлювань. Навпаки, необхідно використати техніку синхронізації, 

що зменшить навантаження на центральний сервер-сховище. Синхронізацію, як 
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таку, варто проводити раз у визначений інтервал часу, в залежності від пріоритет-

ності завдання – частіше для пріоритетних, рідше для менш пріоритетних (про-

блема пріоритетності завдання може виникнути у зв’язку з можливим впроваджен-

ням ліцензій на використання продукту). Подібна схема спілкування центрального 

сервера та сервера соціальної мережі вже описана в [198]. 

Для налаштування Cloudera, необхідно вирішити проблему місцерозташу-

вання сервера. Ідеальний варіант – відокремити його та забезпечити безперебійну 

досяжність в мережі. Cloudera передбачає можливість вирішення даної проблеми 

двома способами: розгорнути платформу в хмарному середовищі AWS, розгорнути 

платформу на Linux RedHat. 

Перший варіант є ідеальним, та, на жаль, його не вдалось реалізувати через 

високу платіжну ставку компанії Amazon. Безкоштовний та пробний варіант вико-

ристання хмарного середовища AWS надає занадто мало ресурсів та потужності 

для безперебійної роботи платформи Cloudera. 

Отже, довелось розгортати платформу в середовищі Linux RedHat. 

Після встановлення всіх необхідних компонентів, можна керувати системою 

через панель управління Cloudera Manager (див. рис.8.10).  

Варто додати, що платформа була налаштована з такими   ресурсами:  

● потужність процесора – 2.2 GHz (Intel Core i7); 

● об’єм оперативної пам’яті (RAM) – 4096 MB; 

● об’єм пам’яті жорсткого диску (HDD) – 64 GB. 

Рис. 8.9. Схема спілкування між прототипом аналітичної мережі, BD-платфо-

рмою Cloudera та сервером соціальної мережі Twitter 
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Не зважаючи на те, що Cloudera – це платформа для розподілених обчислень, 

була налаштована в «псевдо-розподіленому» режимі, тобто в режимі одного клас-

тера-точки. Додати ще декілька точок і масштабувати платформу не важко, але це 

потребує більше фізичних ресурсів. Робота в режимі однієї точки не відзначається 

високою продуктивністю і надійністю, проте в умовах даної задачі є абсолютно са-

модостатньою. 

Під час запуску сервера, Cloudera автоматично запускає сервіси першої необ-

хідності, хоча необхідні для синхронізації з соціальною мережею сервіси вияви-

лись відсутніми. Необхідно додатково встановити і запустити Apache Solr, що ви-

користовується для швидкого пошуку по базі даних, та Flume, що використовується 

для потокової Twitter-інтеграції [199]. 

Для запуску процесу потокового скачування «твітів», необхідно перш за все 

зареєструватись розробником соціальної мережі Twitter. Далі, необхідно створити 

Рис. 8.10. Панель управління Cloudera Manager та список сервісів 
платформи 
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свій додаток, щоб отримати унікальний API ключ, що дозволить використовувати 

Twitter API. 

Маючи унікальний ключ розробника та API ключ, можна налаштувати сервіс 

потокового скачування «твітів». Для цього потрібно описати модель даних, що бу-

дуть приходити з іншого боку «труби» і надати необхідні ключі. 

Після того як модель додано, запуск Flume з ключами виглядає так: 

flume-ng-agent start [CONSUMER_KEY] [CONSUMER_SECRET] [ACCESS_TOKEN] 

[ACCESS_TOKEN_SECRET] 

Зупинити сервіс можна відповідно командою – stop. 

Для того, щоб перевірити чи скачування «твітів» успішне, достатньо зайти на 

сторінку модуля Hue і скористатись сервісом Impala Search, що надає можливість 

інтерактивного пошуку (для цього треба спочатку визначити шаблон виводу даних 

в сервісі Impala). 

Сервіс Flume було використано для інтеграції з Cloudera платформою і синх-

ронізацією «твітів» для завдань. Він надає простий запитовий REST-інтерфейс, що 

задовольняє поточну архітектуру прототипу аналітичної системи. 

Для ефективної реалізації прототипу, окрім проблеми моделі та комунікації 

з іншим сервером, перш за все, необхідно було вирішити поширену проблему на-

бору інструментів для реалізації Web-прототипу. 

Базовий набір інструментів 

До поля зору найпопулярніших рішень, серед швидкої розробки Web-додат-

ків, потрапили Play!, Grails, Ruby on Rails (RoR). 

Варто навести порівняльні характеристики вищезазначених інструментів 

(див. Таблця 8.6.)[200]. 

Таблця 8.6. Порівняльні характеристики інструментів  

Особливість Grails RoR Play! 

Принципи розробки Test Driven Development 

(TDD) 

TDD TDD 
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Шаблон розробки Model View Controller 

(MVC), Dependency 

Injection 

MVC MVC 

Інтернаціоналізація + + + 

Операційна система JVM-сумісна Linux, Windows, 

Mac OS X 

JVM-сумісна 

Мова програму-

вання 

Groovy, Scala, Java, 

Clojure 

Ruby Java, Scala 

DB MySQL, NoSQL, Oracle, 

SQLite 

MSSQL, MySQL, 

MongoDB, 

PostgreSQL, 

Drizzle, Oracle, 

Redis, SQLite 

MSSQL, MySQL, 

MongoDB, NoSQL, 

PostgreSQL, 

Hazelcast, Oracle 

Мова шаблонів GSP, HAML, Mustache, 

Handlebars JS 

HAML, ERB, 

Radius 

Groovy, Japid, Scala 

Template Engine 

REST-ful + + + 

АОП + - + 

Сервер Jetty, Jboss, Tomcat Jboss Jetty, Jboss, Tomcat 

Всі рішення є простими в налаштуванні і продуктивності, а також всі заохо-

чують TDD-парадигму. Основна відмінність RoR від інших двох – це використання 

мови програмування Ruby, що є скриптовою. Всі інші характеристики є більш 

менш однаковими. Тобто, стек технології в кожному рішенні є досить великий, є з 

чого обирати. Основним критерієм при виборі готового інструментарію, стала мова 

програмування. Вибір впав на динамічний groovy і grails.  

Groovy легко інтегрується в інший Java-код і легко налаштувати «заміну на 

льоту», що так необхідна при розробці Web-додатків [200]. Ще одною перевагою 

grails, виявилося строге структурування додатку на сервіси, контролери, модель та 
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сторінки (притаманне MVC-парадигмі). Такий підхід полегшує тестування окре-

мих класів і примушує розробників мислити модульно. 

Користувацький інтерфейс 

Для швидкої реалізації користувацького інтерфейсу, вирішено використати 

розробку Twitter Bottstrap [189] – безкоштовний набір інструментів для створення 

Web-сайтів, що містить досить великий набір HTML та CSS-базованих шаблонів 

для всіляких HTML елементів (форм, кнопок тощо), а також інших інтерфейсних 

компонентів (переключання між сторінками). 

Прототип користувацького інтерфейсу на основі Bootstrap, розроблено за до-

помогою безкоштовного Web-додатку Jetstrap. За допомогою даного сервісу, вда-

лось легко збудувати скелет сторінок, а також модифікувати їх стилі [189]. 

Після того, як скелет сторінок був збудований, для їх оптимізації, були ство-

ренні gsp-шаблони. Основними перевагами шаблонів є можливість їх функціональ-

ного тестування, а також структурування коду. Наприклад, шаблон елементу «за-

вдання» прийме вигляд: 

 

Безпека 

Для авторизації та аутентифікація користувачів застосовано модуль Spring Security, 

який надає комплексний і розширювальний підхід до проблеми безпеки. 

Даний модуль допоміг розмежувати ролі користувачів та їх доступ до окре-

мих ресурсів прототипу. На даний момент, існує дві ролі для авторизованих кори-

стувачів: «адміністратор» та «користувач». Для неавторизованих користувачів, до-

ступ надається у вигляді перегляду інформації про ідею сервісу та базові можливо-

сті [201]. 
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Роль «користувач» – це базовий вид авторизованих користувачів, який може 

тільки керувати «завданнями». «Адміністратор» розширює роль «користувача» і 

має доступ до керування системними сервісами (напр. сервісом синхронізації). 

Синхронізація висловлювань 

Комунікація між Web-прототипом та платформою-сховищем висловлювань 

користувачів відбувається через REST-інтерфейс. Для зменшення навантаження на 

сховище, встановлено обмеження на частоту синхронізації – часовий інтервал в 5 

хв. Для усунення ситуації, коли одночасно синхронізація відбуватиметься для ве-

ликої кількості завдань, що дуже сильно завантажить сервер-сховище, було реалі-

зовано власну чергу завдань синхронізації. 

Черга представляє собою набір завдань на синхронізацію, де кожне містить 

інформацію про пошуковий запит та унікальний ідентифікатор завдання. Для за-

безпечення асинхронної лімітованої синхронізації – встановлено ліміт на прове-

дення максимальної кількості одночасних операцій синхронізації – 3. Така модель 

досить гарно себе зарекомендувала при значній кількості завдань, проте при малій 

кількості завдань працює трішки довше ніж підхід «в лоб». 

Синхронізаційний запит складається з декількох параметрів, найважливішим 

з яких є запитовий рядок. Очікуваний формат відповіді також зазначається як па-

раметр. Основним форматом спілкування клієнт-сервер обрано JSON (див. Рис. 

8.11.). Відповідь містить набір висловлювань, що представляють опис загального 

висловлювання соціальної мережі Twitter [202].  

Розподілена BD платформа-сховище 

В якості BD платформи, Cloudera виправдала очікування та продемонстру-

вала себе з кращого боку, продукт зручний в користуванні та управління. На день 

безперервного збереження «твітів» витрачається приблизно 3 ГБ місця на жорст-

кому диску, що звісно потребує об’ємного сховища в майбутньому. Оскільки нава-

нтаження на сервер були не сильними, то під час розробки і тестування вистачило 

однієї фізичної точки, проте в подальшій розробці та використані бажано розши-

рити можливості розподіленого середовища ще декількома машинами. 
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Тестування синхронізації Web-клієнта з BD платформою виконано за допо-

могою додатку JMeter. Для локальних налаштувань, синхронізація не викликала ні-

яких проблем для платформи (максимальна кількість одночасних запитів – 3 хв, 

синхронізація відбувалась що 5 хв). 

Модуль аналізу  

Алгоритм модуля аналізу написаний використовуючи підхід TDD, тому від-

повідає стандартам, оскільки повністю покритий функціональними тестами. Це 

означає, що всі математичні поняття алгоритму окремо протестовані на критичні і 

випадкові значення. Варто зазначити, що модуль аналізу активно співпрацює з ба-

зою даних, що негативно впливає на продуктивність. В подальшому, дану область 

варто покращувати оскільки саме вона найбільше завантажує Web-прототип. 

 

Користувацький інтерфейс 

Рис. 8.11. Приклад відповіді сервера-сховища висловлювань 
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Містить сторінку управління «завданнями» (див. Рис. 8.12). Тут можна до-

дати, видалити, переглянути інформацію про завдання, а також припинити / відно-

вити синхронізацію. 

Варто зазначити, що для даної сторінки реалізовано посторінкове прогор-

тання (по 10 сторінок), що забезпечує швидку відповідь сервера на запит користу-

вача. 

Сторінка статистики (див. Рис. 8.13) містить статистичну інформацію про кі-

лькість позитивних і негативних висловлювань позначених як системою так і екс-

пертом. Додатково реалізовано можливість натиснути на певний сектор і перейти 

до сторінки з переліком висловлювань, відповідно позначених так як вказано в на-

зві категорії. 

 

8.12. Вигляд  управління «завданнями» 
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Сторінка детальної інформації «завдання» містить посторінковий набір «ви-

словлювань», що потрапили до даного «завдання». З короткою інформацією про 

автора висловлювання, текстом висловлювання, датою публікації, а також можли-

вістю переглянути і встановити експертну оцінку для кожного висловлювання. На-

тиснувши на окреме висловлювання, відкривається джерело висловлювання в 

окремій сторінці.  

8.4 Автоматизована побудова електронного портрету особи з Facebook 

Електронний портрет – це інформація про особу у вигляді таблиці з наступ-

ними характеристиками: термін(Term) – слово чи набір слів про які висловлюється 

користувач; ставлення(Attitude) – емоційне ставлення особи до терміну чи набору 

термінів – позитивне, нейтральне, негативне; впевненість(Confidence) – числове 

значення, відсоток впевненості у визначеному ставлені.  

Для побудови портрету необхідно проаналізувати діяльність користувача. У 

Facebook є три основних види діяльності. Нижче наведено опис видів та їхню цін-

ність у формуванні портрету.  

Допис (Post) – висловлення власних думок користувача. При аналізі дописів 

аналізується тематика посту та його емоційне забарвлення. Вподобання (Like), на-

приклад, якщо користувач вподобав статтю, доцільно буде визначити тематику 

статті, її ключові слова. Після цього можна зробити висновок, що користувач має 

Рис. 8.13. Сторінка статистики «завдання» 
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позитивне ставлення до знайдених ключових слів. Розповсюдження (Share) означа 

наступне: якщо користувач розповсюдив який-небудь матеріал, слід провести ана-

логічний до попереднього пункту аналіз. Додатково, при розповсюдженні користу-

вач міг додати власні думки, які можуть бути як позитивними, так і негативними 

до розповсюдженного матеріалу – оцінка ставлення в такому випадку потребує до-

даткового опрацювання. Аналіз коментарів (Comment) – є ідентичним до аналізу 

розповсюдженних матеріалів, за винятком ситуацій, коли користувач спілкується 

із іншими особами в секції для коментування. Однак, відрізнити такі коментарі не 

складає труднощів, адже в коментарях до інших осіб зазвичай використовується 

звертання.  

Після означення електронного портрету особи, та ролей кожного елементу 

соціальної мережі у формуванні портрету, переходимо до реалізації прототипу ав-

томатичної побудови.  

Для розробки програмної системи використано наступні технології: 

 MySQL базу даних для сховища значень TF-IDF для слів 

 HtmlUnit бібліотеку для навігації по веб-сторінкам профілю користу-

вача, а також сторінкам, які користувач вподобав чи розповсюдив 

 Jsoup бібліотеку для обробки сторінки, отримання необхідних HTML-

елементів, витягнення інформації із елементів 

 Vivekn Sentiment Analyzer API – програмний інтерфейс для визначення 

емоційного забарвлення тексту. 

 Google Search – для пошуку користувача за іменем та прізвищем, а та-

кож для визначення тематики текстів використовуючи кількість знайдених резуль-

татів для окремого слова як IDF показник. 

 Twitter Bootstrap – CSS-фреймворк для стилів і форм користувацького 

інтерфейсу. 

Функціонал системи влючає: пошук користувача за іменем та прізвищем, або 

ідентифікатором сторінки у Facebook; витягнення активності користувача (дописи, 

вподобання, розповсюдження, коментарі до інших дописів, участь користувача у 
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організаціях, відомості про відвідані події); визначення тематики тексту за допомо-

гою TF-IDF показника; визначення емоційного забарвлення тексту; відображення 

результатів аналізу у вигляді електронного портрету – таблиці.  

Інтерфейс головної сторінки прототипу представлено на рис 8.14.  

 

Рис. 8.14. Головна сторінка системи 

 

Для побудови електронного портрету користувачу системи слід ввести ім’я 

та прізвище особи у поле пошуку. Якщо буде введено ім’я, система виконає пошук 

профілю особи в Google та Facebook, і, якщо, відповідний профіль буде знайдено – 

побудує портрет на основі публікацій, вподобань та висловлювань. Також система 

підтримує введення прямого посилання на сторінку користувача. В такому випадку 

додатковий пошук здійснюватись не буде. 
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Рис. 8.15. Сторінка результатів 

Сторінка результатів (рис.8.15) висвічує посилання на знайдений профіль ко-

ристувача у соціальній мережі, його поточну фотографію, та таблицю з результа-

тами. В таблиці присутні наступні поля: 

 Term – слово, котре в результаті аналізу було визначене ключовим. Си-

стема вважає, що саме про це слово користувач висловлювався. 

 Attitude – емоційне ставлення користувача до слова чи набору слів. 

 Confidence – відсоток впевненості, з яким система робить висновок про 

ставлення користувача до слова чи набору слів 

 Reference – посилання на сторінку чи сторінки, де користувач вказував 

це слово.  

Четвертий стовпчик необхідний для перевірки роботи системи незалежним 

експертом, оскільки немає стовідсоткової гарантії, що мова у висловлюванні чи 

емоційне ставлення було визначено правильно.  
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8.5 Заключення 

У цьому розділі описано програмну реалізацію вирішення проблеми систем-

ного аналізу висловлювання користувачів соціальних мереж за допомогою статич-

ного підходу у вигляді наївного баєсівського класифікатора. Ключовими понят-

тями підходу є взаємна інформація та правдоподібність висловлювань. Статистич-

ний підхід, в подальшому, передбачив залучення думки експерта для встановлення 

об’єктивної оцінки висловлювань. 

 Для вирішення проблеми ефективної синхронізації та доступу до висловлю-

вань користувачів соціальної мережі, використано розподілену платформу, що по-

легшила процес інтеграції потужних сервісів потокової комунікації соціальної ме-

режі, забезпечила швидке опрацювання та надійне сховище даних, і надала тонкий 

інтерфейс для швидкого пошуку висловлювань за ключовими словами. 

Розроблений прототип аналітичної системи надає зручний та компактний ін-

струментарій управління завданнями пошуку та оцінки висловлювань користувачів 

соціальної мережі за ключовими словами. Під час планування архітектури системи, 

враховано потребу забезпечити швидкодію, а отже, введено певні обмеження під 

час синхронізаційних задач і розроблено власну чергу операцій. Первинний аналіз 

висловлювань показав доцільність потреби фільтрування суджень неінформатив-

ного характеру на ранній стадії, яка була вирішена комплексним підходом – мов-

ним, сміттєвим та геолокаційним фільтрами. 

Процес самонавчання прототипу організовано завдяки існуючим методам ма-

шинного навчання. Аналітична платформа навчена оцінювати нові висловлювання 

на основі попередніх статистичних показників. Ключовим моментом в забезпе-

ченні об’єктивності оцінки аналітичної платформи виявилось пошук та форму-

вання набору характеристичних слів. Для кращої ефективності наївного оціню-

вання було розроблено критерій відбору характеристичних слів. Для покращення 

експертного навчання системи, було запропоновано ввести поняття фільтрування 

характеристичних слів.  
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В прототипі реалізовано можливість перегляду статистики конкретного за-

вдання аналізу, що відображає кількісну характеристику системної та експертної 

оцінок висловлювань користувачів з можливістю їх сегментованого перегляду. 

Варто додати, що вирішення питань про уподобання користувачів потребує 

подальших досліджень та вдосконалень. Для покращень прототипу необхідно реа-

лізувати нові можливості експертного навчання і аналізу висловлювання, а саме: 

враховувати глобальні характеристичні слова, що дозволить зменшити вагу експе-

рта для щойно створених завдань; надати експерту можливість впливати на харак-

теристичні слова; реалізувати повний мовний фільтр. 

Загальні вимоги до впровадження прототипу (Додаток 6) потребують інтег-

рацію інших популярних соціальних мереж, а також проведення додаткової дослі-

дницької роботи і впровадження низки цікавих статистичних відображень.  

Оцінка роботи системи створення портету користувача СМ проводилась на-

очно за допомогою незалежного експерту шляхом опрацювання висловлювань 

особи власноруч, а також визначенням тематики посилань, які користувач вподо-

бав чи поширив без зазначення власної думки. 

Оцінка результатів роботи системи є доброю. У 80% тестових випадків сис-

тема правильно визначила тематику висловлювання користувача, чи сторінки, яку 

користувач вподобав. Дещо гірша ситуація із визначенням емоційного забарвлення 

– близько 65% правильних результатів. Це пов`язано з тим, що компонент, який за 

це відповідає, поки не вміє працювати із багатозначними словами, а також не на-

вчений розпізнавати сарказм, іронію та інші стилістичні прийоми. Подальшими на-

прямками розвитку системи є підтримка багатомовності, аналіз особистості корис-

тувача на основі його сітки друзів, спостереження за діяльністю користувача в ре-

жимі реального часу без втручання оператора системи та коригування портрету за-

лежно від нової інформації. 

На основі означення електронного портрету особи, а також алгоритму витяг-

нення даних про діяльність користувача, реалізовано діючий програмний прототип 

системи у вигляді веб-застосунку. Основними інструментами при розробці системи 



279 

були: мова програмування Java, бібліотека HtmlUnit, сервіс визначення емоційного 

забарвлення текстів Vivekn Sentiment Analyzer, фреймворк Twitter Bootstrap. 

Система має клієнт-серверну архітектуру. На стороні клієнта здійснюється 

взаємодія з користувачем: отримання імені бажаного користувача чи посилання на 

його сторінку у Facebook та представлення портрету у вигляді таблиці результатів. 

На серверній стороні здійснюється робота зі сховищем значень IDF показника для 

слів, визначення тематики текстів та їхнього емоційного забарвлення.  

Програмний код за стосунку приводиться в додатку 6. 
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9 РОЗДІЛ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І АНАЛІЗУ МІРКУВАНЬ 

У розділі досліджуються особливості використання мультиагентних систем і 

міркувань на основі правил (Rule-based Reasoning, RBR для підтримки процесу 

прийняття рішень з представленням даних предметної області у вигляді мережі 

Байєса. Демонструється розгортання мультиагентної системи з метою обґрунту-

вання використання програмного середовища такого типу для підтримки ефектив-

ного процесу прийняття рішень. 

Наявність невизначеності у адекватному представленні багатьох предметних 

областей сучасного світу мотивує пошук нових методів штучного інтелекту для ви-

рішення проблеми складності обробки і підтримки ефективного процесу прийняття 

рішень. Природним бачиться тут застосування байєсових мереж (БМ), які знахо-

дять широке застосування при прогнозуванні, класифікації та керуванні процесами 

різної природи [203]. Серед різноманіття підходів зосередимося на використанні 

мультиагентних систем (Multi-Agent Systems, MAS [204, 205, 206] і міркування на 

основі правил (Rule-based Reasoning, RBR) [207]. 

Наразі немає у вільному доступі MAS, яка б змогла підтримати процес прий-

няття рішень. Опишемо розроблений прототип такої мультиагентної системи для 

подання даних у вигляді БМ, міркування на основі правил RBR та можливе онов-

лення мережі на основі відповідей користувача. Прототип повинен надавати ефек-

тивні засоби для:  

 моделювання інформації про предметну область; оцінки наслідків кри-

тичних процесів у прийнятті рішень;  

 контролю процесів, що відбуваються в предметній області;  

 моделювання і передбачення еволюції системи.  

Важливою компонентою тут було і розширення функціональності мультиа-

гентної системи, щоб вона включала міркування на основі правил RBR. 

Результати проробленої роботи можна використовувати у якості експертної 

системи з можливістю навчання. Дані подаються у вигляді БМ, що дозволяє задати 

ймовірнісний розподіл. 
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9.1 Огляд використаних технологій і методів 

Для проектування і розробки нашої МАС ми проаналізували стан існуючих 

мультиагентних платформ на предмет можливості зберігання знання агента на ос-

нові моделі міркування RBR, зокрема, у вигляді баєсівської мережі знову була об-

рана платформа JADE. 

Інтелектуальність системи буде визначатися інтелектуальністю агента за 

Джеффрі Вулдріджом: «Агент являє собою комп’ютерну систему, що знаходиться 

в деякому середовищі, і яка здатна до автономної дії в цьому середовищі для вико-

нанняи свого проектного завдання. Інтелектуальний агент додатково повинен 

бути автономний, реактивний, ініціативний та соціальний». 

Ключовим завданням у агентній архітектурі є балансування реактивності та 

ініціативності. З одного боку, агент повинен бути реактивним, оскільки на його 

плани і дії впливає навколишнє середовище. З іншого боку, плани і дії агента по-

винні визначатися його цілями. Завдання полягало у збалансуванні двох, часто су-

перечливих, джерел впливу: якщо агент занадто реактивний, то він буде постійно 

корегувати свої плани і не досягне цілі. Однак, якщо агент недостатньо реактивний, 

то він буде втрачати час, намагаючись слідувати планам, які більше не потрібні або 

не доречні. 

Агенти, як правило, використовуються там, де середовище домену є склад-

ним завданням; більш конкретно, типове середовище агентів є динамічним, непе-

редбачуваним і ненадійним. 

Як відомо, основою для більшості моделей прийняття управлінських рішень 

є модель вирішення завдань Герберта Саймона. Ця модель зображує процес вирі-

шення проблеми у вигляді потоків, які можуть оброблятись як лінійно, так і ітера-

тивно, що дозволяє повернутись до попередніх кроків, для додаткового уточнення. 

Річорд Сойда визначає інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень 

як систему, яка використовує комбінацію моделей, аналітичних методів, пошуку 

інформації для допомогти у розробці та оцінці альтернативи. Системи підтримки 

прийняття рішень повинні сприяти зменшенню невизначеності, з якою стикаються 

менеджери, коли їм потрібно прийняти рішення щодо майбутніх варіантів. Рішення 
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необхідно приймати, коли спостерігається або прогнозується відхилення від очіку-

ваного, бажаного стану системи. Це передбачає розуміння проблеми, що в свою 

чергу ґрунтується на інформації, досвіді, знаннях про процес. 

Системи бізнес-правил фокусуються на поданні знань, наприклад щоб подати 

логіку першого порядку в короткій, однозначній, зрозумілій формі. Така система 

традиційно використовує механізм виведення. Вона співставляє факти і дані з пра-

вилами, щоб мати змогу отримати висновки, які спричиняють певні дії. 

Співставлення з шаблоном – це процес співставлення нових або існуючих фа-

ктів з правилами. Системи логічного висновку використовують різні алгоритми 

співставлення, такі як Rete, Treat, Leaps. Ми обрали для застосування алгоритм 

Rete. 

Останній може здійснювати співставлення з шаблоном, який включає декі-

лька тисяч робочих елементів в пам’яті, без будь-яких значних потреб ресурсів чи 

неприйнятних втрат продуктивності. Цей алгоритм використовує той факт, що 

вміст робочої пам’яті мало змінюється після кожного застосування правила, робить 

лише незначні зміни в порівнянні з попереднім проходом. Зокрема, алгоритм Rete 

з’ясовує, які правила не спрацювали в попередньому циклі, які правила з поперед-

нього циклу не спрацюють в наступному, які правила з попереднього циклу, що не 

спрацювали, найімовірніше спрацюють в наступному циклі. Використовуючи цей 

метод, алгоритм уникає виконання циклу розпізнавання шаблонів кожного разу з 

нуля. 

9.2 Проектування та розробка системи 

Розроблена система є програмним інструментом, який дозволяє в процесі 

прийняття рішень прослідкувати причинно-наслідковий зв’язок в різних сценаріях. 

Для тестування системи було обрано проблему знаходження пошкодження мобіль-

ного телефону. Кінцевий користувач може знайти причину пошкодження, давши 

відповідь на серію запитань. На основі відповідей користувача і логічних міркувань 

система може вказати причину пошкодження. 
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Мультиагентна система 

У системи є два джерела інформації: дані від користувача та представлення 

певної предметної області у вигляді БМ (мережі Баєса). Основна архітектура сис-

теми зображена на рисунку 9.1. 

Представлення бази знань відбувається у два етапи: створення об’єктів пред-

метної області (фактів) у вигляді POJO (Plain Old Java Objects), відповідно до спе-

цифікації JavaBean, і створення Drools Rule Language (DRL) файла з правилами. 

Маємо створити спеціального агента DroolsAgent, який буде посередником між му-

льтиагентною системою і системою бізнес-правил Drools та визначити опис послуг, 

включаючи послугу міркування, які може надавати DroolsAgent. Описуючи ство-

рення поведінки агента DroolsAgent, маємо пам’ятати що він може отримувати 

компоненти системи Drools, завантажувати робочу пам’ять з фактами користувача, 

отриманими від агента UserAgent. Він також може додавати нові факти до робочої 

пам’яті, дочекатись відповіді, щоб відправити результат користувачу. Тобто 

DroolsAgent містить в собі екземпляр системи Drools і оновлює дані в БМ. 

В системі передбачається робота ще двох груп агентів: UserAgent, Persis-

tenceAgent.  

UserAgent – група агентів, які співпрацюють з користувачем. Для кожного 

користувача, який входить в систему, створюється пара агентів – UserAgent та 

DroolsAgent, які завжди працюють в парі. Агент UserAgent отримує дані від корис-

тувача та запитує про нові факти. Після отримання всіх фактів та обрахування ло-

гічного факту, користувачу повертається результат. 

PersistenceAgent – відповідає за збереження предметних областей у вигляді 

БМ в базі даних MongoDB. Це єдиний агент, який існує в контейнері JADE в єди-

ному екземплярі, оскільки пара агентів UserAgent, DroolsAgent створюються для 

кожного окремого користувача. Агент PersistenceAgent запускається одразу після 

старту контейнера JADE. 



284 

 

Рис.9.1. Архітектура системи 

 

Інтеграція системи Drools з платформою JADE 

Ми використали розширення мультиагентної платформи JADE для забезпе-

чення механізму виведення міркувань на основі правил. БМ, реалізована в системі 

Drools, була інтегрована в агента DroolsAgent, який здатний виконувати певні мір-

кування. 

Ідея полягала в тому, щоб використати платформу JADE, з її можливістю 

конфігурувати поведінку агентів, а також спілкування агентів для реалізації про-

цесу міркування. Окрім цього, потрібно було забезпечити механізм логічного ви-

сновку шляхом реалізації агентів, які реалізують свою логіку на основі правил. 

Представлення знань 

Знання представляються у вигляді правил і фактів. Правила задаються в спе-

ціальний DRL файлах, факти – JavaBean. 

Факти – це існуючі об’єкти предметної області, написані на Java; вони пред-

ставлені як POJO і реалізовані відповідно до специфікації JavaBeans. Факти ство-

рюються за допомогою конструктора класу. Клас повинен мати методи-селектори 

і методи-модифікатори для кожного поля, щоб система Drools мала можливість 

отримати значення та маніпулювати ним. 
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Ми заносимо правила в робочу пам’ять Drools; потім система правил Drools 

використовує ці факти, для оновлення стану БМ. 

JavaBeans – це Plain Old Java Objects, які можна серіалізувати та мають конс-

труктор без параметрів, надають доступ до властивостей за допомогою методів-

селекторів і методів-модифікаторів. Мета JavaBean – інкапсуляція багатьох 

об’єктів в одному об’єкті (bean), отже, ці об’єкті можуть бути передані в одному 

об’єкті bean, а не як кілька окремих об’єктів. 

Клас JavaBean має дотримуватись певних правил щодо найменування мето-

дів, конструктора та поведінки. Ці правила дозволяють існування інструментів, які 

можуть повторно використовувати, замінювати, з’єднувати JavaBean. 

Правила представлені у DRL файлах. DRL файл – простий текстовий файл, 

який може містити правила, запити і функції. Правила написані з використанням 

логіки першого порядку. 

Правило складається з двох частин: умова та наслідок. В Drools частина, в 

якій описана умова називається лівостороння частина (Left Hand Side, LHS), час-

тина в якій описані наслідки – правостороння частина (Right Hand Side, RHS). Ці 

дві частини формують правило у вигляді «якщо-тоді», яке в Drools представлене у 

вигляді «when-then». 

Правило повинно мати унікальне ім’я в межах свого пакету. Атрибути є не-

обов’язковими; вони впливають на поведінку правила. Атрибут «діалект» визначає 

мову, яка буде використовуватись для виразів у правилах, це може бути Java або 

Mvel. 

Лівостороння частина правила може містить нуль або більше умов. Якщо в 

лівосторонній частині немає умов, така умова буде розглядатись як істина. Право-

стороння частина правила може містити список дій, які будуть виконані (напри-

клад, вставка, оновлення, видалення фактів). 

Умова правила має на меті знаходження одного або декількох об’єктів фак-

тів. Якщо факти, які знаходяться в робочі пам’яті Drools, задовольняють всім умо-
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вам правила, то правило буде активовано, і всі наслідки даного правила будуть ви-

конані. Наслідки, визначені в правилах, можуть оновити факти, що містяться в Ja-

vaBeans, виконати метод Java, тощо. 

DroolsAgent 

Агент DroolsAgent виступає посередником між іншими агентами та систе-

мою Drools; архітектура агенту зображена на Рис 9.2.. Агент DroolsAgent створює 

сервіс «Drools Service» з описом послуг, які він може надавати, та публікує його в 

DF (Directory Facilitator) JADE, який забезпечує послугу «жовтих сторінок», де аге-

нти можуть публікувати послуги. 

 

Протягом свого життєвого циклу агент DroolsAgent має кілька поведінок: 

- BayesNetworkRequestor – одразу після ініціалізації агент UserAgent шу-

кає свого агента DroolsAgent, щоб запитати які можливі предметні області зберіга-

ються в сховищі у вигляді БМ. 

- DroolsEngineCreator – після того, як агент UserAgent отримав від кори-

стувача відповідь, яка предметна область його цікавить, агент DroolsAgent створює 

та ініціалізує DroolsEngine. 

- BayesFactRequestor – на основі даних, які зберігаються в системі Drools 

(агента DroolsAgent), запитує у користувача нові факти, на основі яких буде онов-

люватись інформації в баєсівській мережі. 

Рис 9.2. Архітектура агента DroolsAgent 
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Коли всі можливі факти внесені в робочу пам’ять системи Drools і стан БМ 

оновлений, результати (висновку) надсилаються користувачу через агента 

UserAgent в якості посередника. 

Інтеграція Spring 

Для інтеграції в єдину систему контейнера JADE, системи Drools, БМ та гра-

фічного інтерфейсу ми використали фреймворк Spring. 

З багатьох модулів фреймворку були використані лише кілька: контейнер ін-

версії управління, доступ до даних, модель-вигляд-управління, аутентифікація і ав-

торизація.  

Контейнер інверсії управління це конфігурація компонентів додатків і управ-

ління життєвим циклом об’єктів Java яка здійснюється головним чином через інве-

рсію управління. Доступ до даних забезпечує роботу з об’єктно-реляційними відо-

браженнями та інструментами з NoSQL баз даних за допомогою підпроекту Spring 

Data. Model-View-Controller представляє програмний каркас на основі HTTP-

сервлета, що забезпечує створення веб-додатків і веб-служб RESTful за допомогою 

підпроекту Spring MVC. Аутентифікація і авторизація являє собою налаштовувані 

процеси безпеки, які підтримують цілий ряд стандартів, протоколів, інструментів і 

практик за допомогою підпроекту Spring Security. 

Під час інтеграції каркасу Spring та JADE була використана бібліотека 

Jade4Spring. 

Для надання можливості керування контейнером JADE, потрібно додати на-

ступний бін в конфігураційних файл контексту Spring: 

<!--JADE Container bean --> 

<bean id="jadeBean" 

class="net.sf.jade4spring.JadeBean" 

init-method="startContainer" lazy-init="false" 

destroy-method="stopContainer"> 

</bean> 
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Є кілька властивостей, на які потрібно звернути увагу. Властивість 

utilityAgents може приймати значення true або false, яка вказує, чи повинен контей-

нер запустити додаткові агенти, які спостерігають за станом контейнера, до якого 

вони під’єднані. Один з таких агентів – J4SInfiltratorAgent – який відстежує всі події 

в платформі та слідкує за активними агентами. JadeBean використовує цього агента 

для отримання інформації про платформу. 

Додаткові агенти запускаються за замовчуванням, тому щоб відключити їх, 

потрібно додати наступний елемент до конфігурації JadeBean: 

<property name="utilityAgents"> 

<value>false</value> 

</property> 

 

Агенти визначаються в конфігурації контексту Spring наступним чином: 

<bean id="persistenceAgent" 

 class="com.alex.diploma.bayesnetwork.PersistenceAgent" 

 scope="singleton"> 

 <property name="repository" ref="bifRepository"/> 

</bean> 

 

<bean id="droolsAgent" 

 class="com.alex.diploma.bayesnetwork.drools4jade.DroolsAgent" 

 scope="prototype"> 

 <property name="repository" ref="bifRepository"/> 

</bean> 

 

<bean id="userAgent" 

 class="com.alex.diploma.bayesnetwork.UserAgent" 

 scope="prototype"> 

</bean>. 

 

Відмітимо, що агент UserAgent і DroolsAgent, мають значення 

scope="prototype". Це означає створення нового об’єкта для кожного біна, оскільки 
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UserAgent і DroolsAgent створюється для кожного користувача. Агент Persis-

tenceAgent має значення scope="singleton", оскільки цей агент буде існувати в сис-

темі в єдиному екземплярі. 

Також Spring Data дозволяє легко сконфігурувати доступ до бази даних Mon-

goDB. У файлі конфігурації це виглядає наступним чином: 

<mongo:mongo host="127.0.0.1" port="27017"/> 

<mongo:db-factory dbname="bayes"/> 

<mongo:repositories base-package="com.alex.diploma.bayesnetwork.repo"/> 

 

<bean id="mongoTemplate" 

 class="org.springframework.data.mongodb.core.MongoTemplate"> 

 <constructor-arg name="mongoDbFactory" ref="mongoDbFactory"/> 

</bean> 

 

MongoDB – документо-орієнтована система керування базами даних, яка не 

потребує опису схеми таблиць. Вона підтримує зберігання документів в JSON-по-

дібному форматі, має досить гнучку мову формування запитів, може створювати 

індекси для різних збережених атрибутів, ефективно забезпечує зберігання великих 

бінарних об'єктів, підтримує регістрацію операцій зі зміни і додавання даних. 

Усі ці переваги стали на користь нашого виборуMongoDB у якості сховища 

БМ. Оскільки в систему можна завантажувати нові БМ в XMLBIF форматі, мережу 

можна легко зберегти в базі, попередньо конвертувавши: XMLBIF -> JavaBean -> 

JSON. 

XMLBIF (The Bayesian Interchange Format) – простий формат, який дозволяє 

зберігати різні БМ. Метою цього формату є представлення орієнтованого ацикліч-

ного графу, який може бути пов’язаний з умовною ймовірністю дискретних змін-

них. 

Спілкування та взаємодія між агентами 

В JADE зв’язок між агентами здійснюється за допомогою повідомлень. Як 

правило, ці повідомлення між агентами відбуваються в рамках їх спілкування. Ме-
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ханізм обробки спілкування заснований на структурі повідомлень FIPA, де для уп-

равління розмовою використовується три параметри: conversation-id (унікальне 

значення, яке групує кілька повідомлень, що відносяться до однієї розмови), in-re-

ply-to (ідентифікує повідомлення як відповідь до попереднього повідомлення з від-

повідним значенням параметра reply-with), reply-with – ідентифікатор, який очіку-

ється у відповідь на дане повідомлення. 

FIPA визначила 22 комунікативних актів, кожен з чітко визначеною семанти-

кою, які дозволяють задовольнити 95% всіх можливих ситуацій. Для спілкування 

між агентами в системі використовуються наступні дії: 

- CFP – дія CFP (call for proposal, заклик до пропозиції) використовується 

для ініціювання переговорів між агентами. По суті, агент говорить «ось дія, яка 

повинна бути виконана, і ось умови, за яких ця дія має виконуватись – чекаю на 

пропозиції». 

- PROPOSE – ця дія дозволяє агенту зробити пропозицію іншому агенту 

у відповідь на повідомлення CFP, яке було надіслане раніше. 

- ACCEPT-PROPOSAL – дія accept-proposal дозволяє агенту повідомити, 

що він приймає пропозицію, яку надіслав інший агент. 

- REQUEST – одна з фундаментальний дій, дозволяє агенту попросити 

іншого агента виконати певну дію. 

- PROPAGATE – вміст propagate повідомлення складається з двох час-

тин: текст повідомлення та вираз, який позначає набір агентів. У нашому випадку 

отримувачем такого повідомлення буде лише один агент DroolsAgent. 

Комунікативний акт між агентами UserAgent та DroolsAgent представлений 

на Рис 9.3. 
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9.3 Моделювання предметної області 

Для моделювання предметної області було обрано мобільні телефони. У зна-

ходженні причини пошкодження телефона може допомогти розроблена система. 

Причини втрати сигналу можна подати у вигляді баєсівської мережі з урахуванням 

ймовірності подій (рис. 9.4). 

 

 

Рис. 9.4. Байєсівська мережа причин втрати сигналу 

Рис. 9.3 Комунікативний акт між UserAgent та DroolsAgent 
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Як можна побачити можливими причинами втрати сигналу є: проблеми з SIM 

картою; проблема з тримачем SIM карти; SIM карта просто змістилась, тому немає 

сигналу. SIM карта не працює, якщо телефон заблокований для конкретного опе-

ратора, закінчився термін дії, погані контакти.  Враховуються і наступні варіанти. 

Телефон впав або отримав інше механічне пошкодження, в результаті цього 

був пошкоджений тримач SIM карти. Як наслідок він не працює і пропав сигнал 

зв’язку. У телефоні в результаті механічного втручання пошкодилася материнська 

плата. Як наслідок з перебоями працюють всі систему телефону, в тому числі три-

мач SIM карти. У телефон потрапила волога і пошкодила материнську плату. Як 

наслідок не працює тримач SIM карти.  

Телефон впав або отримав інше механічне пошкодження, в результаті SIM 

карта змістилась і контакти SIM карти знаходяться в неправильному положенні, 

тому пропав сигнал зв’язку. 

На основі відповідей користувачів у БМ вносяться нові факти, на основі яких 

будується логічний висновок, що стало причиною пошкодження мобільного теле-

фону. 

Додавання нової предметної області 

Система передбачає додавання нових предметних областей. Деякий привіле-

йований користувач, наприклад користувач, може завантажити нову предметну об-

ласть у вигляді БМ, яку всі інші користувачі зможуть використовувати. 

Формат XMLBIF забезпечує можливість зберігання та маніпулювання БМ. 

Замість того, що зосередитись на читанні опису баєсівської мережі, формат 

XMLBIF підкреслює простоту розповсюдження через глобальні мережі. 

Для побудови БМ в XMLBIF форматі використовувалась програма JavaBayes 

[208]. 

JavaBayes – набір інструментів, призначений для створення і маніпулювання 

БМ. Система складається з графічного редактора, механізму виведення і набору 

синтаксичних аналізаторів. Графічний редактор з дружнім інтерфейсом дозволяє 

створювати і редагувати БМ. Парсери дозволять імпортувати БМ в різних форма-

тах. Механізм виведення відповідає за зміну структури даних, які представляють 
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БМ. Механізм виведення може обрахувати: граничну ймовірність будь-якої змінної 

в БМ, очікувані значення для одновимірних функцій (наприклад, очікуване зна-

чення для змінної), конфігурації з максимальної апостеріорною ймовірністю. 

 JavaBayes може представляти БМ в XMLBIF форматі. 

9.4 Заключення 

У розділі описано розроблену мультиагентну систему, здатну підтримувати 

процес прийняття рішень та підтримувати міркування на основі правил RBR. Сис-

тема здатна мобільно налаштовуватись на підтримку процесу прийняття рішень в 

обраній предметній області реального світу.  

В цілому, система бере інформацію про характеристики і події предметної 

області з відповідей користувача. Як тільки система отримала достатньо знання, 

вона в змозі представити інформацію і пояснити результат. 

Для того, щоб досягнути поставлених цілей, мультиагентна платформа JADE 

була розширена шляхом інтеграції системи правил Drools, яка базується на алгори-

тмі Rete, в агента DroolsAgent, який здатний виконувати прийняття рішень та ро-

бити логічний висновок. Тестування прототипа розробленої системи підтвердив 

ефективність прийнятих рішень. 
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10 РОЗДІЛ. ВИДОБУВАННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ЗНА-

ХОДИТЬСЯ У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, ДЛЯ СТВО-

РЕННЯ ПРОФАЙЛІВ КОРИСТУВАЧІВ  

Методи видобування і аналізу даних – відносно нова і переспективна галузь 

комп’ютерних наук, що знайшла своє застосування в системах інформаційному по-

шуку. Велика кількість відкритих даних про користувачів мережі Інтернет може 

бути корисною у багатьох сферах. У цьому розділі роботі запропоновано алгоритм 

пошуку зв’язків і залежностей у колекціях веб сторінок і систему, що використовує 

цей алгоритм для побудови профайлів користувачів мережі Інтернет. 

10.1 Видобування веб-контента  

Задачі і методи видобування даних і розпізнавання образів (Data Mining and 

Pattern Recognition) лежать на межі теорій баз даних і штучного інтелекту.  

З 60-х років минолого століття, бази даних та інформаційні технології систе-

матично розвивалися від примітивних систем оперування файлами до складних і 

потужниж систем управління базами даних. Користувачі баз даних і знань отри-

мали зручний і гнучкий доступ до даних через структоровані мови запитів 

(structured query languages), візуальні оболонки, оптимізовані обробки запитів і ме-

неджмент транзакцій. 

Як ми вже зазначали, за способами вирішення задачі видобування і аналізу 

даних поділяють на навчання з вчителем і навчання без вчителя (supervised 

learning\unsupervised learning).  

До базових методів аналізу даних прийнято відносити перш за все алгоритми, 

що базуються на повному переборі. Для скорочення часової складності таких алго-

ритмів, як правило використовують різного виду евристики, що приводять до ско-

рочення перебору. До базових методів видобування даних і знань можна віднести 

також і підходи, що використовують елементи теорії статистики. Основна їх ідея 

полягає у кореляційному, регресійному та інших видах статистичного аналізу. Ос-

новним недоліком є усереднення результатів, що може призвести до втрати інфор-

мативності даних. 
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Основним методом дослідження задач аналізу даних є їх відображення на де-

яку формалізовану мову і наступний аналіз отриманої моделі.  

Схема системи видобування знань представлена на рисунку 10.1. 

 

Рис. 10.1. Схема системи видобування знань 

Видобування Веб-даних (Web mining) засновано на використанні методів те-

орії аналізу і видобування даних (Data Mining) для виявлення і пошуку залежностей 

і знань у мережі Інтернет. Користувачі за різних умов можуть переглядати дані, що 

знаходяться у відкритому доступі. Однак, різноманітність даних, що містяться у 

мережі криє в собі проблеми, які можуть виникнути не лише на етапі аналізу даних, 

а й на етапі їх пошуку.  

Традиційно виділяють такі основні етапи аналізу веб даних: вхідний (отри-

мання «сирих» даних з джерел), попередньої обробки (дані представляються у фо-

рмі, необхідній для успішної побудови моделі), моделювання, аналізу моделі. Кон-

кретизація кожного етапу залежить від особливостей поставленої задачі. Тому 

з’явилися такі категорії Web Mining: аналіз використання веб ресурсів (Web Usage 

Mining), видобування веб-структур (Web Structure Mining), видобування веб-конте-

нту (Web Content Mining) 

Модуль видобування знань 

Модуль оцінки паттернів 

Інтерфейс користувача 

Очищення, інтег-
рація, вибір і тран-
сформація даних. 

Сховище даних 

База даних Інші репозиторії Мережа Інтернет 
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У цій роботі, найбільшу увагу було приділено саме розділу видобування веб-

контенту. Видобування веб-контенту – процес видобування знань із вмісту веб-

документів (веб-сторінок). Дані веб-сторінок являють собою деяку колекцію фак-

тів, які дана веб-сторінка містить. Такі дані можуть бути представлені у вигляді 

текстової, аудіо, відео інформації, або у деякому структурованому вигляди, напри-

клад, таблиці чи списки. 

Оскільки більшість інформації, що розміщена на веб-ресурсах, є текстовою 

інформацією, то для її обробки і аналізу варто використовувати методи іншої сфери 

прикладного видобування даних такої як інтелектуальний аналіз тексту (Text 

Mining або Knowledge Discovery in Text).  

Інтелектуальний аналіз тексту – процес якісного видобування інформації з 

даних заданих у текстовому вигляді. Інтелектуальний аналіз тексту включає в себе 

етапи структуризації тексту (парсинг, стеммінг), виявлення текстових паттернів, 

виявлення, обрахунок і представлення кінцевої інформації.  

Ключовими завданнями інтелектуального аналізу тексту є кластеризація те-

кстів, обробка змін в колекціях текстів і пошук інформації.  

Більшість веб-документів містять свою текстову інформацію у HTML фор-

маті, що може бути зовсім іншою задачею для методів інтелектуального аналізу 

тексту. HTML документи містять багато спеціальних символів розмітки, за допо-

могою яких можна ідентифікувати корисну інформацію. Проте, навіть наявність 

спеціальної розмітки веб-сторінок мало впливає на їх структурованість. Звичайний 

текстовий документ складається з абзаців чи параграфів, тоді як веб-сторінка скла-

дається з різних елементів розмітки таких як навігаційна панель, меню, таблиці, 

заголовки. Таким чином, стандартні методі інтелектуального аналізу тексту важко 

застосувати у процесі аналізу даних веб-сторінок. 

10.2  Алгоритм пошуку зв'язків і залежностей у даних веб-сторінок 

Здійснивши пошук, на вихід користувач отримує список документів (поси-

лань на веб сторінки), які система вважає релевантними. Після цього, щоб отримати 

важливу для користувача інформацію, потрібно відкрити (переглянути) один чи де-

кілька з отриманих документів і проаналізувати їх. При цьому, різна інформація 
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про об’єкт пошуку може міститися в різних документах різної релевантності і часто 

для того, щоб дізнатися деякий факт про об’єкт пошуку доводиться переглянути 

велику кількість документів для пошуку взаємозв’язку між інформацією про об’єкт 

що міститься в кожному з цих файлів. 

Тут постає питання пошуку таких взаємозв’язків. Як сказано вище, сучасні 

системи пошуку просунулись відносно далеко у питаннях визначення релевантно-

сті документів, проте такі системи не здійснюють аналізу інформації для розпізна-

вання перехресних зв’язків. 

Метою алгоритму пошуку зв’язків і залежностей даних веб-сторінок (АПЗЗ) 

є саме такий аналіз. Отримавши на вхід запит про деякий об’єкт, явище чи особу, 

система, що реалізує АПЗЗ, на вихід надає інформацію про об’єкт, а також інфор-

мацію про зв’язки цього об’єктами з іншими.  

Веб-сторінки являють собою HTML документи. Важливо зрозуміти, як саме 

інформація розподілена у HTML документах. Сучасні веб-сторінки – це частинки 

деякого веб-порталу чи веб-застосунку, що несуть велику кількість інформації і 

оперують дуже об’ємними HTML документами, як динамічними так і статичним. 

Кожен такий документ, окрім корисної для користувача інформації містить дуже 

багато інформації, яка є неважливою для користувача. Крім того, оскільки HTML 

представляє інформацію в ієрархічному вигляді і кожен елемент структурно нале-

жить тому чи іншому тегові, можна зробити висновок, що інформація, яка має сенс, 

а також несе деякі знання розміщується в межах одного тегу або в деякій непере-

рвній частині документу HTML розмітки. Тобто, важлива інформація про об’єкт 

пошуку міститься у безпосередній близькості від ключового слова, за яким здійс-

нювався пошук. Тому можна стверджувати, що для знаходження зв’язків об’єкта 

пошуку з іншими об’єктами чи явищами, необхідно проаналізувати об’єкти, явища 

і терміни, які знаходяться в деякому околі від ключових слів пошуку у документі 

HTML. Зазвичай такі об’єкти несуть додаткову інформацію чи приховані знання 

про об’єкт пошуку і можуть бути використані в уточнюючих запитах до сховища 

даних (у нашому випадку пошукової системи), для виявлення наступних зв’язків та 

прихованих знань. 
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Пошукова система є одним з ключових елементів у роботі алгоритму пошуку 

зв’язків і залежностей (АПЗЗ) у колекціях документів і служить сховищем даних. 

АПЗЗ не передбачає здійснення пошуку релевантних ресурсів. Цим займається по-

шукова система. Пошукова система виконує функції очищення, інтеграції і вибору 

даних. Робота алгоритму починається з отримання системою, що реалізує АПЗЗ 

(далі «система»), запиту від експерта. Запит може бути заданий як природною мо-

вою, так і іншими, більш формалізованими способами. Отримавши такий запит си-

стема надсилає аналогічний (або нормалізований) запит до пошукової системи, для 

отримання множини ресурсів, які позначаються пошуковою системою як релеван-

тні документи.  

У відповідь на наданий запит система отримує від пошукової системи список 

релевантних ресурсів ( множину 𝐷 = { 𝑇 , 𝑇 , … , 𝑇 }), серед яких і буде здійснюва-

тись подальший пошук зв’язків і залежностей.  

Як сказано вище, якість роботи алгоритму і всієї системи прямо пропорційно 

залежить від якості пошукової системи. При зменшені релевантності пошуку мно-

жини ресурсів, серед яких здійснюється пошук взаємозв’язків, якість такого по-

шуку буде теж зменшуватися.  

При роботі з інформацією представленою у текстовому виді важливим для 

будь-якого алгоритму є процес нормалізації тексту. Як описано вище, система 

АПЗЗ отримує запит експерта (можливі запити природньою мовою) і список реле-

вантних ресурсів (множина D), які потрібно проаналізувати, для визначення взає-

мозв’язків. Оскільки запити і інформація, що зберігається на кожному ресурсі може 

бути представлена природною мовою, процес нормалізації полягає у наступному: 

1. Розбиття тексту на лексеми та побудова множини усіх лексем 

2. Лемматизація та стемматизація кожної лексеми 

3. Вилучення з отриманої множини усіх неважливих слів (Нс) 

Після такої нормалізації отримується множина термінів (без неважливих слів, 

знаків розмітки документів, знаків пунктуації), яку можна використовувати у по-

дальшому аналізі. Важливо відзначити, що терміни у такій множині зустрічаються 

у такому ж порядку, як і у ресурсі, над текстом якого здійснювалася нормалізація.  
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Процес нормалізації є важливим, особливо, якщо пошук здійснюється мо-

вами з розвиненою морфологією. 

Наступним кроком після отримання списку ресурсів з релевантною інформа-

цією, нормалізації і побудови множини термінів для кожного ресурсу є процес ана-

лізу кожного ресурсу для пошуку взаємнозв'язаних з об'єктом пошуку понять.  

Перед тим, як перейти до пояснення методу відбору паттернів і зв'язаних по-

нять, варто розібратися з тим, як дані розміщені на веб-сторінках. Сучасні веб-сто-

рінки мережі Інтернет містять велику кількість текстової інформації, більшість якої 

не несе ніякого смислового навантаження і є або рекламою, або з досить високої 

ймовірністю інформацією, що не має зв'язку з шуканою. Тому будувати набори ча-

стих паттернів (itemsets) для усіх термінів, що зустрічаються на ресурсі є малоефе-

ктивним і часозатратним. З іншого боку, важлива смислова інформація, щодо 

об’єкту пошуку, зазвичай, знаходиться в деякому околі (+\- 10-20) термінів навколо 

ключових слів. Саме таким чином будується множина термінів, які вважаються 

асоційованими з термінами у запиті. 

Побудова множини важливих слів здійснюється наступним чином: 

1. Нехай 𝑆  – множина пар <термін, кількість> усіх важливих термінів, 

порожня на початку аналізу. 

2. Для кожного ресурсу T із множини D, будується множина термінів (по-

значимо її S), нормалізованих, як описано вище. Позиція кожного терміну у такій 

множині відома, тому до будь-якого терміну з побудованої множини можна звер-

нутися за індексом. 

3. Для кожного із термінів запиту, знаходимо його індекс у множині S . 

4. Для кожного знайденого у пункту 3 індексу і , будуємо його окіл (і-n , 

i+n), де n – деяка наперед задана константа. 

5. Для кожного індексу з околу (i-n, i+n) з множини S, додаємо термін, що 

знаходиться за цим індексом до множини 𝑆  таким чином, що якщо термін вже 

існує у множині 𝑆  збільшуємо значення кількості на одиницю, якщо ні – додаємо 

пару (термін, 1). 
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Після такого аналізу множина 𝑆  міститеме терміни, які зустрічаються з 

ключовими словами найчастіше у деякому околі, що вказує на взаємозв'язок між 

об'єктом пошуку та знайденими термінами. 

Оскільки множина 𝑆  містить пари (термін, кількість) її можна відсортувати 

за кількістю і отримаємо терміни у порядку найчастішого вживання з ключовими 

словами. Чим частіше зустрічається термін у такій множині, тим сильнішим є його 

зв'язок з об'єктом пошуку. 

Як сказано вище, пошуком релевантних даних займається пошукова система. 

Використання побудованої множини термінів 𝑆  , які можуть мати зв'язок до 

об'єкта пошуку, для побудови уточнюючих запитів до сховища даних може мати 

якісний вплив на його релевантність і для виявлення нових зв'язків. 

Уточнюючі запити – це повторно здійснений запит до сховища даних, у на-

шому випадку – до пошукової системи, у якому змінився набір ключових слів, щоб 

підвищити релевантність пошуку ресурсів. Як сказано вище, після першої ітерації 

роботи алгоритму, у розпорядженні ескперта постана множина термінів, пов'язанах 

із запитом користувача. Серед таких термів з високою ймовірністю будуть такі, що 

матимуть якісний вплив на результати пошуку при використанні цих термінів у за-

питі у комбінації з попередньо вказаними ключовими словами у якості нового 

набору ключових слів. Після уточнюючого запиту і здійснення аналізу ресурсів та-

ким же чином, як і на першій ітерації, множина важливих термінів поповниться 

новими елементами, що матимуть зв'язок з об'єктом пошуку. Ітеративний процес 

можна продовжувати якзавгодно довго, в залежності від потреб експерта. Чим 

більше ітерацій буде здійснено, тим глибші зв'язки вдасться виявити на кожній 

наступній ітерації. 

Алгоритм пошуку зв’язків і залежностей на веб-сторінках – ефективний ме-

тод виявлення прихованих даних і зв’язків. Описаний вище алгоритм дозволяє здій-

снювати інтелектуальний пошук зв’язків у мережі інтернет серед даних, що знахо-

дяться у вільному доступі. 

Основними перевагами описаного алгоритму є використання вже існуючого 

сховища даних пошукової системи, мовна незалежність, простота реалізації. 
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10.3 Прототип системи реалізації АПЗЗ у колекціях документів 

Архітектура системи 

Cховищем даних у нашому випадку служить WWW, а інтрфейсом доступу та 

пошуку релевантних даних служить пошукова система Google. 

Для зручності використання була обрана реалізація у вигляді веб-сайту, сер-

верна частина якого відповідатиме за аналіз і роботу самого алгоритму, а користу-

вачу надаватиметься веб-сторінка з отриманими даними. Сам алгоритм реалізовано 

мовою програмування Python. Існує багато OpenSource бібліотек та інструментів 

розроблених мовою Python, що реалізують додаткові функції для роботи з текстом, 

HTTP запитами, мережею, зображеннями, інтерфейсом користувача. Однією з та-

ких бібліотек є бібліотека Grab. Основнимим функціями цієї бібліотеки є підгото-

вка мережевого запиту (cookies, http-заголовки), відправлення запитів, отримання 

відповедей серевера та їх попередня обробка, робота з DOM-деревом отриманої у 

відповідь сторінки. Ми використали Grab для роботи з контентом веб сторінки, а 

саме для отримання текстової інформації із сторінки та очищенням її від HTML 

тегів. 

Визначившись з інструментами для реалізації самого алгоритму і роботи з 

контентом веб-сторінок, слід визначитись з веб-сервером.  

Оскільки мовою, на якій реалізовується алгоритм пошуку зв’язків і залежно-

стей, є Python природним для розробки серверної частини стало використання 

Python Framework для розробки веб-систем Django. Він має власний веб-сервер для 

розробки і налагодження. Сервер автоматично відслідковує зміни у файлах сирце-

вого коду і перезапускається, що зручно при розробці проекту. 

Побудова системи у вигляді клієнт серверного застосунку робить систему 

максимально доступною для користувачів.  

Серверна частина 

Серверна частина реалізує описаний вище алгоритм пошуку зв’язків і залеж-

ностей у колекціях веб сторінок. Алгоритм дозволяє виокремити серед усіх даних, 
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що містяться на веб-сторінках ті, які мають безпосереднє відношення до об’єкту 

(особи) пошуку, і можуть бути використані для побудови профайлу. 

Серверна частина також відповідає за роботу із сховищем даних (пошукова 

система Google) і первинну обробку текстової інформації: частина веб ресурсу – 

містить файли, класи і конфігурації для роботи веб сервера (файли фреймворку 

Django); ядро (Core або Engine) – сукупність файлів і класів, що реалізують алго-

ритм і аналізують дані. 

Ядро містить такі класи: WebLink (для роботи з посиланнями), Keyword (для 

представлення і роботи з ключовими словами), Query (для роботи із запитами ко-

ристувача), Indexer (об’єкт цього класу здійснює індексацію слів ресурсу), 

SearchSet (об’єкт цього класу будує множину важливих слів), SocialNetworker (для 

роботи з соціальнимим мережами), Analyzer (основний об’єкт в роботі системи, ре-

алізує алгоритм пошуку зв’язків і залежностей з використанням описаних вище 

класів). Діаграма зв’язків між класами представлена на рисунку 10.1. 

 

Рис. 10.1. Діаграма зв’язків між класами 
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Нижче (рис. 10.2 ) наведено діаграму послідовностей, що ілюструє процес 

роботи системи. 

 

Рис. 10.2. Діаграма послідовності виконання 

Код серверної частини застосунку знаходиться в додатку 7. 

Клієнтська частина 

Представлення отриманих результатів – важлива складова будь-якої системи 

видобування даних. У нашому випадку, отримані результати будуть предсталені у 

вигляді HTML сторінок.  

Типовий вигляд інтерфейсу користувача на початку роботи з системою пред-

ставлено на рисунку 10.3. 

Рис. 10.3. Інтерфейс користувача. 
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Як видно на ілюстраціїї (Рис. 10.4), після обробки запиту, користувачу нада-

ється наступна інформація : 

 Список посилань на сторінки користувача у мережі Facebook 

 Список посилань на сторінки користувача у мережі Twitter 

 Список посилань на сторінки користувача у мережі Linkedin 

 Список посилань на відео у мережі Youtube, до яких має відношення 

особа, яка є об’єктом пошуку 

 Таблиця пов’язаних з особою термінів, частота зустрічей кожного 

окремого терміну, кнопки виділення термінів як «важливих» або «неважливих» 

(Attention / Stop) 

Типовий вигляд інтерфейсу користувача після обробки введеного запиту: 

Вигляд системи після обробки запиту 2 

Рис. 10.4. Вигляд результатів 

Вигляд системи після обробки запиту 3 
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Рис. 10.5. Вигляд результатів 

Результати тестування 

Реалізована система показала хороші результати роботи. Під час виконання 

тестових запитів (тестовим будемо називати запит для пошуку тією чи іншою мі-

рою відомої інформації, наприклад для пошуку інформації про відомих публічних 

осіб). 

Реалізована система після обробки запиту користувача надає йому на виході 

результати у вигляді таблиці, що містить зв’язані з об’єктом пошуку поняття. 

Середня кількість понять, що є загальними і не являють собою деякі прихо-

вані знання становить приблизно 30 - 40% , а об’єм даних, що були прихованими 

до обробки запиту системою і були представлені у таблиці результатів відповідно 

становить 70 - 50 %. з усіх отриманих даних в таблиці результатів. 

Важливо зазначити, що якість роботи системи залежить від загальної кілько-

сті даних про об’єкт пошуку, що містяться у сховищі даних. Так при побудові про-

файлів користувачів, які є публічними особами кількість термінів, що викривають 

нові знання про об’єкт серед усіх отриманих результатів висока (понад 60%), а для 

осіб, які не є публічними, а значить кількість інформації у сховищі даних про таких 

осіб менша, результати дещо нижчі ( 40 – 50 % ). 

Так, для прикладу, при здійснені запиту «Bill Gates» у таблиці результатів 

найчастіше зустрічатимуться слова bill, gates, microsoft, company, founder, ceo, 

melinda, billionare. Крім того, з середньою частотністю зустрічаються слова william, 

henry — справжнє ім’я Білла Гейста — William Henry Gates III. 
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Після позначення слова microsoft як важливого слова і повторного запиту до 

системи, таблиця результатів поповнилася такими словами chief, software, usa, 

windows, steve, ballmer. 

Як бачимо, система успішно здійснює пошук зв’язків і залежностей. Після 

здійснення користувачем додаткових запитів, у відповідь система надає нові 

зв’язки та нову інформацію про об’єкт пошуку. 

 

10.4 Заключення 

На основі запропонованого алгоитму пошуку зв’язків і залежностей було ро-

зроблено програмну систему створення профайлів користувачів мережі Інтернет. 

Система реалізована у вигляді веб-застосунку. Основними програмними інструме-

нтами при розробці системи були мова програмування Python і фреймворк Django.  

Система має клієнт-серверну архітектуру. На стороні клієнта здійснюється 

взаємодія з користувачем: отримання запиту, представлення результатів, отри-

мання уточнюючих запитів. На сереверній частині застосунку здійснюється робота 

із сховищем даних і основа логіка програми. Отриманий від користувача запит 

обробляється (нормалізується) і за допомогою алгоритму пошуку зв'язків і залеж-

ностей будується множина зв'язків (профайл) користувача. 

Система показала хороші результати роботи. Окрім посилань на сторінки ко-

ристувача, який є об'єктом запиту, у соціальних мережах користувач системи отри-

мує таблицю із зв'язками (профайл) об'єкта пошуку з іншими об'єктами. Середнє 

відношення корисних даних серед усіх у результуючій таблиці складє 55 - 65%. 
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11 Глосарій 

Інформаційний пошук (англ. Informational retrieval) – це процес пошуку 

неструктурованого матеріалу у великій колекції, який буде задовільняти 

інформаційні потреби користувача.  

Інформаційно-пошукова система (ІПС) – це комплекс програмних засобів, 

який забезпечує відбір документів, які зберігаються в електронному вигляді, по 

заданих ознаках.  

Класифікатор – функція, яка отримує об’єкти певного виду і розподіляє їх 

по класах. Зазвичай класифікація відбувається за допомогою методів машинного 

навчання, наприклад за допомогою ймовірнісних моделей, але може бути 

реалізована на основі емпіричних моделей. 

Лексема – екземпляр послідовності символів в певному документі, з’єднаних 

в семантичну одиницю для обробки. 

Тип – клас всіх лексем, які складаються з однієї і тієї ж самої послідовності 

символів.  

Термін – це тип, включений в словник ІПС.  

Стоп-слова (неіндексуємі лексеми) – слова, які не індексуються ІПС, та не 

враховуються при індексуванні сторінок сайту. 

Спеціальний пошук (англ. Ad-hoc retrieval) – ІПС, яка виконує пошук за 

довільним запитом. 

Інформаційна потреба – тема, про яку користувач хоче знати більше. Запит 

– спосіб виразу користувачем інформаційної потреби. 

Точність ІПС (англ. precision) – доля результатів яка є релевантною по 

відношенню до інформаційної потреби. 

Повнота ІПС (англ. recall) – доля релевантних документів з колекції, яка 

повернута ІПС.  

Інвертований індекс – індекс, в якому кожному проіндексованому терміну 

відповідає інвертований список, в якому перераховані документи з колекції. 

Релевантність – семантична відповідність представлення запиту та пред-

ставлення документу.  
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Додаток 1. Діаграми класів алгоритму аналізу PDF-документів 

А. Діаграма класів: package pdf 
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B. Діаграма класів: package guess 
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C. Діаграма класів: package tests, visualization 
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Додаток 2. Можливі конструкції при побудові правил для створеного GLR 
парсера 

Атомарні елементи, перевіряють на наявність деяких властивостей у токена 

метод Пояснення Приклад 

gram(String name) Перевіряє чи в токена є  граматична 

особливість проставлена POS 

taggerom 

gram(“noun”) 

True - якщо токен іменник 

Capitalized() True - якщо токен починається з ве-

ликої літери 

 

Upper() True - якшо токен складається 

тільки з великих літер 

 

Eq(String val) True - якщо одна з форм токена в 

нормальній формі відповідає пере-

даному значенню 

 

 

Dictionary(String .. words) True - якшо Eq() тру для хоча б од-

ного слова 

 

Longer(int val) True якшо значення токена (не 

норм. форми!) довше за передане 

значення 

sim-

ple(Longer(5),gram(“noun”)

) 

Усі іменники довші від 5 

символів 

 

Булеві оператори  

any(atomic|complex … elems) Повертає true якщо 

один з елементів - 

складне правило або 

атомарне - повертає 
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true. Аналог or 

not(atomic|complex|opeartion  … 

elements) 

Інвертує результат пе-

реданої операції 

simple(not(gram(“noun”)))  

Всі слова що не є іменниками 

all(atomic|complex|opeartion … 

elems) 

Аналог and simple(not(all(gram(“noun”),eq(“Слон”)))  

 

 

Правила , будівельні блоки 

метод пояснення приклад 

simple(atomic|operation … ele-

ments) 

Просте правило яке застосову-

ється до одного токена 

simple(capital-

ized(),gram(“noun”)) 

Іменники з великої букви 

complex([String name],simple ..) Окреме правило, яке застосову-

ється до потоку токенів 

complex( 

  simple(eq(“велика”)) , 

  simple(eq(“ведмедиця”)) 

)  -  це правило зпрацює коли в 

послідовності токенів буде 

знайдено два слова підряд “ве-

лика ведмедиця” 

repeatable(atomic|opeartion .. 

items) 

Доки повертає тру , перевіряти 

умову 

complex( 

    repeatable(gram(“adj”)), 

    simple(gram(“nout”)) 

) 
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Відмітить веселий гарний по-

молочник 

 

optional(atomic|opeartion .. 

items) 

Необовязково, щоб токен був 

присутній 

 

 

skip(atomic|operation .. items) Токен не потрапить до резуль-

тату  

complex( 

 skip(eq(“велика”)) , 

  simple(eq(“ведмедиця”)) 

)  - якщо це велика ведмедиця, 

то потрібно додати слово вед-

медиця до результату 

 

Приклади правил 

1.  complex("Brand_Latin", 

                repeatable(gram("LATIN"), capitalized()), 

                optional(any(eq("and"),eq("&"))), 

                optional(gram("LATIN"), capitalized()), 

                optional(gram("INT")) 

   ) 

Цим правилом буде відібрано наступні токени:   

● Nokia,  

● P & G,  

● Indel DX 486,  

● Ferrari 456,  

● Bang and Olufsen,  
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2. complex("Person_Full", 

            simple(gram("lname"), not(gram("abbr"))), 

            simple(gram("fname"), not(gram("abbr")), gnc_match(-1, true)), 

            optional(gram("patr"), not(gram("abbr")), gnc_match(-1, true)) 

) 

 Цим правилом буде відібрано наступні токени: 

● Патон Борис 

● Мирний Панас 

● Шевченко Тарас Григорович 

Додаток 3. Модуль ранжування документів на базі індексу цитувань 
 

Клас для знаходження потрібних документів на ресурсі 

package crawler 
 
import akka.actor.Actor 
import akka.pattern.pipe 
import java.util.concurrent.Executor 
import akka.actor.Status 
import scala.concurrent.ExecutionContext 
import utils.ConfigReader 
 
object Getter { 
 case object Done 
 case object Abort 
} 
class Getter(url: String, depth: Int) extends Actor { 
 import Getter._ 
 
 implicit val executor = context.dispatcher.asInstanceOf[Executor with ExecutionContext] 
 def client: WebClient = AsyncWebClient 
 
 client get url pipeTo self 
 
 def prepareLink(body: String): String = { 
 val str = url.substring(0, url.lastIndexOf("/")+1) 
 str + body 
 } 
 
 def receive = { 
 case body: String => 
 for (link <- findLinks(body)) 
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 context.parent ! Controller.Check(prepareLink(link), depth) 
 stop() 
 case _: Status.Failure => stop() 
 case Abort => stop() 
 } 
 
 def stop(): Unit = { 
 context.parent ! Done 
 context.stop(self) 
 } 
 
 val A_TAG = ConfigReader.anchorTagFinder.r 
 val HREF_ATTR = ConfigReader.hrefPartFinder.r 
 
 def findLinks(body: String): Iterator[String] = { 
 for { 
 anchor <- A_TAG.findAllMatchIn(body) 
 HREF_ATTR(dquot, quot, bare) <- anchor.subgroups 
 } yield if (dquot != null) dquot 
 else if (quot != null) quot 
 else bare 
 } 
} 

 

Клас для роботи з прямокутними ділянками  

package pdf.parser 
 
import scala.collection.mutable 
import scala.List 
import scala.util.Random 
import scala.collection.immutable.{List => ImmutableList} 
import scala.annotation.tailrec 
 
object RectangleUtils { 
 
 type QueueElem = (Rectangle, List[Rectangle]) 
 
 val rectWidthMin = 1d 
 val rectMinDistFromBorder = 5d 
 
 private def findCandidates(bound: Rectangle, obstacleList: List[Rectangle], checkEmpty: 
Boolean = true): List[Rectangle] = { 
 
 val queue = new mutable.PriorityQueue[QueueElem]()(queueElemOrdering) 
 queue.enqueue((bound, obstacleList)) 
 
 var rectangles = List[Rectangle]() 
 
 while (!queue.isEmpty) { 
 val tuple: (Rectangle, List[Rectangle]) = queue.dequeue() 
 val r = tuple._1 
 val obstacles = tuple._2 
 if (!obstacles.isEmpty) { 
 
 val pivot = pick(obstacles) 
 val list = findByPivot(pivot, r) 
 val obstWithoutPivot = obstacles.filterNot(_.equals(pivot)) 
 val que = for (l <- list) yield (l, findInner(l, obstWithoutPivot)) 
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 que.foreach(queue.enqueue(_)) 
 } else { 
 checkRectangleForNormalWhiteSpace(rect = r, bound = bound, checkEmpty).map(r => 
rectangles +:= r) 
 } 
 } 
 
 rectangles 
 } 
 
 private def findCandidatesVertical(bound: Rectangle, obstacleList: List[Rectangle]): 
List[Rectangle] = { 
 filterSimilars(findCandidates(bound, obstacleList, checkEmpty = false).sortWith(_.width > 
_.width)) 
 } 
 
 def findWhiteSpaces(bound: Rectangle, obstacleList: List[Rectangle]): List[Rectangle] = { 
 val result = filterSimilars(findCandidates(bound, obstacleList).sortWith(_.height > 
_.height)) 
 if (result.isEmpty) List.empty[Rectangle] 
 else { 
 val best = result.head 
 result.take(5) 
 .filter(r => math.abs(r.topLeft.x - best.topLeft.x) < 2 && math.abs(r.bottomRight.x - 
best.bottomRight.x) < 2) 
 .filter((r) => { 
 val left = Rectangle(Point(bound.topLeft.x, r.topLeft.y), Point(r.topLeft.x, 
r.bottomRight.y)) 
 val right = Rectangle(Point(r.bottomRight.x, r.topLeft.y), Point(bound.bottomRight.x, 
r.bottomRight.y)) 
 val lside = findInner(left, obstacleList) 
 val rside = findInner(right, obstacleList) 
 
 val some0 = lside.size == 0 || rside.size == 0 
 val max = math.max(lside.size, rside.size) 
 val min = math.min(lside.size, rside.size) 
 !some0 && (max / min <= 2) 
 }) 
 } 
 } 
 
 
 def findWhites(bound: Rectangle, obstacleList: List[Rectangle]): List[Rectangle] = { 
 val foundList = findWhiteSpaces(bound, obstacleList) 
 if (!foundList.isEmpty) { 
 val found = foundList(0) 
 val lineSpacing = findMostRecent(obstacleList) 
 val whiteBound = Rectangle(Point(bound.topLeft.x, found.topLeft.y), 
Point(bound.bottomRight.x, found.bottomRight.y)) 
 val obs = findInner(whiteBound, obstacleList) 
 findCandidatesVertical(whiteBound, obs).filter(x => x.height > lineSpacing + 
5).sortBy(_.topLeft.y).reverse 
 } else { 
 List.empty 
 } 
 } 
 
 private def findMostRecent(obstacleList: List[Rectangle]): Int = { 
 var map1 = mutable.Map[Int, Int]() 
 for (i <- 0 to obstacleList.size - 2) { 
 val curr = obstacleList(i) 
 val next = obstacleList(i + 1) 
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 val dist = (curr.bottomRight.y - next.topLeft.y).toInt 
 val thisDist = map1.get(dist) 
 thisDist match { 
 case Some(v) => map1 += (dist -> (v + 1)) 
 case None => map1 += (dist -> 1) 
 } 
 } 
 map1.maxBy(_._2)._1 
 } 
 
 def filterSimilars(target: List[Rectangle]): List[Rectangle] = { 
 
 @tailrec 
 def checkOutBoundHelper(target: List[Rectangle], acc: List[Rectangle]): List[Rectangle] = 
{ 
 target match { 
 case List() => acc 
 case x :: tail => 
 val isUnique = acc.filter(getInnerPart(x, _).nonEmpty).isEmpty 
 if (isUnique) checkOutBoundHelper(tail, acc :+ x) else checkOutBoundHelper(tail, acc) 
  
 } 
 } 
 
 checkOutBoundHelper(target, List.empty) 
 } 
 
 def checkRectangleForNormalWhiteSpace(rect: Rectangle, bound: Rectangle, checkEmpty: 
Boolean): Option[Rectangle] = { 
 rect match { 
 case r@Rectangle(Point(x1, _), Point(x2, _), _, _) if (x2 - x1 > rectWidthMin) 
 && (!checkEmpty || ((bound.bottomRight.x - x2 > rectMinDistFromBorder) && (x1 - 
bound.topLeft.x > rectMinDistFromBorder))) => Some(r) 
 case _ => None 
 } 
 } 
 
 def findByPivot(pivot: Rectangle, bound: Rectangle): List[Rectangle] = { 
 /* 
 r0 = (pivot.x1,r.y0,r.x1,r.y1) 
 r1 = (r.x0,r.y0,pivot.x0,r.y1) 
 r2 = (r.x0,pivot.y1,r.x1,r.y1) 
 r3 = (r.x0,r.y0,r.x1,pivot.y0) 
 */ 
 val r1 = checkRectangle(Point(pivot.bottomRight.x, bound.topLeft.y), 
Point(bound.bottomRight.x, bound.bottomRight.y)) 
 val r2 = checkRectangle(Point(bound.topLeft.x, bound.topLeft.y), Point(pivot.topLeft.x, 
bound.bottomRight.y)) 
 val r3 = checkRectangle(Point(bound.topLeft.x, pivot.bottomRight.y), 
Point(bound.bottomRight.x, bound.bottomRight.y)) 
 val r4 = checkRectangle(Point(bound.topLeft.x, bound.topLeft.y), 
Point(bound.bottomRight.x, pivot.topLeft.y)) 
 
 val list = List(r1, r2, r3, r4).foldLeft(ImmutableList[Rectangle]()) { 
 (acc, x) => if (x.isEmpty) acc else acc :+ x.get 
 } 
 
 list filterNot (x => (x.bottomRight.x - x.topLeft.x < 1) && (x.topLeft.y - 
x.bottomRight.y < 1)) 
 } 
 
 def addIfNotNull[T](value: Option[T], acc: List[T]): List[T] = { 
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 value match { 
 case Some(v) => acc :+ v 
 case None => acc 
 } 
 } 
 
 def findInner(value: Rectangle, rectangles: List[Rectangle]): List[Rectangle] = { 
 var list = ImmutableList[Rectangle]() 
 
 for (rect <- rectangles) { 
 getInnerPart(rect, value) match { 
 case Some(v) => list :+= v 
 case _ => 
 } 
 } 
 
 list 
 } 
 
 def getInnerPart(inner: Rectangle, outer: Rectangle): Option[Rectangle] = { 
 val topLeftX = { 
 if ((inner.topLeft.x >= outer.topLeft.x) && (inner.topLeft.x <= outer.bottomRight.x)) { 
 inner.topLeft.x 
 } else if (inner.topLeft.x < outer.topLeft.x) { 
 outer.topLeft.x 
 } else { 
 -1d 
 } 
 } 
 
 val topLeftY = { 
 if ((inner.topLeft.y <= outer.topLeft.y) && (inner.topLeft.y >= outer.bottomRight.y)) { 
 inner.topLeft.y 
 } else if (inner.topLeft.y > outer.topLeft.y) { 
 outer.topLeft.y 
 } else { 
 -1d 
 } 
 } 
 
 val bottomRightX = { 
 if ((inner.bottomRight.x >= outer.topLeft.x) && (inner.bottomRight.x <= 
outer.bottomRight.x)) { 
 inner.bottomRight.x 
 } else if (inner.bottomRight.x > outer.bottomRight.x) { 
 outer.bottomRight.x 
 } else { 
 -1d 
 } 
 } 
 
 val bottomRightY = { 
 if ((inner.bottomRight.y <= outer.topLeft.y) && (inner.bottomRight.y >= 
outer.bottomRight.y)) { 
 inner.bottomRight.y 
 } else if (inner.bottomRight.y < outer.bottomRight.y) { 
 outer.bottomRight.y 
 } else { 
 -1d 
 } 
 } 
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 checkRectangle(topLeft = Point(topLeftX, topLeftY), bottomRight = Point(bottomRightX, 
bottomRightY)) 
 } 
 
 def checkRectangle(topLeft: Point, bottomRight: Point): Option[Rectangle] = { 
 val sidesCorrect = topLeft.x > 0 && topLeft.y > 0 && bottomRight.x > 0 && bottomRight.y > 
0 
 val validRect = bottomRight.x - topLeft.x > rectWidthMin && topLeft.y - bottomRight.y > 
rectWidthMin 
 if (sidesCorrect && validRect) Some(Rectangle(topLeft, bottomRight)) else None 
 } 
 
 implicit def queueElemOrdering = new Ordering[QueueElem] { 
 def compare(t1: QueueElem, t2: QueueElem): Int = t1._1.quality compareTo t2._1.quality 
 } 
 
 def pick(rect: List[Rectangle]) = { 
 val r = Random 
 rect(r.nextInt(rect.size)) 
 } 
} 
 

 

Приклад юніт-тестів: 

"The bound rectangle" should "be inside" in { 
 val o1 = Point(100, 400) 
 val o2 = Point(300, 200) 
 
 val i1 = Point(200, 340) 
 val i2 = Point(260, 210) 
 
 
 val part: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(i1, i2), 
Rectangle(o1, o2)) 
 
 part should be(Some(Rectangle(i1, i2))) 
 
 } 
 
 "A special rectangle" should "be inside" in { 
 val o1 = Point(100, 400) 
 val o2 = Point(300, 200) 
 
 val i1 = Point(100, 400) 
 val i2 = Point(260, 210) 
 
 
 val part: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(i1, i2), 
Rectangle(o1, o2)) 
 
 part should be(Some(Rectangle(i1, i2))) 
 
 } 
 
 "A completely 'out of bound' rectangle" should "be out" in { 
 val o1 = Point(100, 400) 
 val o2 = Point(300, 200) 
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 val part0: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(50, 500), 
Point(75, 450)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part1: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(120, 500), 
Point(350, 450)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part2: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(350, 500), 
Point(375, 450)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part3: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(350, 400), 
Point(375, 200)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part4: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(350, 100), 
Point(375, 40)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part5: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(100, 100), 
Point(300, 50)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part6: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(50, 100), 
Point(75, 40)), Rectangle(o1, o2)) 
 val part7: Option[Rectangle] = RectangleUtils.getInnerPart(Rectangle(Point(50, 250), 
Point(75, 210)), Rectangle(o1, o2)) 
 
 part0 should be(None) 
 part1 should be(None) 
 part2 should be(None) 
 part3 should be(None) 
 part4 should be(None) 
 part5 should be(None) 
 part6 should be(None) 
 part7 should be(None) 
 } 
 

Клас для роботи з блоками в pdf-документі  

package pdf.parser 
 
import org.apache.pdfbox.util.PDFTextStripper 
import PDFTextStripper.{WordWithTextPositions => Word} 
import pdf.parser.TextBlock.{Document, Line} 
import java.util.{List => JList} 
import collection.JavaConversions._ 
import org.apache.pdfbox.util.TextPosition 
import scalax.file.Path 
import scala.language.postfixOps 
import reference.{Reference, ReferenceParser} 
import utils.CustomLogger 
 
class TextBlock(val list: Document, val oheight: Double, val article: String) extends 
CustomLogger { 
 
 implicit def con(v: TextPosition): Position = Position(v) 
 
 val blocks = list.map(x => getItem(x)).filter(!_.isEmpty).map(_.get) 
 
 val topLeft = Point(blocks.map(_.topLeft.x).min, blocks.map(_.topLeft.y).max) 
 val bottomRight = Point(blocks.map(_.bottomRight.x).max, blocks.map(_.bottomRight.y).min) 
 val height = topLeft.y - bottomRight.y 
 val width = bottomRight.x - topLeft.x 
 
 def findWhite = RectangleUtils.findWhiteSpaces(Rectangle(topLeft, bottomRight), blocks) 
 
 def findWhiteJava = seqAsJavaList(findWhite) 
 
 def getItem(line: Line): Option[Rectangle] = { 
 val startPositions: JList[TextPosition] = line.get(0).getTextPositions 
 val endPositions: JList[TextPosition] = line.get(line.size - 1).getTextPositions 
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 val startPosition: TextPosition = startPositions.get(0) 
 val endPosition: TextPosition = endPositions.get(endPositions.size() - 1) 
 
 val x0 = startPosition.getXDirAdj 
 val y0 = oheight - startPosition.getYDirAdj 
 val x1 = endPosition.getXDirAdj + endPosition.getWidthDirAdj 
 val y1 = oheight - math.max(startPosition.getYDirAdj + startPosition.getHeightDir, 
endPosition.getYDirAdj + endPosition.getHeightDir) 
 
 if (Rectangle.isValid(Point(x0, y0), Point(x1, y1))) { 
 Some(Rectangle(Point(x0, y0), Point(x1, y1), startPosition.getCharacter, 
endPosition.getCharacter)) 
 } else { 
 None 
 } 
 } 
 
 lazy val structure: Structure = Structure(getBlocks) 
 
 lazy val references = structure.findReferences() 
 
 def getBlocks = { 
 var blocksR = List.empty[TextBlock.Block] 
 for (whitespace <- findWhite) { 
 val bound = Rectangle(Point(topLeft.x, whitespace.topLeft.y), Point(bottomRight.x, 
whitespace.bottomRight.y)) 
 val gaps = RectangleUtils.findWhites(bound, RectangleUtils.findInner(bound, blocks)) 
 if (gaps.isEmpty) { 
 val col1 = Rectangle(Point(topLeft.x, whitespace.topLeft.y), Point(whitespace.topLeft.x, 
whitespace.bottomRight.y)) 
 val col2 = Rectangle(Point(whitespace.bottomRight.x, whitespace.topLeft.y), 
Point(bottomRight.x, whitespace.bottomRight.y)) 
 blocksR :+= getLines(col1) 
 blocksR :+= getLines(col2) 
 } else if (gaps.size == 1) { 
 val gap = gaps.get(0) 
 val col1 = RectangleUtils.checkRectangle(Point(topLeft.x, whitespace.topLeft.y), 
Point(whitespace.topLeft.x, gap.topLeft.y)) 
 val col2 = RectangleUtils.checkRectangle(Point(whitespace.bottomRight.x, 
whitespace.topLeft.y), Point(bottomRight.x, gap.topLeft.y)) 
 val col3 = RectangleUtils.checkRectangle(Point(topLeft.x, gap.bottomRight.y), 
Point(whitespace.topLeft.x, whitespace.bottomRight.y)) 
 val col4 = RectangleUtils.checkRectangle(Point(whitespace.bottomRight.x, 
gap.bottomRight.y), Point(bottomRight.x, whitespace.bottomRight.y)) 
 
 List[Option[Rectangle]](col1, col2, col3, col4).filter(!_.isEmpty).map(x => 
getLines(x.get)).toList.foreach(x => blocksR +:= x) 
 
 } else { 
 for (i <- -1 to gaps.size - 1) { 
 
 val topleftY = if (i < 0) whitespace.topLeft.y else gaps.get(i).bottomRight.y 
 val bottomRightY = if (i == gaps.size - 1) whitespace.bottomRight.y else gaps.get(i + 
1).topLeft.y 
 
 val col1 = RectangleUtils.checkRectangle(Point(topLeft.x, topleftY), 
Point(whitespace.topLeft.x, bottomRightY)) 
 val col2 = RectangleUtils.checkRectangle(Point(whitespace.bottomRight.x, topleftY), 
Point(bottomRight.x, bottomRightY)) 
 
 List[Option[Rectangle]](col1, col2).filter(!_.isEmpty).map(x => 
getLines(x.get)).toList.foreach(x => blocksR +:= x) 
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 } 
 } 
 } 
 blocksR.reverse 
 } 
 
 def printReferences: java.util.List[Reference] = seqAsJavaList(references map 
blockPrinterX flatten) 
 
 def printBlocks() = getBlocks foreach blockPrinter 
 
 def blockPrinterX(block: TextBlock.Block): java.util.List[Reference] = { 
 val out = StringBuilder.newBuilder 
 
 def appendln(s: String) = { 
 out ++= s 
 out ++= "\n" 
 } 
 
 block.map(l => l.map(_.getText).toList.mkString(" ").replaceAll(",", " 
,")).foreach(appendln) 
 
 val refs = ReferenceParser.getReferences(out.toString()) 
 refs 
 } 
 
 def blockPrinter(block: TextBlock.Block): Unit = { 
 val out = StringBuilder.newBuilder 
 val outF = Path("tmp", System.currentTimeMillis() + article.replaceAll("pdf", "txt")) 
 
 def appendln(s: String) = { 
 out ++= s 
 out ++= "\n" 
 } 
 
 block.map(l => l.map(_.getText).toList.mkString(" ").replaceAll(",", " 
,")).foreach(appendln) 
 
 outF.append(out.toString()) 
 val refs = asScalaBuffer(ReferenceParser.getReferences(out.toString())) 
 refs.foreach(x => outF.append(x.toString + "\n")) 
 } 
 
 def getLines(r: Rectangle): TextBlock.Block = { 
 // common issue - copyright is falsely included 
 list.filter(isInRect(_, r)).filterNot(x => x.get(0).getText.contains("©")) 
 } 
 
 def isInRect(line: TextBlock.Line, r: Rectangle) = { 
 val startPositions: JList[TextPosition] = line.get(0).getTextPositions 
 val endPositions: JList[TextPosition] = line.get(line.size - 1).getTextPositions 
 val startPosition: TextPosition = startPositions.get(0) 
 val endPosition: TextPosition = endPositions.get(endPositions.size() - 1) 
 
 val isX0 = startPosition.getXDirAdj >= r.topLeft.x || areClose(startPosition.getXDirAdj, 
r.topLeft.x) 
 val isY0 = startPosition.getYDirAdj >= convertYCoord(r.topLeft.y) || 
areClose(startPosition.getYDirAdj, convertYCoord(r.topLeft.y)) 
 val isX1 = endPosition.getXDirAdj <= r.bottomRight.x || areClose(endPosition.getXDirAdj, 
r.bottomRight.x) 
 val isY1 = endPosition.getYDirAdj <= convertYCoord(r.bottomRight.y) || 
areClose(endPosition.getYDirAdj, convertYCoord(r.bottomRight.y)) 
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 isX0 && isX1 && isY0 && isY1 
 } 
 
 def areClose(x: Double, y: Double) = math.abs(x - y) < 1 
 
 def convertYCoord(y: Double) = oheight - y 
 
 // find title and author 
 def findByText(text: String) = list.filter(p => 
p.map(_.getText).mkString("").contains(text)) 
 
 def findAuthorAndTitle(): (String, String) = { 
 val anchor = if (findByText("УДК").isEmpty) findByText("УД К").head else 
findByText("УДК").head 
 val afterAnchor = list.filter(p => p.get(0).getTextPositions.get(0).getYDirAdj > 
anchor.get(0).getTextPositions.get(0).getYDirAdj) 
 .sortBy(_.get(0).getTextPositions.get(0).getYDirAdj) 
 val authorList = afterAnchor.head 
 val title = afterAnchor.tail.takeWhile(p => 
p.get(0).getTextPositions.get(0).getFontSizeInPt > 10) 
 info(authorList.map(_.getText).mkString(" ").replaceAll(",", " ,")) 
 info(title.map(f => f.map(_.getText).mkString(" ")).mkString(" ")) 
 (getAuthors(authorList.map(_.getText).mkString(" ").replaceAll(",", " ,")), title.map(f 
=> f.map(_.getText).mkString(" ")).mkString(" ")) 
 } 
 
 def getAuthors(list: String): String = list 
 
 override def toString: String = blocks.mkString("\n") 
 
 def print: String = "[" + topLeft.toString + ", " + bottomRight.toString + ", " + width + 
", " + height + "]" 
 
 def printWhite: String = findWhite mkString "\n" 
 
 def printColumns: String = RectangleUtils.findWhites(Rectangle(topLeft, bottomRight), 
blocks) mkString "\n" 
 
 def white: List[Rectangle] = findWhite 
 
} 
 
 
object TextBlock { 
 type Block = List[Line] 
 type Line = List[Word] 
 type Document = List[Line] 
 
 def apply(doc: JList[JList[Word]], oheight: Double, title: String) = { 
 var tmp: List[Line] = List[Line]() 
 
 for (i <- 0 to doc.size() - 1) { 
 tmp :+= doc.get(i).toList 
 } 
 
 new TextBlock(tmp, oheight, title) 
 } 
} 
 
 
case class Position(position: TextPosition) { 
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 def x = position.getXDirAdj 
 
 def y = position.getYDirAdj 
 
 def width = position.getWidthDirAdj 
 
 def height = position.getHeightDir 
 
 def character = position.getCharacter 
} 
 

Клас для знаходження списку цитувань в документі: 
 
package reference; 
 
import com.cybozu.labs.langdetect.Detector; 
import com.cybozu.labs.langdetect.DetectorFactory; 
import com.cybozu.labs.langdetect.LangDetectException; 
import opennlp.tools.cmdline.CmdLineUtil; 
import opennlp.tools.namefind.NameFinderME; 
import opennlp.tools.namefind.NameSample; 
import opennlp.tools.namefind.TokenNameFinderModel; 
import opennlp.tools.tokenize.WhitespaceTokenizer; 
import opennlp.tools.util.ObjectStream; 
import opennlp.tools.util.PlainTextByLineStream; 
import opennlp.tools.util.Span; 
import utils.ConfigReader; 
import utils.CustomLog; 
 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStream; 
import java.io.StringReader; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Arrays; 
import java.util.Collections; 
import java.util.List; 
 
public class ReferenceParser { 
 
 public static List<Reference> getReferences(String string) throws IOException, 
LangDetectException { 
 
 List<List<String>> variationsList = ConfigReader.authorVariationsJava(); 
 List<Reference> references = new ArrayList<>(); 
 
 InputStream modelIn = ReferenceParser.class.getResourceAsStream("refs-en.bin"); 
 
 String mod = getText(string, modelIn); 
 int tmpIndex = 0; 
 
 while (whereRef(mod, tmpIndex) != -1) { 
 int in = mod.indexOf("<START:ref>", tmpIndex); 
 int bound = whereRef(mod, whereRefEnd(mod, in) + 7); 
 if (bound < 0) { 
 bound = mod.length(); 
 } 
 
 String output = mod.substring(in, bound).replaceAll("<START:ref>", 
"").replaceAll("<END>", "") 
 .replaceAll("\\n", " "); 
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 String lang = detectLang(output); 
 
 List<SpansListWrapper> textSpans = getTextSpans(output, 
 ReferenceParser.class.getResourceAsStream(getForLang(lang))); 
 
 for (SpansListWrapper span : textSpans) { 
 List<String> titles = span.findByType("title"); 
 if (!titles.isEmpty()) { 
 List<String> persons = span.findByType("person"); 
 List<String> result = new ArrayList<>(); 
 
 for (String person : persons) { 
 String normalized = person.trim(); 
 String modified = null; 
 for (List<String> list : variationsList) { 
 if (list.contains(normalized)) { 
 modified = list.get(0); 
 } 
 } 
 if (modified != null) { 
 result.add(modified.trim()); 
 } else { 
 result.add(normalized); 
 } 
 } 
 
 references.add(new Reference(result, titles.get(0))); 
 } 
 } 
 
 tmpIndex = bound; 
 } 
 return references; 
 } 
 
 public static List<String> getAuthors(String string) throws IOException, 
LangDetectException { 
 List<List<String>> variationsList = ConfigReader.authorVariationsJava(); 
 string = "1. " + string; 
 
 List<String> authors = new ArrayList<>(); 
 
 InputStream modelIn = 
ReferenceParser.class.getResourceAsStream(getForLangName(detectLang(string))); 
 
 List<SpansListWrapper> textSpans = getTextSpans(string, modelIn); 
 
 for (SpansListWrapper span : textSpans) { 
 List<String> persons = span.findByType("person"); 
 if (!persons.isEmpty()) { 
 for (String person : persons) { 
 String normalized = person.trim(); 
 String modified = null; 
 for (List<String> list : variationsList) { 
 if (list.contains(normalized)) { 
 modified = list.get(0); 
 } 
 } 
 if (modified != null) { 
 authors.add(modified.trim()); 
 } else { 
 authors.add(normalized); 
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 } 
 } 
 } 
 } 
 return authors; 
 } 
 
 public static int whereRef(String s, int start) { 
 return s.indexOf("<START:ref>", start); 
 } 
 
 public static int whereRefEnd(String s, int start) { 
 return s.indexOf("<END>", start); 
 } 
 
 public static String detectLang(String string) throws LangDetectException { 
 Detector detector = DetectorFactory.create(); 
 detector.append(string); 
 String lang = "ua"; 
 try { 
 lang = detector.detect(); 
 } catch (Exception e) { 
 CustomLog.error(e.getMessage()); 
 } 
 return lang; 
 } 
 
 public static String getForLang(String lang) { 
 if (lang.contains("uk") || lang.contains("ru")) { 
 return "rich-ua.bin"; 
 } else { 
 return "rich-en.bin"; 
 } 
 } 
 
 public static String getForLangName(String lang) { 
 if (lang.contains("uk") || lang.contains("ru")) { 
 return "name-ua.bin"; 
 } else { 
 return "name-en.bin"; 
 } 
 } 
 
 static { 
 try { 
 DetectorFactory.loadProfileFromClasspath(""); 
 } catch (LangDetectException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
 
 public static String getText(String str, InputStream modelIn) throws IOException { 
 try { 
 TokenNameFinderModel model = new TokenNameFinderModel(modelIn); 
 NameFinderME nameFinder = new NameFinderME(model); 
 
 ObjectStream<String> untokenizedLineStream = 
 new PlainTextByLineStream(new StringReader(str.replaceAll(",", " , "))); 
 
 try { 
 String line; 
 StringBuilder buffer = new StringBuilder(); 
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 while ((line = untokenizedLineStream.read()) != null) { 
 String whitespaceTokenizerLine[] = WhitespaceTokenizer.INSTANCE.tokenize(line); 
 
 // A new line indicates a new document, 
 // adaptive data must be cleared for a new document 
 
 if (whitespaceTokenizerLine.length == 0) { 
 nameFinder.clearAdaptiveData(); 
 } 
 
 List<Span> names = new ArrayList<>(); 
 
 Collections.addAll(names, nameFinder.find(whitespaceTokenizerLine)); 
 
 // Simple way to drop intersecting spans, otherwise the 
 // NameSample is invalid 
 Span reducedNames[] = NameFinderME.dropOverlappingSpans( 
 names.toArray(new Span[names.size()])); 
 
 NameSample nameSample = new NameSample(whitespaceTokenizerLine, 
 reducedNames, false); 
 
 buffer.append(nameSample.toString()).append("\n"); 
 
 } 
 return buffer.toString(); 
 } catch (IOException e) { 
 CmdLineUtil.handleStdinIoError(e); 
 } 
 
 } catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } finally { 
 if (modelIn != null) { 
 try { 
 modelIn.close(); 
 } catch (IOException e) { 
 CustomLog.error(e.getMessage()); 
 } 
 } 
 } 
 return null; 
 } 
 
 public static List<SpansListWrapper> getTextSpans(String str, InputStream modelIn) throws 
IOException { 
 try { 
 TokenNameFinderModel model = new TokenNameFinderModel(modelIn); 
 NameFinderME nameFinder = new NameFinderME(model); 
 
 ObjectStream<String> untokenizedLineStream = 
 new PlainTextByLineStream(new StringReader(str.replaceAll(",", " , "))); 
 
 try { 
 String line; 
 List<SpansListWrapper> buffer = new ArrayList<>(); 
 while ((line = untokenizedLineStream.read()) != null) { 
 String whitespaceTokenizerLine[] = WhitespaceTokenizer.INSTANCE.tokenize(line); 
 
 // A new line indicates a new document, 
 // adaptive data must be cleared for a new document 
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 if (whitespaceTokenizerLine.length == 0) { 
 nameFinder.clearAdaptiveData(); 
 } 
 
 List<Span> names = new ArrayList<>(); 
 
 Collections.addAll(names, nameFinder.find(whitespaceTokenizerLine)); 
 
 Span reducedNames[] = NameFinderME.dropOverlappingSpans( 
 names.toArray(new Span[names.size()])); 
 
 buffer.addAll(Arrays.asList(new SpansListWrapper(whitespaceTokenizerLine, 
reducedNames))); 
 } 
 return buffer; 
 } catch (IOException e) { 
 CmdLineUtil.handleStdinIoError(e); 
 } 
 
 } catch (IOException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } finally { 
 if (modelIn != null) { 
 try { 
 modelIn.close(); 
 } catch (IOException e) { 
 CustomLog.error(e.getMessage()); 
 } 
 } 
 } 
 return null; 
 } 
 
 public static class SpansListWrapper { 
 private String whitespaceTokenizerLine[]; 
 private Span spans[]; 
 
 public SpansListWrapper(String[] whitespaceTokenizerLine, Span[] spans) { 
 this.whitespaceTokenizerLine = whitespaceTokenizerLine; 
 this.spans = spans; 
 } 
 
 public List<String> findByType(String type) { 
 List<String> lst = new ArrayList<>(); 
 for (Span span : spans) { 
 if (span.getType().equals(type)) { 
 lst.add(getByStartEnd(span.getStart(), span.getEnd())); 
 } 
 } 
 return lst; 
 } 
 
 public String getByStartEnd(int start, int end) { 
 StringBuilder builder = new StringBuilder(); 
 for (int i = start; i < end; i++) { 
 builder.append(whitespaceTokenizerLine[i]).append(" "); 
 } 
 return builder.toString(); 
 } 
 } 
} 
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Клас збереження до бази даних – Application.scala: 
 
package spring 
 
import org.springframework.context.annotation.{Bean, Configuration} 
import org.springframework.data.neo4j.config.{Neo4jConfiguration, EnableNeo4jRepositories} 
import org.springframework.boot.{SpringApplication, CommandLineRunner} 
import org.neo4j.graphdb.{Transaction, GraphDatabaseService} 
import org.neo4j.graphdb.factory.GraphDatabaseFactory 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired 
import org.neo4j.kernel.impl.util.FileUtils 
import reference.RefList 
import scala.collection.mutable 
import utils.CustomLogger 
 
@Configuration 
@EnableNeo4jRepositories 
class ApplicationScala extends Neo4jConfiguration with CommandLineRunner with CustomLogger 
{ 
 setBasePackage("spring") 
 
 @Bean(destroyMethod = "shutdown") def graphDatabaseService: GraphDatabaseService = { 
 new GraphDatabaseFactory().newEmbeddedDatabase(Runner.dbNameReal) 
 } 
 
 @Autowired var personRepository: AuthorRepository = _ 
 
 override def run(args: String*): Unit = {} 
 
 def test() = { 
 trans { 
 val author = personRepository.findByName("Глибовець М. М. ") 
 info(author.toString) 
 } 
 } 
 
 def persistReferences(refer: Set[RefList]) = { 
 
 for (reflist <- refer) { 
 info("Persisting to DB article: " + reflist.getTitle + " by " + reflist.getAuth_old) 
 val st = System.currentTimeMillis() 
 val authors = reflist.getAuthors 
 val name = authors.get(0) 
 val isin: Boolean = isInRepo(name) 
 val author = if (!isin) Author(name) else getAuthorByName(name) 
 if (!isin) { 
 save(List(author)) 
 } 
 
 val references = reflist.getReferenceList 
 for (k <- 0 to references.size() - 1) { 
 val ref = references.get(k) 
 val auth = ref.getAuthors 
 val artname = ref.getTitle 
 
 for (j <- 0 to auth.size() - 1) { 
 val isRf: Boolean = isInRepo(auth.get(j)) 
 val referee = if (!isRf) Author(auth.get(j)) else getAuthorByName(auth.get(j)) 
 if (!isRf) { 
 save(List(referee)) 
 } 
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 trans { 
 author.workWith(referee, artname, reflist.getTitle) 
 
 personRepository.save(author) 
 } 
 } 
 } 
 
 val end = System.currentTimeMillis() 
 val ti = (end - st) / 1000d 
 info("Persisted to DB in " + ti + " seconds") 
 } 
 } 
 
 def getAuthorByName(name: String): Author = { 
 var author: Author = null 
 trans { 
 author = personRepository.findByName(name) 
 } 
 author 
 } 
 
 def isInRepo(name: String): Boolean = { 
 var exists: Boolean = false 
 trans { 
 exists = personRepository.findByName(name) != null 
 } 
 exists 
 } 
 
 def save(list: List[Author]) = { 
 trans { 
 for (l <- list) { 
 if (personRepository.findByName(l.name) == null) personRepository.save(l) 
 } 
 } 
 } 
 
 def trans[A](f: => A) { 
 var tx: Transaction = null 
 try { 
 tx = graphDatabase().beginTx() 
 f 
 tx.success() 
 } catch { 
 case x: Throwable => info(x.getMessage) 
 } finally { 
 if (tx != null) { 
 tx.close() 
 } 
 } 
 } 
} 
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Додаток 4. Програмний модуль побудови тезауруса 
 

Інтерфейс користувача 
 

 
 Зліва знаходиться список всіх документів. Можливий пошук по ним. Можливе додавання нового документу. 
Після додавання система автоматично знайде в ньому терміни та зв’яже їх з текстами де цей термін використову-
ється. 
 
 

Код програми 
 

Моделі даних: 

using System.Collections.Generic; 
 
namespace TextStorage.Models 
{ 
 public class Term 
 { 
 public int Id { get; set; } 
 public string Name { get; set; } 
 public string StemmedName { get; set; } 
 
 public virtual ICollection<TermDescription> Descriptions { get; set; } 
 
 public Term() 
 { 
 Descriptions = new List<TermDescription>(); 
 } 
 } 
} 
 
 
namespace TextStorage.Models 
{ 
 public class TermDescription 
 { 
 public int Id { get; set; } 
 public string Description { get; set; } 
 public int TermId { get; set; } 
 public virtual Term Term { get; set; } 
 public int TextId { get; set; } 
 public virtual Text Text { get; set; } 
 } 
} 
 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace TextStorage.Models 
{ 
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 public class Text 
 { 
 public int Id { get; set; } 
 public string Name { get; set; } 
 public virtual string TextContent { get; set; } 
 public virtual string TextContentOriginal { get; set; } 
 } 
} 
 
using System.Data.Entity; 
 
namespace TextStorage.Models 
{ 
 public class TextStorageContext : DbContext 
 {  
 public TextStorageContext() : base("TextStorage") 
 { 
 } 
 
 public DbSet<Term> Terms { get; set; } 
 public DbSet<Text> Texts { get; set; } 
 public DbSet<TermDescription> Descriptions { get; set; } 
 } 
} 
 
 
Контролери WebAPI: 

using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web.Http; 
using System.Web.Http.OData; 
using TextStorage.Models; 
 
namespace TextStorage.Controllers 
{ 
 public class TermsController : ODataController 
 { 
 private TextStorageContext db = new TextStorageContext(); 
 
 // GET: odata/Terms 
 [EnableQuery] 
 public IQueryable<Term> GetTerms() 
 { 
 return db.Terms; 
 } 
 
 // GET: odata/Terms(5) 
 [EnableQuery] 
 public SingleResult<Term> GetTerm([FromODataUri] int key) 
 { 
 return SingleResult.Create(db.Terms.Where(term => term.Id == key)); 
 } 
 
 // GET: odata/Terms(5)/Descriptions 
 [EnableQuery] 
 public IQueryable<TermDescription> GetDescriptions([FromODataUri] int key) 
 { 
 return db.Terms.Where(m => m.Id == key).SelectMany(m => m.Descriptions); 
 } 
 
 protected override void Dispose(bool disposing) 
 { 
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 if (disposing) 
 { 
 db.Dispose(); 
 } 
 base.Dispose(disposing); 
 } 
 
 private bool TermExists(int key) 
 { 
 return db.Terms.Count(e => e.Id == key) > 0; 
 } 
 } 
} 
 
using System.Data; 
using System.IO; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Web; 
using System.Web.Http; 
using System.Web.Http.OData; 
using TextStorage.Models; 
using TextStorage.TermSearcher; 
 
namespace TextStorage.Controllers 
{ 
 public class TextsController : ODataController 
 { 
  private TextStorageContext db = new TextStorageContext(); 
 
  // GET: odata/Texts 
  [EnableQuery] 
  public IQueryable<Text> GetTexts() { 
   return db.Texts; 
  } 
 
  // GET: odata/Texts(5) 
  [EnableQuery] 
  public SingleResult<Text> GetText([FromODataUri] int key) { 
   return SingleResult.Create(db.Texts.Where(text => text.Id == key)); 
  } 
 
  // POST: odata/Texts 
  public async Task<IHttpActionResult> Post() { 
   var file = HttpContext.Current.Request.Files["UploadedText"]; 
   var fileName = HttpContext.Current.Request["UploadedTextName"]; 
 
   var streamReader = new StreamReader(file.InputStream); 
   var textContent = streamReader.ReadToEnd(); 
 
   var newText = new Text() { 
    Name = fileName, 
    TextContent = textContent, 
    TextContentOriginal = textContent 
   }; 
 
   newText = db.Texts.Add(newText); 
   await db.SaveChangesAsync(); 
 
   var newTerms = await RegexpSearcher.SaveTerms(newText, db); 
   if (newTerms > 0) { 
    TermsUtils.ApplyTerms(db); 
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    await db.SaveChangesAsync(); 
   } 
 
   return Ok(); 
  } 
 
  // DELETE: odata/Texts(5) 
  public async Task<IHttpActionResult> Delete([FromODataUri] int key) { 
   Text text = await db.Texts.FindAsync(key); 
   if (text == null) { 
    return NotFound(); 
   } 
 
   db.Texts.Remove(text); 
   await db.SaveChangesAsync(); 
 
   return StatusCode(HttpStatusCode.NoContent); 
  } 
 
  protected override void Dispose(bool disposing) { 
   if (disposing) { 
    db.Dispose(); 
   } 
   base.Dispose(disposing); 
  } 
 
  private bool TextExists(int key) { 
   return db.Texts.Count(e => e.Id == key) > 0; 
  } 
 } 
} 
 
using System.Data; 
using System.Linq; 
using System.Web.Http; 
using System.Web.Http.OData; 
using TextStorage.Models; 
 
namespace TextStorage.Controllers 
{ 
 public class TermDescriptionsController : ODataController 
 { 
 private TextStorageContext db = new TextStorageContext(); 
 
 // GET: odata/TermDescriptions 
 [EnableQuery] 
 public IQueryable<TermDescription> GetTermDescriptions() 
 { 
 return db.Descriptions; 
 } 
 
 // GET: odata/TermDescriptions(5) 
 [EnableQuery] 
 public SingleResult<TermDescription> GetTermDescription([FromODataUri] int key) 
 { 
 return SingleResult.Create(db.Descriptions.Where(termDescription => termDescription.Id == key)); 
 } 
 
 // GET: odata/TermDescriptions(5)/Term 
 [EnableQuery] 
 public SingleResult<Term> GetTerm([FromODataUri] int key) 
 { 
 return SingleResult.Create(db.Descriptions.Where(m => m.Id == key).Select(m => m.Term)); 
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 } 
 
 // GET: odata/TermDescriptions(5)/Text 
 [EnableQuery] 
 public SingleResult<Text> GetText([FromODataUri] int key) 
 { 
 return SingleResult.Create(db.Descriptions.Where(m => m.Id == key).Select(m => m.Text)); 
 } 
 
 protected override void Dispose(bool disposing) 
 { 
 if (disposing) 
 { 
 db.Dispose(); 
 } 
 base.Dispose(disposing); 
 } 
 
 private bool TermDescriptionExists(int key) 
 { 
 return db.Descriptions.Count(e => e.Id == key) > 0; 
 } 
 } 
} 
 
Стеммер: 

using Iveonik.Stemmers; 
using System; 
using System.Linq; 
 
namespace TextStorage.TermSearcher 
{ 
 public class Stemmer 
 { 
 public static string Stem(string s) 
 { 
 var stemmer = new RussianStemmer(); 
 var separators = new char[] { ' ', '\t', '\r' }; 
 var result = s.Replace(""́, string.Empty) 
 .Split(separators, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries) 
 .Select(t => stemmer.Stem(t)); 
 return string.Join(" ", result); 
 } 
 } 
} 
 
 

Клас пошуку термінів за регулярним виразом: 

using TextStorage.Models; 
using System.Linq; 
using System.Text.RegularExpressions; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace TextStorage.TermSearcher 
{ 
 public class RegexpSearcher 
 { 
  const string REG_EXP_SENTENSE = @"\.*\s*[А-Я][а-яА-Я́\s\-]+\s*(\([^\)]*\))?\s+([—
])\s[^\.\n]*[\.\n]\s*"; 
 const string REG_EXP_TERM = @"[А-Я][а-яА-Я́\s\-]+"; 
 //тут є "Знак ударения" з кодом 769 
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 public static async Task<int> SaveTerms(Text textEntity, TextStorageContext dbContext) 
 { 
 var regex = new Regex(REG_EXP_SENTENSE, RegexOptions.CultureInvariant); 
 int resultCount = 0; 
 foreach (Match sentMatch in regex.Matches(textEntity.TextContentOriginal)) 
 { 
 var value = sentMatch.Value.Trim('.', ' ', '\n', '\t', '\r'); 
 var termMatch = Regex.Match(value, REG_EXP_TERM, RegexOptions.CultureInvariant); 
 var term = termMatch.Value.Trim(); 
 var termStemmed = Stemmer.Stem(term); 
 if (term.Length <= 3) continue; //назва терміну закоротка 
 var termEntity = dbContext.Terms.Where(e => e.StemmedName == termStemmed).FirstOrDefault(); 
 if (termEntity == null) 
 termEntity = dbContext.Terms.Add(new Term() 
 { 
 Name = term, 
 StemmedName = termStemmed 
 }); 
 dbContext.Descriptions.Add(new TermDescription() 
 { 
 Description = value, 
 TermId = termEntity.Id, 
 TextId = textEntity.Id  
 }); 
 await dbContext.SaveChangesAsync(); 
 resultCount++; 
 } 
 return resultCount; 
 } 
 } 
} 
 
 

Алгоритм пошуку та виділення термінів в текстах: 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using TextStorage.Models; 
 
namespace TextStorage.TermSearcher 
{ 
 public class TermsUtils 
 { 
 public static void ApplyTerms(TextStorageContext dbContext) 
 { 
 var terms = dbContext.Terms.OrderByDescending(t => t.StemmedName.Length).ToList(); 
 if (terms.Count == 0) 
 return; 
 var maxWordsInTerm = terms.Max(t => t.StemmedName.Split(new char[] { ' ' }, 
 StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries).Length); 
 string[] words = new string[maxWordsInTerm]; 
 string[] temp = new string[maxWordsInTerm]; 
 string textOriginal = ""; 
 int position = 0; 
 int termStartPosition = 0; 
 StringBuilder sb; 
 bool hasWordFlag = false; 
 int termId = -1; 
 foreach (var text in dbContext.Texts) 
 { 



357 

 sb = new StringBuilder(); 
 textOriginal = text.TextContentOriginal; 
 for (position = 0; position < textOriginal.Length;) 
 { 
 while (position < textOriginal.Length && IsSeparatorAll(textOriginal[position])) 
 { 
 sb.Append(textOriginal[position]); 
 position++; 
 } 
 words = new string[maxWordsInTerm]; 
 temp = new string[maxWordsInTerm]; 
 termStartPosition = position; 
 for (int i = 0; i < maxWordsInTerm && position < textOriginal.Length; i++) 
 { 
 while (position < textOriginal.Length && !IsSeparatorAll(textOriginal[position])) 
 { 
 for (int j = i; j < maxWordsInTerm; j++) 
 { 
 hasWordFlag = true; 
 words[j] += textOriginal[position]; 
 temp[j] += textOriginal[position]; 
 } 
 position++; 
 } 
 while (position < textOriginal.Length && hasWordFlag && IsSeparator(textOriginal[position])) 
 { 
 for (int j = i; j < maxWordsInTerm; j++) 
 { 
 temp[j] += textOriginal[position]; 
 } 
 position++; 
 } 
 for (int j = i; j < maxWordsInTerm && hasWordFlag; j++) 
 { 
 words[j] += " "; 
 } 
 hasWordFlag = false; 
 } 
 termId = -1; 
 for (int i = maxWordsInTerm - 1; i >= 0; i--) 
 { 
 if (!string.IsNullOrWhiteSpace(words[i])) 
 { 
 termId = isTerm(words[i], terms); 
 if (termId != -1) 
 { 
 sb.AppendFormat("<span id='term-{0}'>{1}</span>", termId, temp[i]); 
 position = termStartPosition + temp[i].Length; 
 break; 
 } 
 } 
 } 
 if (termId == -1) 
 { 
 sb.Append(temp[maxWordsInTerm - 1]); 
 } 
 } 
 text.TextContent = sb.ToString(); 
 } 
 } 
 private static bool IsSeparatorAll(char c) 
 { 
 var separators = new char[] 
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 { 
 ' ', '\n', '\t', '\r', '(', ')', '[', ']', 
 '—', '«', '»', '\'', '"', '.', ',', ';' 
 }; 
 return separators.Contains(c); 
 } 
 private static bool IsSeparator(char c) 
 { 
 var separators = new char[] { ' ', '\r', '\t' }; 
 return separators.Contains(c); 
 } 
 private static int isTerm(string s, List<Term> terms) 
 { 
 var stemmedS = Stemmer.Stem(s); 
 var term = terms.Where(t => t.StemmedName == stemmedS); 
 if (term.Count() > 0) return term.First().Id; 
 else return -1; 
 } 
 } 
} 
 
 
 

Клієнтська частина застосунку: 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
 <title>Text Storage</title> 
 <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto" rel="stylesheet" type="text/css"> 
 <script src="scripts/libs/jquery-1.12.4.min.js"></script> 
 <script src="scripts/script.js"></script> 
 <link rel="stylesheet" href="styles/main.css" /> 
</head> 
<body> 
 <div class="header div-group"> 
  <p class="textName"> 
   Text Storage 
  </p> 
 </div> 
 <div class="left div-group"> 
  <div class="newFileBlock"> 
   <input type="file" id="textUpload" /> 
   <label> 
    Text name: 
 <input name="newTextName" id="newTextName" /> 
    <button name="loadNewText" id="loadNewTextButton">Upload</button> 
   </label> 
  </div> 
  <div class="searchBlock"> 
   <label> 
    Text name: 
 <input name="textName" id="textName" /> 
    <button name="searchTextNutton" id="searchTextButton">Search</button> 
   </label> 
  </div> 
  <div class="searchResultsBlock"> 
   <ul id="searchResultsList" style="list-style-type: none"></ul> 
  </div> 
 </div> 
 <div class="right div-group"> 
  <p class="textContent" id="textContent"> 
  </p> 
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 </div> 
 <div id="termDescriptionsContainer"> 
  <div id="termDescriptionsInnerContainer"> 
   <div id="hideTermDescriptionsContainer">X</div> 
   <div id="termDescriptionsList">     
   </div> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
</html> 
 
$(document).ready(function () { 
 function clearTextsList() { 
 $("#searchResultsList").empty(); 
 } 
 function loadSingleText(id, callback) { 
 var url = "/odata/Texts(" + id + ")"; 
 $.getJSON(url, function (text) { 
 callback(text); 
 }); 
 } 
 function showTermDescriptionsList(termId) { 
 $("#termDescriptionsContainer").show(); 
 } 
 $("#hideTermDescriptionsContainer").on("click", function () { 
 $("#termDescriptionsContainer").hide(); 
 }); 
 function loadTextsList(name) { 
 clearTextsList(); 
 var url = "/odata/Texts"; 
 var parameters = { 
 "$select": "Id,Name" 
 }; 
 if (name) { 
 parameters["$filter"] = "substringof('" + name + "',Name)"; 
 } 
 $.getJSON(url, parameters, function (texts) { 
 var list = $("#searchResultsList"); 
 texts.value.forEach(function (text) { 
 list.append("<li id='text-" + text.Id + "'>" + text.Name); 
 }); 
 $("#searchResultsList > li").on("click", function () { 
 loadSingleText(this.id.substring(5), function (text) { 
 $("#textContent").html(text.TextContent); 
 $(".textContent > span").on("click", function () { 
 showTermDescriptionsList(this.id.substring(5)); 
 }); 
 }); 
 }); 
 }); 
 } 
 
 $("#loadNewTextButton").on("click", function () { 
 var textName = $("#newTextName").val(); 
 if (!textName) { 
 alert("Input text name"); 
 return; 
 } 
 var data = new FormData(); 
 data.append("UploadedTextName", textName); 
 var files = $("#textUpload").get(0).files; 
 if (files.length > 0) { 
 data.append("UploadedText", files[0]); 
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 } else { 
 alert("File is not selected"); 
 return; 
 } 
 
 var ajaxRequest = $.ajax({ 
 type: "POST", 
 url: "/odata/Texts", 
 contentType: false, 
 processData: false, 
 data: data 
 }); 
 
 ajaxRequest.done(function (xhr, textStatus) { 
 alert(textStatus); 
 $("#newTextName").val(""); 
 $("#textUpload").val(""); 
 var name = $("#textName").val(); 
 loadTextsList(name); 
 }); 
 }); 
 $("#searchTextButton").on("click", function () { 
 var name = $("#textName").val(); 
 loadTextsList(name); 
 }); 
 
 loadTextsList(); 
}); 
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Додаток 5. Обробка зображень 
Тексти програмного коду 

inxex.php 
<?php  
 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
 require_once('config.php');  
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 <head> 
 <title>IMAGE Searcher</title> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.min.css">  
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" 
integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../css/style.css">  
 </head> 
 <body> 
 <?php 
 require_once('config.php');  
 $search = ""; 
 if(isset($_GET["search"])) { 
 $search = htmlspecialchars($_GET["search"]); 
 } 
 ?> 
 <section class="top-container"> 
 <div class="row"> 
 <div class="col-lg-12"> 
 <form action="/search.php" method="get"> 
 <label for="images">Пошук зображення</label> 
 <div class="input-group"> 
 <input name="search" value="<?php echo $search; ?>" type="text" class="form-control" required/> 
 <span class="input-group-btn"> 
 <button type="submit" class="btn btn-info">Пошук</button> 
 </span> 
 </div> 
 </form> 
 </div> 
 </div>  
 </section> 
 <footer class="footer">Copyright 2017. Viktor Zbun</footer> 
 </body> 
</html> 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.2.min.js" integrity="sha256-
36cp2Co+/62rEAAYHLmRCPIych47CvdM+uTBJwSzWjI=" crossorigin="anonymous"></script> 
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="../js/imgLiquid-min.js"></script> 
<script src="../js/script.js"></script> 
 

search.php 
 

<?php  
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 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
  
 require_once('config.php');  
?> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 <head> 
 <title>IMAGE Searcher</title> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../css/bootstrap.min.css">  
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" 
integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="../css/style.css">  
 </head> 
 <body> 
 <?php 
 require_once('config.php');  
 require_once('searcher.php');  
 $search = ""; 
 if(isset($_GET["search"])) { 
 $search = htmlspecialchars($_GET["search"]); 
 } 
 ?> 
 <section class="top-container"> 
 <div class="row"> 
 <div class="col-lg-12"> 
 <form action="/search.php" method="get"> 
 <label for="images">Пошук зображення</label> 
 <div class="input-group"> 
 <input name="search" value="<?php echo $search; ?>" type="text" class="form-control" required/> 
 <span class="input-group-btn"> 
 <button type="submit" class="btn btn-info">Пошук</button> 
 </span> 
 </div> 
 </form> 
 </div> 
 </div>  
 </section> 
 <div class="main-container"> 
 <div class="row" id="main-container"> 
 <div class="mainform"> 
 <div class="col-lg-12"> 
 <div class="images-wrapper">  
 <?php 
 if(isset($_GET["search"])) { 
 if(strlen($search)){ 
 $seracher = new Searcher(); 
 $seracher->search($search); 
 } 
 else { 
 echo "Нічого не знайдено"; 
 } 
 } 
 else { 
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 echo "Нічого не знайдено"; 
 } 
 ?> 
 </div> 
 </div>  
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 <footer class="footer">Copyright 2017. Viktor Zbun</footer> 
 </body> 
</html> 
 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.2.min.js" integrity="sha256-
36cp2Co+/62rEAAYHLmRCPIych47CvdM+uTBJwSzWjI=" crossorigin="anonymous"></script> 
<script src="../js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="../js/imgLiquid-min.js"></script> 
<script src="../js/script.js"></script> 
 

searcher.php 
 
<?php  
require_once('config.php');  
 
class Searcher { 
 public function getWordsAndColors($sentence){ 
 $words = array(); 
 $colors = array();  
  
 foreach ($sentence as $key => $word) { 
 if($word[0]==':'){ 
 $word = ltrim($word,':'); 
 if(in_array($word, COLORS)) { 
 $colors[] = $word; 
 } 
 } 
 else { 
 $words[] = $word; 
 } 
  
 } 
 return [$words,$colors]; 
 }  
 
 public function prepareClassesRegex($classes){ 
 $regex = ''; 
 foreach ($classes as $key => $class) { 
 if(strlen($class)>=2){ 
 if($key!=0) { 
 $regex.= "|"; 
 } 
 $regex.="^(.*_)?(".rtrim($class,"s").")([_].*)?$";  
 }  
 } 
 return $regex; 
 } 
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 public function prepareColorsRegex($colors){ 
 $regex = ''; 
 foreach ($colors as $key => $color) { 
 if($key!=0) { 
 $regex.= "|"; 
 } 
 $regex.=$color;  
 } 
 return $regex; 
 } 
 public function prepareQuery($searchPhrase){ 
 $query = trim(preg_replace("/[^a-zA-Z0-9 _:]+/", "", preg_replace('/\s+/', ' ',$searchPhrase))); 
 $words = explode(" ", $query); 
  
 list($classes,$colors) = $this->getWordsAndColors($words); 
 
 $classesRegex = $this->prepareClassesRegex($classes); 
 $colorsRegex = $this->prepareColorsRegex($colors); 
 
 return [$classesRegex,$colorsRegex]; 
 } 
 
 public function showImages($images){ 
 foreach ($images as $i => $image) { 
 $ctgs =""; 
 foreach ($image->categories as $category) { 
 $ctgs .= str_replace('_', " ", $category->name) . ": " . number_format((float)$category->percent, 2, '.', '').'%<br>'; 
 } 
 $ctgs .= '<br>Color: ' . $image->color; 
 
 $imgUrl = ''; 
 if(isset($image->url)){ 
 $imgUrl = $image->url; 
 $imagePath = $image->path; 
 } 
 else { 
 $imagePath = UPLOAD_DIR . $image->path; 
 } 
 echo '<a href="' . $imgUrl . '" data-toggle="popover" data-html="true" data-placement="top" data-content="'. $ctgs . '" 
data-trigger="hover" class="image-item"><img src="' . $imagePath . '"</img></a>';  
 } 
 } 
 
 public function search($searchPhrase){ 
 try { 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 $prepareQuery = $this->prepareQuery($searchPhrase); 
  
 if(strlen($prepareQuery[0])>0 || strlen($prepareQuery[1])>0) { 
 $classesRegex = new MongoDB\BSON\Regex ($prepareQuery[0],'i'); 
 $colorsRegex = new MongoDB\BSON\Regex ($prepareQuery[1],'i'); 
 
 $classFilters = ['categories.name' => [ '$in' => [$classesRegex]]]; 
 $colorFilters = ['color' => $colorsRegex]; 
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 if(strlen($classesRegex)) { 
 $filters["categories.name"] = [ '$in' => [$classesRegex]]; 
 } 
 if(strlen($colorsRegex)) { 
 $filters["color"] = [ '$in' => [$colorsRegex]]; 
 } 
 $query = new MongoDB\Driver\Query($filters);  
 try { 
 $images = $manager->executeQuery("cbir.images", $query)->toArray(); 
 if(count($images)) { 
 $this->showImages($images); 
 } 
 else { 
 echo "Нічого не знайдено"; 
 } 
 }  
 catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $ex) { 
 $filename = basename(__FILE__); 
 echo "On line:", $ex->getLine(), "\n";  
 } 
 } 
 else { 
 echo "Нічого не знайдено"; 
 } 
 }  
 catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n";  
 } 
 } 
} 
 

indexer/crawler.php 
 
<?php 
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
require_once('../classifier/comparer.php');  
 
ini_set('display_errors', 1); 
ini_set('display_startup_errors', 1); 
error_reporting(E_ALL); 
class Crawler 
{ 
 
 function getAbsoluteUrl($relative, $base) { 
 if (parse_url($relative, PHP_URL_SCHEME) != '') return $ relative; 
 if ($relative [0]=='#' || $ relative [0]=='?') return rtrim($base,'/'). '/' . ltrim($relative); 
 $parse = parse_url($base); 
 $path = preg_replace('#/[^/]*$#', '', $parse['path']); 
 if ($relative[0] == '/') $path = ''; 
 $abs = (isset($parse['host'])?$parse['host']:'')."$path/$relative"; 
 $re = array('#(/\.?/)#', '#/(?!\.\.)[^/]+/\.\./#'); 
 for($n=1; $n>0; $abs=preg_replace($re, '/', $abs, -1, $n)) {}  
 return $parse['scheme'].'://'.$abs; 
 } 
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 function saveImages ($images,$pageUrl) { 
 if(count($images) > 0) { 
 
 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 $bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite; 
 
 foreach ($images as $imageUrl) {  
 
 
 $comparer = new Comparer(); 
 $imageHash = $comparer->calculateHash($imageUrl); 
 
 $query = new MongoDB\Driver\Query([]);  
 
 $images = $manager->executeQuery("cbir.images", $query)->toArray(); 
 $comparer = new Comparer(); 
 
 $sameImage; 
 
 foreach ($images as $i => $image) { 
 if($comparer->compare($imageHash,$image->hash)>=0.9){ 
 $sameImage = $image; 
 break; 
 } 
 }  
  
 
 if (!empty($sameImage)) { 
 if($sameImage->path != $imageUrl) { 
 $sameImage->path = $imageUrl; 
 $sameImage->_id = new MongoDB\BSON\ObjectID; 
 $bulk->insert($sameImage);  
 } 
 } else { 
 $doc = ['path' => $imageUrl, 'hash' => $imageHash,'url' => $pageUrl]; 
 $bulk->insert($doc); 
 } 
 } 
 
 try { 
 if(count($bulk)) { 
 echo "image <br>"; 
 $manager->executeBulkWrite('cbir.images', $bulk); 
 } 
 } 
 catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 $filename = basename(__FILE__); 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n"; 
 echo "In file:", $e->getFile(), "\n"; 
 echo "On line:", $e->getLine(), "\n";  
 }  
 } 
 } 
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 function saveUrls ($urls,$currentUrl) { 
 set_time_limit(0); 
 if( count($urls)) { 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 $bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite; 
 foreach ($urls as $url) { 
 //echo $url . "<br>"; 
 $indexed = $url == $currentUrl; 
 $filter = ["url" => $url, "indexed" => false]; 
 $update = ['$set' => ["url" => $url, "indexed" => $indexed ]]; 
 $options = ["upsert" => false]; 
 $bulk->update($filter, $update, $options); 
 } 
 
 try { 
 $manager->executeBulkWrite('cbir.urls', $bulk); 
 } 
 catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 $filename = basename(__FILE__); 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n"; 
 } 
 } 
 } 
 
 
 public function crawl_page($url, $onlyInnerLinks = 0) 
 { 
 
 $uniqueAncors[] = $url; 
 $uniqueImages = array(); 
 $data = parse_url($url); 
 
 if(empty($data['scheme']) == false) { 
 $scheme = $data['scheme']; 
 } 
 if(empty($data['host']) == false) { 
 $host = $data['host']; 
 } 
 if(strlen($url)>=10) { 
 
 $imageUrls = $this->getImages($url);  
 
 foreach($imageUrls as $imageUrl) { 
 $src = $imageUrl->getAttribute("src"); 
 
 if(strlen($src)){ 
 
 $absoluteUrl = $this->getAbsoluteUrl($src,$url); 
 
  
 if(strlen($absoluteUrl) >= 10){ 
 if(list($width, $height) = getimagesize($absoluteUrl)){ 
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 if($width>=100 && $height >= 100) { 
 $uniqueImages[] = $absoluteUrl; 
 } 
 } 
 } 
 } 
 } 
 
 $uniqueImages = array_unique($uniqueImages); 
 
 $this->saveImages($uniqueImages,$url); 
 
 $anchors = $this->getUrls($url); 
 
 foreach ($anchors as $element) { 
 $href = $element->getAttribute('href'); 
 
 $urlData = parse_url($href); 
 if(empty($urlData['host']) == false) { 
 $urlHost = $urlData['host']; 
 } 
 
 if (0 !== strpos($href, 'http')) { 
 $path = $scheme . '://' . $host . '/' . ltrim($href, '/'); 
 $uniqueAncors[] = $path; 
 } 
 else { 
 if ( $onlyInnerLinks ){ 
 if( $urlHost == $host ) { 
 $uniqueAncors[] = $href; 
 } 
 } 
 else { 
 $uniqueAncors[] = $this->getAbsoluteUrl($href,$url); 
 } 
 } 
 } 
 $uniqueAncors = array_unique($uniqueAncors); 
 $this->saveUrls($uniqueAncors,$url); 
  } 
 } 
  
 private function getImages($pageUrl)  
 { 
 set_time_limit(90); 
 $dom = new DOMDocument('1.0'); 
 @$dom->loadHTMLFile($pageUrl); 
 set_time_limit(200); 
 return $dom->getElementsByTagName('img'); 
 } 
  
 private function getUrls($pageUrl)  
 { 
 $dom = new DOMDocument('1.0'); 
 @$dom->loadHTMLFile($pageUrl); 
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 return $dom->getElementsByTagName('a'); 
 } 
} 
 
?> 
 

indexer/indexer.php 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
 <head> 
 <title>IMAGE Searcher</title> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">  
 <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.6/css/bootstrap-theme.min.css" 
integrity="sha384-fLW2N01lMqjakBkx3l/M9EahuwpSfeNvV63J5ezn3uZzapT0u7EYsXMjQV+0En5r" 
crossorigin="anonymous"> 
 <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css">  
 </head> 
 <body onload='onloadHandler()'> 
 <div class='container main-container'> 
<?php 
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
set_time_limit ( 0 ); 
ini_set('max_execution_time', 0); 
require_once('crawler.php');  
require_once('../classifier/comparer.php');  
 
if ( !empty($_POST["indexUrls"]) ) {  
 $urls = $_POST["indexUrls"]; 
 
 $onlyInnerLinks = 0; 
 if(isset($_POST["onlyInnerLinks"])) $onlyInnerLinks = $_POST["onlyInnerLinks"]; 
  
 $crawler = new Crawler(); 
 $urls = explode(PHP_EOL, $urls); 
 foreach($urls as $url) { 
 $crawler->crawl_page($url, $onlyInnerLinks); 
 } 
 header("Location: /indexer/index.php"); 
}  
else { 
 header("Location: /index.php"); 
} 
?> 
 </div> 
 </div> 
 </body> 
</html> 
<script src="https://code.jquery.com/jquery-2.2.2.min.js" integrity="sha256-
36cp2Co+/62rEAAYHLmRCPIych47CvdM+uTBJwSzWjI=" crossorigin="anonymous"></script> 
<script src="js/bootstrap.min.js"></script> 
<script src="js/script.js"></script> 

indexer/ backgroundIndexer.php 
<?php  
 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
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 require_once('../config.php');  
 require_once('../indexer/crawler.php');  
 ini_set('display_errors', 1); 
 ini_set('display_startup_errors', 1); 
 ini_set('max_execution_time', 0); 
 
class BackgroundIndexer { 
 public function getNotIndexedLinks($amount = 100) { 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 try { 
 $filter = [ 'indexed' => false ];  
 $options = ['limit' => $amount]; 
 
 $query = new MongoDB\Driver\Query($filter,$options);  
 return $rows = $manager->executeQuery("cbir.urls", $query)->toArray(); 
 }  
 catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 $filename = basename(__FILE__); 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n"; 
 echo "In file:", $e->getFile(), "\n"; 
 echo "On line:", $e->getLine(), "\n";  
 } 
 } 
 
 public function index() { 
 $urls =$this->getNotIndexedLinks(200); 
 if(count($urls)) { 
 $crawler = new Crawler(); 
 foreach ($urls as $notIndexedUrl) { 
 $urlId = $notIndexedUrl->_id; 
 if(strlen($notIndexedUrl->url)>=10){ 
 $filter = ["_id" => $urlId]; 
 $update = ['$set' => ["indexed" => "indexing"]]; 
 $options = ["limit" => 1, "upsert" => false]; 
 $bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite; 
 $bulk->update($filter, $update, $options); 
 try { 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 $result = $manager->executeBulkWrite('cbir.urls', $bulk); 
 
 } catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo $e->getMessage(), "\n"; 
 } 
 $crawler->crawl_page($notIndexedUrl->url, 0);  
 } 
 $filter = ["_id" => $urlId]; 
 $update = ['$set' => ["indexed" => true]]; 
 $options = ["limit" => 1, "upsert" => false]; 
 $bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite; 
 $bulk->update($filter, $update, $options); 
 try { 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 $result = $manager->executeBulkWrite('cbir.urls', $bulk); 
 
 // echo "indexed: " . $notIndexedUrl->url; 
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 } catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo $e->getMessage(), "\n"; 
 } 
 } 
 } 
 else { 
 sleep(300); 
 } 
 try { 
 $options = ['name' => 'indexer']; 
 $query = new MongoDB\Driver\Query($options);  
 $query = $manager->executeQuery("cbir.processes", $query); 
 foreach ($query as $q) { 
 if($q->run) { 
 index(); 
 } 
 } 
 }  
 catch ( 
 MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n";  
 } 
 } 
} 
 $indexer = new BackgroundIndexer(); 
 $indexer->index(); 
?> 

classifier/comparer.php 
<?php 
error_reporting(0); 
ini_set('max_execution_time', 0); 
class Comparer { 
 
 public function calculateHash ($imageFilePath,$imageSize = 16) { 
 list($width, $height) = getimagesize($imageFilePath); 
  
 $img = $this->createImage($imageFilePath); 
 
 $size = $imageize;  
 $new_img = imagecreatetruecolor($size, $size); 
 imagecopyresampled($new_img, $img, 0, 0, 0, 0, $size, $size, $width, $height); 
 imagefilter($new_img, IMG_FILTER_GRAYSCALE); 
 $colors = array(); 
 $sum = 0; 
  
 for ($i = 0; $i < $size; $i++) { 
 for ($j = 0; $j < $size; $j++) { 
 $color = imagecolorat($new_img, $i, $j) & 0xff; 
 $sum += $color; 
 $colors[] = $color; 
 } 
 } 
 $avg = $sum / ($size * $size); 
 $hash = ''; 
 $bits = ''; 
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 $count = 0; 
 foreach ($colors as $color) { 
 if ($color > $avg) { 
 $bits .= '1'; 
 } else { 
 $bits .= '0'; 
 } 
 $count++; 
 if (!($count % 4) ) { 
 $hash .= dechex(bindec($bits)); 
 $bits = ''; 
 } 
 } 
 return $hash; 
 } 
 
 public function hammingDistance($hash1, $hash2) { 
 $h1 = str_split($hash1); 
 $h2 = str_split($hash2); 
 $hd = 0; 
 if( count($h1) == count($h2) ) { 
 for ($i = 0; $i < count($h1); $i++)  
 if($h1[$i] != $h2[$i]) $hd++; 
 return $hd; 
 } 
 else { 
 return 1; 
 } 
 } 
  
 private function createImage($imagePath) { 
 $check = getimagesize($imagePath); 
 if ($check["mime"] == "image/jpeg") { 
 return imagecreatefromjpeg($imagePath); 
 } 
 else if ($check["mime"] == "image/png") { 
 return imagecreatefrompng($imagePath); 
  
 } 
 else if ($check["mime"] == "image/gif") { 
 return imagecreatefromgif($imagePath); 
 } 
 else { 
 return 0; 
 } 
 } 
 
 
 
 
 
 function getColorName($r, $g, $b) 
 { 
 $colorNames = array( 
 array( 
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 array( 
 'black', 
 'blue'  
 ), 
 array( 
 'green',  
 'cyan'  
 ) 
 ), 
 array( 
 array( 
 'red',  
 'violet' 
 ), 
 array( 
 'yellow', 
 'white'  
 ) 
 ) 
 ); 
 
 $r_appx = (int)($r/128); 
 $g_appx = (int)($g/128); 
 $b_appx = (int)($b/128); 
 return $colorNames[$r_appx][$g_appx][$b_appx]; 
 } 
 
 
 function getDominantColor($imgPath) 
 { 
 $i = $this->createImage($imgPath); 
 for ($x=0;$x<imagesx($i);$x++) { 
 for ($y=0;$y<imagesy($i);$y++) { 
 $rgb = imagecolorat($i,$x,$y); 
 $r = ($rgb >> 16) & 0xFF; 
 $g = ($rgb >> 8) & 0xFF; 
 $b = $rgb & 0xFF; 
 $rTotal += $r; 
 $gTotal += $g; 
 $bTotal += $b; 
 $total++; 
 } 
 } 
 
 $rAverage = round($rTotal/$total); 
 $gAverage = round($gTotal/$total); 
 $bAverage = round($bTotal/$total); 
 
 return $this->getColorName($rAverage,$gAverage,$bAverage); 
 } 
 
  
 public function compare($sourceImageHash, $comparingImageHash) { 
 return $similarity = 1-$this->hammingDistance($sourceImageHash, 
$comparingImageHash)/mb_strlen($sourceImageHash); 
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 } 
}  

classifier/classifier.php 
<?php 
error_reporting(0); 
ini_set('max_execution_time', 0); 
class Classifier { 
 public function classify ($imagePath) { 
 $python = '"C:\\Users\\Xpromt\\Envs\\keras\\classifier\\classify.py" -i "' . $imagePath . '"'; 
 $classes = json_decode(exec($python, $retval)); 
 return $classes->labels; 
 } 
} 
?> 

classifier/ backgroundClassifier.php 
 
<?php  
 header('Content-Type: text/html; charset=utf-8'); 
 require_once('../config.php');  
 require_once('classifier.php');  
 require_once('comparer.php');  
 ini_set('display_errors', 1); 
 ini_set('display_startup_errors', 1); 
 ini_set('max_execution_time', 0); 
 
 
class BackgroundClassifier { 
 
 public function getNotIndexedImages($amount = 10) { 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
  
 try { 
 $filter = [ 'color' => null ];  
 $options = ['limit' => $amount]; 
 $query = new MongoDB\Driver\Query($filter,$options);  
 return $images = $manager->executeQuery("cbir.images", $query)->toArray(); 
 }  
 catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n";  
 } 
 } 
 
 public function classifyImage($image) { 
 $imageId = $image->_id; 
 $imagePath = $image->path; 
 $classifier = new Classifier(); 
 
 $tempFile = realpath('temp/') . "\\". uniqid(); 
 
 if ( copy($imagePath, $tempFile) ) { 
 
 $comparer = new Comparer(); 
 $imageDominantColor = $comparer->getDominantColor($imagePath); 
 $classifier = new Classifier(); 
 $categories = $classifier->classify($tempFile); 
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 unlink($tempFile); 
 $filter = ["_id" => $imageId]; 
 $update = ['$set' => ['categories' => $categories, 'color' => $imageDominantColor]]; 
 $options = ["upsert" => false]; 
 $bulk = new MongoDB\Driver\BulkWrite; 
 $bulk->update($filter, $update, $options); 
 
 
 $manager = new MongoDB\Driver\Manager("mongodb://localhost:27017"); 
 try { 
 $result = $manager->executeBulkWrite('cbir.images', $bulk); 
 } catch (MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo $e->getMessage(), "\n"; 
 } 
 } 
 } 
 
 public function classify() { 
 
 $images = $this->getNotIndexedImages(100); 
 
 if(count($images)) { 
 
 foreach ($images as $image) { 
 // $start = microtime(true); 
 $this->classifyImage($image); 
 echo "classified <br>";  
 } 
 } 
 else { 
 sleep(300); 
 } 
 
 try { 
 $options = ['name' => 'classifier']; 
 $query = new MongoDB\Driver\Query($options);  
 $query = $manager->executeQuery("cbir.processes", $query); 
 foreach ($query as $q) { 
 if($q->run) { 
 $this->classify(); 
 } 
 } 
 }  
 catch ( 
 MongoDB\Driver\Exception\Exception $e) { 
 echo "Exception:", $e->getMessage(), "\n";  
 } 
 } 
} 
 $classifier = new BackgroundClassifier(); 
 $classifier->classify(); 
?> 
 

classify.py 
from keras.preprocessing import image as image_utils 
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from imagenet_utils import decode_predictions 
from imagenet_utils import preprocess_input 
from vgg16 import VGG16 
from vgg19 import VGG19 
import numpy as np 
import argparse 
import cv2 
 
arguments = argparse.ArgumentParser() 
arguments.add_argument("-i", "--image", required=True, 
 help="path to the input image") 
args = vars(arguments.parse_args()) 
 
orig = cv2.imread(args["image"]) 
image = image_utils.load_img(args["image"], target_size=(224, 224)) 
image = image_utils.img_to_array(image) 
 
image = np.expand_dims(image, axis=0) 
image = preprocess_input(image) 
 
model = VGG16(weights="imagenet") 
preictions = model.predict(image) 
P = decode_predictions(preictions) 
result = str("{\"labels\":[") 
print("Result:") 
for (i, (imagenetID, label, prob)) in enumerate(P[0]): 
 if prob > float(0.10): 
  if i != 0: 
   result += "," 
  result += str("{\"name\": \"" + label + "\", \"percent\" : " + str(prob * 100) + "}") 
 
result += "]}" 
print(result) 

 

Додаток 6. Створення профілю користувача з соціальних мереж 
Код клієнтської частини 

/web/index.jsp 

<% 
 
 final class Index { 
 
 public final TestParser parser; 
 
 public Index() throws Exception { 
 this.parser = new TestParser(); 
 init(); 
 } 
 
 public Index(TestParser parser) throws Exception { 
 this.parser = parser; 
 init(); 
 } 
 
 private void init() throws Exception { 
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 parser.loginToFB(); 
 } 
 
 public List<Post> getAndPrintPosts(String fbMainPageUrl) throws Exception { 
 return parser.getFBPosts(fbMainPageUrl); 
 } 
 
 public List<Friend> getFriends(String fbMainPageUrl) throws Exception { 
 List<Friend> friendsList = parser.getFBFriends(fbMainPageUrl); 
 int i = 1; 
 
 return friendsList; 
 } 
 
 public HtmlPage findPersonOnGoogle(String username) throws Exception { 
 return parser.findPersonOnGoogle(username); 
 } 
 
 public WebClient getWebClient() { 
 return parser.getWebClient(); 
 } 
 } 
 
%> 
 
<% 
 try { 
 out.print("<h3>Hello</h3></br>"); 
 long startTime = System.currentTimeMillis(); 
 
 final Index index = new Index(); 
 GoogleHelper googleHelper = new GoogleHelper(index.getWebClient()); 
 BigDecimal the = googleHelper.getResultsQuantity("the"); 
 out.print("<p>" + the + "</p>"); 
 
 
 SentimentAnalyzer sentimentAnalyzer = new 
SentimentAnalyzer(index.getWebClient()); 
 
 Map<Friend, List<Friend>> friendsOfFriends = new HashMap<Friend, List<Friend>>(); 
 if (!friendsOfFriends.isEmpty()) { 
 int i = 1; 
 for (Map.Entry<Friend, List<Friend>> friendListEntry : 
friendsOfFriends.entrySet()) { 
 Friend friend = friendListEntry.getKey(); 
 out.print(i + " " + friend.htmlLink() + "</br>"); 
 i++; 
 List<Friend> friendsOfAFriend = friendListEntry.getValue(); 
 int j = 1; 
 for (Friend friendOfAFriend : friendsOfAFriend) { 
 out.print("......" + j + " " + friendOfAFriend.htmlLink() + "</br>"); 
 j++; 
 } 
 } 
 } 
 
 out.print("<h3>All ok, no exceptions</h3></br>"); 
 out.print("Page loaded in " + ((System.currentTimeMillis() - startTime)) + "ms"); 
 } catch (Exception e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
%> 

/web/main.html 
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<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
<head> 
 <title>FB Analyzer</title> 
 <meta charset="UTF-8"/> 
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"/> 
 
 <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.css"/> 
 <link rel="stylesheet" href="css/style.css"/> 
 <script src="js/jquery-1.9.1.min.js"></script> 
 <script src="js/bootstrap.js"></script> 
 <script src="js/script.js"></script> 
 <script src="js/project.js"></script> 
 
 
 <link rel="stylesheet" href="css/owl.carousel.css"> 
 <link rel="stylesheet" href="css/owl.theme.css"> 
 <script src="css/owl.carousel.js"></script> 
 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/slider.style.css"/> 
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/custom.css"/> 
 <script type="text/javascript" src="js/modernizr.custom.79639.js"></script> 
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.ba-cond.min.js"></script> 
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.slitslider.js"></script> 
 
<body> 
 
<div> 
 <div id="slider" class="sl-slider-wrapper"> 
 <div class="sl-slider"> 
 <div class="sl-slide" data-orientation="horizontal" data-slice1-rotation="-25" 
data-slice2-rotation="-25" 
 data-slice1-scale="2" data-slice2-scale="2"> 
 <div class="sl-slide-inner"> 
 <div class="bg-img bg-img-1"></div> 
 <h2><a href="#" style="color : #ffffff;">Facebook Analyzer</a></h2> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
</div> 
 
<div class="banner-search"> 
 <div class="container"> 
 <h3>Input user's name or link to facebook page</h3> 
 
 <div class="searchbar"> 
 <div class="row"> 
 <div class="col-lg-6 col-sm-6"> 
 
 <input type="text" class="form-control" placeholder="Paste link"> 
 
 
 </div> 
 <div class="row"> 
 <div class="col-lg-3 col-sm-4"> 
 <button class="btn btn-success" onclick="javascript: " style="width : initial;"> 
Analyze</button> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
</div> 
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<div id="loginpop" class="modal fade"> 
 <div class="modal-dialog"> 
 <div class="modal-content"> 
 <div class="row"> 
 <div class="col-sm-6 login"> 
 <h4>Login</h4> 
 
 <form class="" role="form"> 
 <div class="form-group"> 
 <label class="sr-only" for="exampleInputEmail2">Email address</label> 
 <input type="email" class="form-control" id="exampleInputEmail2" 
placeholder="Enter email"> 
 </div> 
 <div class="form-group"> 
 <label class="sr-only" for="exampleInputPassword2">Password</label> 
 <input type="password" class="form-control" id="exampleInputPassword2" 
 placeholder="Password"> 
 </div> 
 <button type="submit" class="btn btn-success">Sign in</button> 
 </form> 
 </div> 
 <div class="col-sm-6"> 
 <h4>Use Your Facebook account</h4> 
 <button type="submit" class="btn btn-info" onclick="javascript: 
loginViaFacebook()">Login via Facebook</button> 
 </div> 
 
 </div> 
 </div> 
 </div> 
</div> 
 
 

Код серверної частини 

/src/main/java/Parser.java 
 
public class TestParser { 
 
 public static final SimpleDateFormat DATE_FORMAT = new SimpleDateFormat("EEEEE, 
MMMMM d, yyyy 'at' HH:mma", Locale.ENGLISH); 
 
 private final WebClient webClient; 
 private final SentimentAnalyzer sentimentAnalyzer; 
 
 public TestParser() { 
 this.webClient = new WebClient(BrowserVersion.FIREFOX_31); 
 sentimentAnalyzer = new SentimentAnalyzer(webClient); 
 } 
 
 public TestParser(WebClient webClient) { 
 this.webClient = webClient; 
 sentimentAnalyzer = new SentimentAnalyzer(webClient); 
 } 
 
 public HtmlPage findPersonOnGoogle(String userName) throws Exception { 
 System.out.println("Accessing google page"); 
 
 HtmlPage googleMainPage = webClient.getPage("https://google.com"); 
 HtmlForm gglSearchForm = googleMainPage.getFormByName(GGL_SEARCH_FORM_NAME); 



380 

 List<HtmlInput> searchTextFields = gglSearchForm.getInputsByName(GGL_SEARCH_IN-
PUT_NAME); 
 HtmlInput searchField = searchTextFields.get(0); 
 searchField.type(userName + " facebook"); 
 
 
 HtmlSubmitInput searchButton = null; 
 for (String gglSearchButtonId : GGL_SEARCH_BUTTON_IDS) { 
 try { 
 searchButton = gglSearchForm.getInputByName(gglSearchButtonId); 
 break; 
 } catch (ElementNotFoundException ignore) { 
 System.out.println("Button for id {" + gglSearchButtonId + "} was not found"); 
 } 
 } 
 
 HtmlPage searchResultsPage; 
 if (searchButton != null) { 
 searchResultsPage = searchButton.click(); 
 
 Document parsedResultsPage = Jsoup.parse(searchResultsPage.asXml()); 
 Elements searchResults = parsedResultsPage.getElementsByClass(GGL_SEARCH_RE-
SULT_CSS_CLASS); 
 
 Element linkToFBSearch = findCorrectLink(searchResults, userName); 
 if (linkToFBSearch != null) { 
 String fbSearchUrl = getUrlFromElement(linkToFBSearch); 
 if (!fbSearchUrl.isEmpty()) { 
 //link is present, now go for it. 
 HtmlPage fbResultsSearchPage = webClient.getPage(fbSearchUrl); 
 String userPageLinkFromFBSearch = getUserPageLinkFromFBSearch(userName, fbRe-
sultsSearchPage); 
 
// Utils.saveTextToFile(userName + "_fb_search", fbResultsSearchPage.asXml()); 
// Utils.saveTextToFile(userName + "_found_res", userPage.asXml()); 
 return webClient.getPage(userPageLinkFromFBSearch); 
 } 
 } else { 
 throw new GenericParserException("Link to user page was not found"); 
 } 
 
 } else { 
 System.out.println("Search button was not found; Returning null"); 
 } 
 return null; 
 
 } 
 
 //works ok 
 private String getUserPageLinkFromFBSearch(String userName, HtmlPage fbRe-
sultsSearchPage) throws IOException { 
 Document fbSearchPage = Jsoup.parse(fbResultsSearchPage.asXml()); 
 
 //getting hidden elements 
 Elements rawPersons = fbSearchPage.getElementsByTag("code"); 
 Elements parsedPersons = new Elements(); 
 for (Element rawPerson : rawPersons) { 
 Attributes attributes = rawPerson.attributes(); 
 if (!attributes.get("class").equals("hidden_elem")) { 
 continue; 
 } 
 parseHiddenDivs(rawPerson, parsedPersons); 
 } 
 for (Element person : parsedPersons) { 
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 Elements a = person.getElementsByTag("a"); 
 for (Element element : a) { 
 if (checkPersonName(element, userName)) { 
 //correct name found, get the link 
 return element.attributes().get("href"); 
 } 
 
 } 
 } 
 return null; 
 } 
 
 private boolean checkPersonName(Element a, String userName) { 
 for (Node element : a.childNodes()) { 
 if (element instanceof TextNode) { 
 String wholeText = ((TextNode) element).getWholeText(); 
 if (wholeText.contains(userName)) { 
 return true; 
 } 
 } 
 } 
 return false; 
 } 
 
 //works ok 
 protected void parseHiddenDivs(Element rawPerson, Elements parsedPersons) { 
 for (Node node : rawPerson.childNodes()) { 
 if (node instanceof Comment) { 
 Document parsedDiv = Jsoup.parse(node.attributes().get("comment")); 
 Elements allElements = parsedDiv.getAllElements(); 
 for (Element child : allElements) { 
 Attributes childAttributes = child.attributes(); 
 if (childAttributes.get("class").equals("_zs fwb") 
 && childAttributes.get("data-bt").equals("{\"ct\":\"title\"}")) { 
 parsedPersons.add(child); 
 } 
 } 
 } 
 } 
 } 
 
 protected List<Document> getCommentsUnderCodeElements(Elements elements) { 
 ArrayList<Document> comments = new ArrayList<>(); 
 for (Element element : elements) { 
 if (!element.attributes().get("class").equals("hidden_elem") 
 || !element.tag().getName().equals("code")) { 
 continue; 
 } 
 for (Node node : element.childNodes()) { 
 if (node instanceof Comment) { 
 comments.add(Jsoup.parse(node.attributes().get("comment"))); 
 } 
 } 
 } 
 return comments; 
 } 
 
 private String getUrlFromElement(Element link) { 
 Attributes attributes = link.attributes(); 
 for (Attribute attribute : attributes) { 
 if (attribute.getKey().equals("href")) { 
 return attribute.getValue(); 
 } 
 } 
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 return ""; 
 } 
 
 private Element findCorrectLink(Elements searchResults, String userName) { 
 for (Element searchResult : searchResults) { 
 Elements links = searchResult.select("a[href]"); 
 for (Element link : links) { 
 List<Node> childNodesOfHref = link.childNodes(); 
 StringBuilder linkTitle = new StringBuilder(); 
 for (Node element1 : childNodesOfHref) { 
 linkTitle.append(element1.toString()); 
 } 
 System.out.println("Link title - \"" + linkTitle + "\""); 
 String linkTitleString = linkTitle.toString(); 
 if (linkTitleString.contains(userName) 
 && linkTitleString.contains(FB_PROFILES_SUFFIX) 
 && linkTitleString.contains(FB_SEARCH_SUFFIX)) { 
 return link; 
 } 
 } 
 } 
 return null; 
 } 
 
 public void loginToFB() throws Exception { 
 HtmlPage page = webClient.getPage("http://www.facebook.com"); 
 HtmlForm form = (HtmlForm) page.getElementById(LOGIN_FORM_ID); 
 
 
 HtmlTextInput textField = form.getInputByName(EMAIL_ID); 
 HtmlPasswordInput textField2 = form.getInputByName(PASS_ID); 
 
 textField.setValueAttribute(FB_USERNAME); 
 textField2.setValueAttribute(FB_PASSWORD); 
 
 HtmlInput loginButton = form.getInputsByValue("Log In").get(0); 
 HtmlPage homePage = loginButton.click(); 
 
 String html = homePage.asXml(); 
 //Utils.saveTextToFile("fb_main", html); 
 } 
 
 public List<Friend> getFBFriends(HtmlPage fbMainPage) throws Exception { 
 HtmlPage friendsPage = navigateToFriendsPage(fbMainPage); 
 return parseFriendsDiv(friendsPage); 
 } 
 
 public List<Friend> getFBFriends(String fbMainPageUrl) throws Exception { 
 HtmlPage fbMainPage = webClient.getPage(fbMainPageUrl); 
 return getFBFriends(fbMainPage); 
 } 
 
 public Map<Friend, List<Friend>> getFriendsOfFriends(String rootPageUrl) throws 
Exception { 
 HashMap<Friend, List<Friend>> resultMap = new HashMap<>(); 
 HtmlPage root = webClient.getPage(rootPageUrl); 
 List<Friend> fbFriends = getFBFriends(root); 
 Friend friend = new Friend(); 
 friend.setUrl(root.getUrl().toString()); 
 resultMap.put(friend, fbFriends); 
 for (Friend fbFriend : fbFriends) { 
 resultMap.put(fbFriend, getFBFriends(fbFriend.getUrl())); 
 } 
 return resultMap; 
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 } 
 
 public List<Friend> parseFriendsDiv(HtmlPage rawFriendsPage) { 
 Document friendsPage = Jsoup.parse(rawFriendsPage.asXml()); 
 
 List<Document> parsedDivs = getCommentsUnderCodeElements(friendsPage.getAllEle-
ments()); 
 Element friendsTable = null; 
 for (Document parsedDiv : parsedDivs) { 
 Element res = JsoupUtils.findChildHierarchicallyByAttribute(parsedDiv, "data-
pnref", "friends", true); 
 if (res != null) { 
 friendsTable = res; 
 break; 
 } 
 } 
 return getFriendsFromTable(friendsTable); 
 } 
 
 public List<Friend> getFriendsFromTable(Element friendsTable) { 
 ArrayList<Friend> result = new ArrayList<>(); 
 for (Element element : friendsTable.getElementsByClass("_698")) { 
 //how lets get the data 
 Friend friend = new Friend(); 
 Elements allElements = element.getAllElements(); 
 for (Element child : allElements) { 
 String tagName = child.tagName(); 
 Attributes attributes = child.attributes(); 
 if (tagName.equals("img")) { 
 friend.parseImgData(child); 
 continue; 
 } 
 if (tagName.equals("a") && attributes.get("class").contains("_5q6s")) { 
 friend.parseUrlData(child); 
 continue; 
 } 
 if (tagName.equals("div") && attributes.get("class").contains("fsl fwb fcb")) { 
 friend.parseName(child); 
 } 
 } 
 result.add(friend); 
 System.out.println(friend); 
 } 
 return result; 
 } 
 
 public HtmlPage navigateToFriendsPage(HtmlPage fbMainPage) throws Exception { 
 String friendsPageUrl = Utils.getFriendsPageLink(fbMainPage.getUrl()); 
 return webClient.getPage(friendsPageUrl); 
 } 
 
 public List<Post> getFBPosts(String mainPageUrl) throws Exception { 
 HtmlPage mainPage = webClient.getPage(mainPageUrl); 
 return getFBPosts(mainPage); 
 } 
 
 public List<Post> getFBPosts(HtmlPage rawFBMainPage) throws Exception { 
 ArrayList<Post> result = new ArrayList<>(); 
 Document fbMainPage = Jsoup.parse(rawFBMainPage.asXml()); 
 Elements postContainers = JsoupUtils.findChildrenHierarchicallyByAttrib-
ute(fbMainPage, "class", FB_POST_CONTAINER_ELEMENT_CLASS, false); 
 
 if (postContainers.isEmpty()) { 
 //try to find under not loaded by js hidden html containers 
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 Elements allElements = fbMainPage.getAllElements(); 
 List<Document> hiddenDivs = getCommentsUnderCodeElements(allElements); 
 for (Document hiddenDiv : hiddenDivs) { 
 Element res = JsoupUtils.findChildHierarchicallyByClass(hiddenDiv, FB_POST_CON-
TAINER_ELEMENT_CLASS, false); 
 if (res != null) { 
 postContainers.add(res); 
 break; 
 } 
 } 
 } 
 for (Element postContainer : postContainers) { 
 List<Post> posts = getPostsFromContainer(postContainer); 
 result.addAll(posts); 
 } 
 return result; 
 } 
 
 private List<Post> getPostsFromContainer(Element postContainer) throws ParseEx-
ception { 
 List<Post> posts = new ArrayList<>(); 
 Elements postElements = JsoupUtils.findChildrenHierarchicallyByAttribute(postCon-
tainer, FB_CLASS_TAG, FB_POST_ELEMENT_CLASS, false); 
 for (Element postElement : postElements) { 
 posts.add(getDataFromPostElement(postElement)); 
 } 
 return posts; 
 } 
 
 public Post getDataFromPostElement(Element postElement) throws ParseException { 
 Post post = new Post(); 
 Attributes attributes = postElement.attributes(); 
 
 //! 
 Gson gson = new Gson(); 
 post.setDataFT(gson.fromJson(attributes.get(FB_DATA_FT_HTML_ATTRIBUTE), Da-
taFT.class)); 
 post.setDateInMillis(attributes.get(FB_DATA_TIME_HTML_ATTRIBUTE)); 
 post.setPostId(attributes.get("id")); 
 
 Elements postElementChildren = postElement.getAllElements(); 
 for (Element postElementChild : postElementChildren) { 
 Attributes postChildAttrs = postElementChild.attributes(); 
 if (postChildAttrs.get(FB_CLASS_TAG).equals("_5pcq") && postChildAttrs.get("data-
gt").isEmpty()) { 
 post.setPostUrl("https://www.facebook.com" + postChildAttrs.get(HREF)); 
 continue; 
 } 
 if (postChildAttrs.get(FB_CLASS_TAG).equals("profileLink") 
 && postChildAttrs.get(FB_DATA_FT_HTML_ATTRIBUTE).equals("{\"tn\":\"l\"}")) { 
 post.setLinkToUser(postChildAttrs.get(HREF)); 
 continue; 
 } 
 
 if (postElementChild.tagName().equals("abbr")) { 
 //Thursday, June 4, 2015 at 6:14am 
 Date postCreationDate = DATE_FORMAT.parse(postChildAttrs.get("title")); 
 post.setCreationDate(postCreationDate); 
 continue; 
 } 
 //share case 
 if (postChildAttrs.get(FB_CLASS_TAG).equals("_52c6")) { 
 String url = postChildAttrs.get("onmouseover"); 
 String sharedUrl = Utils.trimLinkFromLinkShim(url); 
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 post.setShare(!url.equals(sharedUrl)); 
 post.setSharedUrl(sharedUrl); 
 } 
 
 //get post text if present 
 if (postChildAttrs.get(FB_CLASS_TAG).equals("_5pbx userContent") 
 && postChildAttrs.get(FB_DATA_FT_HTML_ATTRIBUTE).equals("{\"tn\":\"K\"}")) { 
 //get post text 
 post.setPostHtml(postElementChild.html()); 
 post.setPostText(postElementChild.text().replace("See More", "")); 
 } 
 
 } 
 sentimentAnalyzer.analyze(post); 
 return post; 
 } 
 
 public WebClient getWebClient() { 
 return webClient; 
 } 
} 
 

/src/main/analyzer/SentimentAnalyzer.java 
 
public class SentimentAnalyzer { 
 
 public static final String URL = "http://sentiment.vivekn.com/api/text/"; 
 public static final String RESULT = "result"; 
 public static final String SENTIMENT = "sentiment"; 
 public static final String CONFIDENCE = "confidence"; 
 
 public static final BigDecimal MAX_IDF_VALUE = BigDecimal.valueOf(25270000000L); 
 
 
 private static final long connectionTimeout = 500; 
 private static final long socketTimeout = 500; 
 
 private final IdfDao idfDao; 
 private final WebClient webClient; 
 private GoogleHelper googleHelper; 
 
 public SentimentAnalyzer(WebClient webClient) { 
 this.webClient = webClient; 
 idfDao = new IdfDao(); 
 googleHelper = new GoogleHelper(webClient); 
 init(); 
 
 } 
 
 public void init() { 
 Unirest.setTimeouts(connectionTimeout, socketTimeout); 
 } 
 
 public Evaluation analyze(String text) { 
 try { 
 HttpResponse<JsonNode> request = Unirest.post(URL) 
 .field("txt", text) 
 .asJson(); 
 JSONObject result = request.getBody().getObject().getJSONObject(RESULT); 
 String sentiment = result.getString(SENTIMENT); 
 Float confidence = Float.parseFloat(result.getString(CONFIDENCE)); 
 
 return new Evaluation(Sentiment.get(sentiment), confidence); 
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 } catch (UnirestException | JSONException | NumberFormatException e) { 
 return new Evaluation(Sentiment.NEUTRAL, 0.5f); 
 } 
 } 
 
 public void analyze(Post post) { 
 Evaluation analyze = analyze(post.getPostText()); 
 post.setEvaluation(analyze); 
 post.setPostThematic(definePostThematic(post)); 
 analyzePostThematic(post.getPostText()); 
 } 
 
 public List<String> definePostThematic(Post post) { 
 List<String> result = new ArrayList<String>(); 
 String postText = post.getPostText(); 
 String temp = postText.replace("# ", "#"); 
 for (String token : temp.split(" ")) { 
 if (token.startsWith("#")) { 
 result.add(token.replace("#", "")); 
 } 
 } 
 return result; 
 } 
 
 //returns three post keywords 
 public List<String> analyzePostThematic(String postText) { 
 Map<String, BigDecimal> tfValues = calculateTF(postText); 
 Map<String, BigDecimal> tfIdfValues = calculateTFIDF(tfValues, postText); 
 
 List<String> keywords = new ArrayList<>(); 
 BigDecimal[] lowestValues = new BigDecimal[3]; 
 Arrays.fill(lowestValues, MAX_IDF_VALUE); 
 for (Map.Entry<String, BigDecimal> entry : tfIdfValues.entrySet()) { 
 BigDecimal entryValue = entry.getValue(); 
 if (entryValue.min(lowestValues[2]).equals(entryValue)) { 
 lowestValues[2] = entryValue; 
 Arrays.sort(lowestValues); 
 } 
 } 
 
 for (BigDecimal lowestValue : lowestValues) { 
 for (Map.Entry<String, BigDecimal> entry : tfIdfValues.entrySet()) { 
 if (lowestValue.equals(entry.getValue())) { 
 keywords.add(entry.getKey()); 
 break; 
 } 
 } 
 } 
 return keywords; 
 } 
 
 protected List<String> getWords(String postText) { 
 List<String> result = new ArrayList<String>(); 
 for (String s : postText.split(" ")) { 
 if (s.matches("\\w+")) { 
 result.add(s); 
 } 
 } 
 return result; 
 } 
 
 protected Pair<Map<String, Idf>, List<String>> getIdfValues(List<String> terms) { 
 Map<String, Idf> idfMapByTerms = idfDao.getIdfMapByTerms(terms); 
 List<String> newWords = new ArrayList<>(); 
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 for (String term : terms) { 
 if (!idfMapByTerms.containsKey(term)) { 
 newWords.add(term); 
 } 
 } 
 return new ImmutablePair<>(idfMapByTerms, newWords); 
 } 
 
 protected Map<String, Idf> getIdfForNewWords(List<String> newWords) { 
 Map<String, Idf> result = new HashMap<>(); 
 for (String newWord : newWords) { 
 try { 
 BigDecimal resultsQuantity = googleHelper.getResultsQuantity(newWord); 
 Idf idf = new Idf(newWord, resultsQuantity); 
 result.put(newWord, idf); 
 } catch (Exception e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
 return result; 
 } 
 
 protected void saveNewIdfValues(List<Idf> idfList) { 
 idfDao.addIdf(idfList); 
 } 
 
 
 protected Map<String, BigDecimal> calculateTF(String postText) { 
 String[] words = postText.split(" "); 
 HashMap<String, BigDecimal> map = new HashMap<>(); 
 for (String word : words) { 
 int count = 0; 
 for (String wordFromText : words) { 
 if (word.equalsIgnoreCase(wordFromText)) { 
 count++; 
 } 
 } 
 map.put(word, BigDecimal.valueOf((double)count/words.length)); 
 } 
 return map; 
 } 
 
 protected Map<String, BigDecimal> calculateTFIDF(Map<String, BigDecimal> 
tfValues, String postText) { 
 HashMap<String, BigDecimal> idfMap = new HashMap<>(); 
 
 List<String> words = getWords(postText); 
 Pair<Map<String, Idf>, List<String>> queryResult = getIdfValues(words); 
 
 
 Map<String, Idf> existingIdfValues = queryResult.getKey(); 
 Map<String, Idf> idfForNewWords = getIdfForNewWords(queryResult.getValue()); 
 
 List<Idf> idfsToSave = new ArrayList<>(); 
 
 for (String word : words) { 
 BigDecimal tfValue = tfValues.get(word); 
 Idf idf = existingIdfValues.get(word); 
 if (idf != null) { 
 idfMap.put(word, tfValue.multiply(idf.getIdfValue())); 
 } else { 
 Idf idfForNewWord = idfForNewWords.get(word); 
 if (idfForNewWord != null) { 
 idfsToSave.add(idfForNewWord); 
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 idfMap.put(word, tfValue.multiply(idfForNewWord.getIdfValue())); 
 } 
 } 
 } 
 idfDao.addIdf(idfsToSave); 
 return idfMap; 
 } 
} 
 

/src/main/java/com/parser/db/IdfDao.java 
 
public class IdfDao { 
 
 private Connection connection; 
 
 public IdfDao() { 
 this.connection = DbUtil.getConnection(); 
 } 
 
 public IdfDao(Connection connection) { 
 this.connection = connection; 
 } 
 
 public void addIdf(List<Idf> idfList) { 
 String queryBase = "insert into idf(term, idf_value) values ("; 
 try { 
 Statement statement = connection.createStatement(); 
 
 for (Idf idf : idfList) { 
 String query = queryBase + "\'" + idf.getTerm() + "\'," + idf.getIdfValue() + 
");"; 
 statement.addBatch(query); 
 } 
 statement.executeBatch(); 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
 
 public void addIdf(Idf idf) { 
 try { 
 PreparedStatement statement 
 = connection.prepareStatement("insert into idf(term, idf_value) values (?, ?)"); 
 
 statement.setString(1, idf.getTerm()); 
 statement.setBigDecimal(2, idf.getIdfValue()); 
 
 statement.executeUpdate(); 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
 
 public void updateIdf(Idf idf) { 
 try { 
 PreparedStatement preparedStatement = connection 
 .prepareStatement("update idf set term=?, idf_value=? where idf_id=?"); 
 // Parameters start with 1 
 preparedStatement.setString(1, idf.getTerm()); 
 preparedStatement.setBigDecimal(2, idf.getIdfValue()); 
 preparedStatement.setInt(3, idf.getId()); 
 preparedStatement.executeUpdate(); 
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 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
  
 public void deleteIdf(int idf_id) { 
 try { 
 PreparedStatement preparedStatement 
 = connection.prepareStatement("delete from idf where idf_id=?"); 
 preparedStatement.setInt(1, idf_id); 
 preparedStatement.executeUpdate(); 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 } 
 
 public List<Idf> getAllIdfs() { 
 List<Idf> idfList = new ArrayList<Idf>(); 
 try { 
 Statement statement = connection.createStatement(); 
 ResultSet rs = statement.executeQuery("select * from idf"); 
 while (rs.next()) { 
 Idf idf = new Idf(); 
 idf.setId(rs.getInt("idf_id")); 
 idf.setTerm(rs.getString("term")); 
 idf.setIdfValue(rs.getBigDecimal("idf_value")); 
 
 idfList.add(idf); 
 } 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 return idfList; 
 } 
 
 public Idf getIdfById(int idfId) { 
 Idf idf = new Idf(); 
 try { 
 PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement("select * from 
idf where idf_id = ?"); 
 preparedStatement.setInt(1, idfId); 
 ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery(); 
 if (rs.next()) { 
 idf.setId(rs.getInt("idf_id")); 
 idf.setTerm(rs.getString("term")); 
 idf.setIdfValue(rs.getBigDecimal("idf_value")); 
 } 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 
 return idf; 
 } 
 
 public Idf getIdfByTerm(String term) { 
 Idf idf = new Idf(); 
 try { 
 PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement("select * from 
idf where term = ?"); 
 preparedStatement.setString(1, term); 
 
 ResultSet rs = preparedStatement.executeQuery(); 
 if (rs.next()) { 
 idf.setId(rs.getInt("idf_id")); 
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 idf.setTerm(rs.getString("term")); 
 idf.setIdfValue(rs.getBigDecimal("idf_value")); 
 } 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 
 return idf; 
 } 
 
 public List<Idf> getIdfListByTerms(List<String> terms) { 
 List<Idf> idfList = new ArrayList<Idf>(); 
 try { 
 Statement statement = connection.createStatement(); 
 
 StringBuilder query = new StringBuilder("select * from idf where term in ("); 
 if (terms != null && !terms.isEmpty()) { 
 for (int i = 0; i < terms.size()-1; i++) { 
 query.append("\'").append(terms.get(i)).append("\', "); 
 
 } 
 query.append("\'").append(terms.get(terms.size() - 1)).append("\'"); 
 } else { 
 query.append("NULL"); 
 } 
 query.append(");"); 
 
 ResultSet rs = statement.executeQuery(query.toString()); 
 while (rs.next()) { 
 Idf idf = new Idf(); 
 idf.setId(rs.getInt("idf_id")); 
 idf.setTerm(rs.getString("term")); 
 idf.setIdfValue(rs.getBigDecimal("idf_value")); 
 
 idfList.add(idf); 
 } 
 } catch (SQLException e) { 
 e.printStackTrace(); 
 } 
 return idfList; 
 } 
 
 public Map<String, Idf> getIdfMapByTerms(List<String> terms) { 
 HashMap<String, Idf> result = new HashMap<>(); 
 List<Idf> idfListByTerms = getIdfListByTerms(terms); 
 
 for (Idf idf : idfListByTerms) { 
 result.put(idf.getTerm(), idf); 
 } 
 return result; 
 } 
 
} 
 
src/main/java/com/parser/search/GoogleHelper.java 
 
public class GoogleHelper { 
 
 public static final String HTTPS_GOOGLE_COM = "https://google.com"; 
 private final WebClient webClient; 
 
 public GoogleHelper(WebClient webClient) { 
 this.webClient = webClient; 
 } 
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 public BigDecimal getResultsQuantity(String query) throws Exception { 
 HtmlPage googleResults = getGoogleResults(query); 
 Document googleResultPage = Jsoup.parse(googleResults.asXml()); 
 Element resultStats = googleResultPage.getElementById(GGL_RESULT_STATS_DIV_ID); 
 Elements allElements = resultStats.getAllElements(); 
 for (Element element : allElements) { 
 for (Node node : element.childNodes()) { 
 if (node instanceof TextNode) { 
 String wholeText = ((TextNode) node).getWholeText(); 
 String s = wholeText.replaceAll("[^\\d.]", ""); 
 return BigDecimal.valueOf(Long.parseLong(s)); 
 } 
 } 
 } 
 return SentimentAnalyzer.MAX_IDF_VALUE; 
 } 
 
 public HtmlPage getGoogleResults(String query) throws Exception { 
 System.out.println("Accessing google page"); 
 
 HtmlPage googleMainPage = webClient.getPage(HTTPS_GOOGLE_COM); 
 HtmlForm gglSearchForm = googleMainPage.getFormByName(GGL_SEARCH_FORM_NAME); 
 List<HtmlInput> searchTextFields = gglSearchForm.getInputsByName(GGL_SEARCH_IN-
PUT_NAME); 
 HtmlInput searchField = searchTextFields.get(0); 
 searchField.type(query); 
 
 
 HtmlSubmitInput searchButton = null; 
 for (String gglSearchButtonId : GGL_SEARCH_BUTTON_IDS) { 
 try { 
 searchButton = gglSearchForm.getInputByName(gglSearchButtonId); 
 break; 
 } catch (ElementNotFoundException ignore) { 
 System.out.println("Button for id {" + gglSearchButtonId + "} was not found"); 
 } 
 
 } 
 
 if (searchButton != null) { 
 return searchButton.click(); 
 } 
 System.out.println("Search button was not found; Returning null"); 
 return null; 
 } 
} 
 
src/main/java/com/parser/utils/JsoupUtils.java 
 
public class JsoupUtils { 
 
 public static Elements findChildrenHierarchicallyByAttribute(Element parent, 
String attrKey, String attrValue, boolean strictSearch) { 
 Elements result = new Elements(); 
 for (Element child : parent.getAllElements()) { 
 String elementClassValue = child.attributes().get(attrKey); 
 if (compareStringValue(elementClassValue, attrValue, strictSearch)) { 
 result.add(child); 
 } 
 } 
 return result; 
 } 
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 public static Element findChildHierarchicallyByClass(Element parent, String 
classValue, boolean strictSearch) { 
 return findChildHierarchicallyByAttribute(parent, "class", classValue, 
strictSearch); 
 } 
 
 public static Element findChildHierarchicallyByAttribute(Element parent, String 
attrKey, String attrValue, boolean strictSearch) { 
 for (Element child : parent.getAllElements()) { 
 String elementClassValue = child.attributes().get(attrKey); 
 if (compareStringValue(elementClassValue, attrValue, strictSearch)) { 
 return child; 
 } 
 } 
 return null; 
 } 
 
 public static boolean compareStringValue(String elementValue, String searchValue, 
boolean strict) { 
 if (elementValue == null && searchValue == null) { 
 return true; 
 } 
 
 if ((elementValue != null && searchValue == null) || (elementValue == null)) { 
 return false; 
 } 
 
 if (strict) { 
 return searchValue.equals(elementValue); 
 } else { 
 return elementValue.contains(searchValue); 
 } 
 } 
} 
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Додаток 7. Прототип системи реалізації АПЗЗ 
 

Код серверної частини 

/./Engine/definitions.py 

from grab import Grab  

from sets import Set  

from collections import OrderedDict  

from google_links import get_urls  

from google_links import google_it  

from get_url import get_all_links  

from google_links import SocialNetworker  

from dictionary import STOP_WORDS 

WORD_REGEX = '/[a-zA-Za-яА-Я]+/'  

def matchesPattern(iWord): 

mtch = re.compile(ur'^[A-Za-z]{3,20}$' , re.U)  

if mtch.match(iWord) != None:  

return True  

return False 

 

def normalize_word(iStr): 

if iStr not in STOP_WORDS.split():  

return iStr  

else : 

return None 

 

def normalize_string(iStr):  

chars = “!@#$,.{}()[]+=%*/:?|^” 

iStr = iStr.translate(dict((ord(c) , u'') for c in chars)) 

  iStr = ' '.join([i for i in iStr.split() if i not in 

STOP_WORDS.split() and len(i) < 15 and matchesPattern(i)]) 



394 

return iStr 

class WebLink: 

def  __init__ (self): 

self.link = ""  

self.name = "" 

def setLink(self, iLink): 

self.link = iLink 

def setName(self, iName): 

self.name = iName 

 

class Keyword: 

 

def  init (self, iWord): 

self.found = False  

self.word = iWord.lower () 

def isFound(self): 

return self.found 

def setFound(self, iFound): 

self.found = iFound 

def __eq__ (self, other): 

return self.word == other.word 

 

class Query: 

 

def  init (self): 

self.keywords = [] 

 

def fromString(self, iQueryString):  

for word in iQueryString.split():  

k = Keyword(word.lower() )  
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self.keywords.append(k) 

 

class Indexer: 

def  init (self, iQuery, iText,): 

self.query = iQuery  

self.text = iText  

self.indices = [] 

 

def index(self): 

self.indices = [i for i, x in enumerate (self. text) if Keyword(x) in self.query.keywords]  

return self.indices 

 

class SearchSet: 

 

def __init__(self, iLink): 

self.text = [] # List of words  

self.query = None # Query 

self.index = None # List of numbers where keyword occure 

self.stop_words = None # Query of stop words  

self.link = iLink # WebLink were is searched 

 

self.result set = Set() 

self.step = 20 

self.found_map = {} 

 

def setText (self, iText): 

for word in iText: 

if normalize_word(word) != None: 

self.text.append(word) 

#self.text = iText 



396 

 

def setQuery(self, iQuery): 

self.query = iQuery 

def setUpIndex(self): 

indexer = Indexer(self.query, self.text)  

self.index = indexer.index() 

 

def buildSet(self): 

self.found_map = {} 

 

self.result_set = Set()  

for i in self.index:  

if i >= self.step: 

j = i - self.step  

while j < i + self.step: 

if self.text[i] in self.stop_words: continue 

if self.text[j] in self.stop_words: continue 

 

if self.text[j] == self.text[i]: 

j += 1 

continue 

if self.found map.has key(self.text [ j]): 

self.found_map[self.text[j]] += 1 

else: 

self.found_map[self.text[j]] = 1 

self.result_set.add(self.text[j]) 

j += 1 

return self.result_set 

 

def containsStopWords(self, iQuery): 
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for keyword in iQuery.keywords: 

if keyword.word in self.result_set:  

return keyword 

return None 

 

class Analyzer: 

 

def __init__ (self): 

self.social = SocialNetworker()  

self.attentioned_words = []  

self.stop_words = []  

self.general_set = {}#Set()  

self.search_sets = [] 

 

def getLinks(self, iQuery): 

links = google_it(iQuery) 

for link in links: 

self.social.processLink(link) 

return links 

def addAttentionedWords(self, iWords) : 

self.attentioned_words.append(iWords) 

 

def addStopWords(self, iWords):  

self.stop_words.append(iWords) 

 

def getAttentionedWords(self): 

return self.attentioned_words 

 

def getStopWords(self):  



398 

return self.stop_words 

 

def getSociallnfo(self):  

return self.social 

 

def run (self, iQuery): 

links = google_it(iQuery) #get_urls(iQuery) 

query = Query() 

query.fromString(iQuery) 

if self.attentioned_words != [] : 

query = query.append(self.attentioned_words) 

#self.social = SocialNetworker()  

 

serachSets = [] 

 

for link in links:  

wl = WebLin()  

wl.setLink(link)  

wl.setName(link)  

serachSet = SearchSet(wl)  

serachSet.setQuery(query) 

search_sets.stop_words = self.stop_words 

self.social.processLink(wl.link) 

 

g = Grab(log_file=”out.html”);  

try: 

g.go(link)  

except: 

print "Failed g.go for link %s " % wl.link 

continue 
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text = g.doc.select('//*')[0].text() 

text = text.lower() 

try: 

text = normalize_string(text) 

except: 

print "Failed normalization for link %s " % 

wl.link 

words = text.split() 

serachSet.setText(words)  

serachSet.setUpIndex() 

serachSets.append(serachSet) 

for sset in serachSets: 

try: 

sset.buildSet()  

except: 

print "Error buildind set for link : %s" % 

sset.link.link 

 

general_set = Set()  

for sset in serachSets: 

for word in sset.result_set: 

general_set.add(word) 

 

count_map = {} 

for word in general_set: 

for sset in serachSets: 

if word in sset.result_set: 

if count_map.has_key(word): 

count_map[word]+=1  

else: 
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count_map[word] = 1 

self.general_set = OrderedDict() 

for w in sorted(count_map, key=count_map.get, 

reverse=True): 

#print w, count_map[w] 

#self.general_set[w] = count_map[w] 

#print w, self.general_set[w]  

self.general_set[w] = count_map[w] 

#self.general_set = general_set 

 

/./Engine/google_links.py 

import requests  

import json  

import re  

import lxml.html 

 

from get_url import get_all_links  

URL_BASE 

“http://ajax.googleapis.com/ajax/services/search/web?v=l.0&q=%s” 

GOOGLE_BASE = "https://www.google.com.ua/search?q=%s" 

 

FACEBOOK_LINK = "facebook" 

YOUTUBE_LINK = "youtube" 

TWITTER_LINK = "twitter" 

LINKEDIN_LINK = "linkedin" 

 

class SocialNetworker: 

 

def __init__(self, iFileName = "SocialNetworker"): 

self.facebook_links = []  
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self.youtube_links = []  

self.twitter_links = []  

self.linkedin_links = []  

self.file_name = iFileName 

 

def processLink(self, iLink): 

if self.isFacebookProfile(iLink): 

self.facebook_links.append(iLink) 

if self.isYouTubeLink (iLink) : 

self.youtube_links.append(iLink) 

if self.isTwitterLink(iLink): 

self.twitter_links.append(iLink) 

if self.isLinkedinLink(iLink): 

self.linkedin_links.append(iLink) 

 

def saveToFile(self): 

 

f = open(self.file_name, "w") 

f.write("< FACEBOOK:\n") 

for link in self.facebook_links:  

f.write(link+"\n")  

f.write("< FACEBOOK\n") 

 

f.write("< YOUTUBE:\n") 

for link in self.youtube_links:  

f.write(link+"\n")  

f.write("< YOUTUBE\n") 

 

f.write(n< TWITTER:\n") 

for link in self.twitter_links:  
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f.write (link+'-W)  

f.write("< TWITTER\n”) 

 

f.write("< LINKEDIN:\n") 

for link in self.linkedin_links:  

f.write(link+"\n") 

f.write("< LINKEDINXn") 

 

f.close ( ) 

 

def isFacebookProfile(self, iLink):  

if FACEBOOK_LINK not in iLink:  

return False  

return True 

 

def isYouTubeLink(self, iLink):  

if YOUTUBE_LINK not in iLink:  

return False  

return True  

 

def isTwitterLink(self, iLink):  

if TWITTER_LINK not in iLink:  

return False  

return True 

 

def isLinkedinLink(self, iLink): 

if LINKEDIN_LINK not in iLink:  

return False  

return True 
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def get_urls(iQuery): 

url_to = URL_BASE % iQuery  

r = requests.get(url_to) 

#print r.status_code  

#print r.text url_list = [] 

for i in json.loads(r.text)['responseData' ]['results']:  

print i['url'] 

url_list.append(i['url']) 

return url_list 

 

def google_it(iQuery): 

user_agent = {'User-agent': 'Mozilla/5.0'}  

url_to = GOOGLE_BASE % iQuery 

r = requests.get(url_to, headers = user_agent)  

links = get_all_links(url to) 

return links 

 

/./Engine/get_urls.py 

# coding: utf-8 -*- 

import urllib2  

import lxml.html  

import urlparse 

 

def get_dom(url): 

req = urllib2.Request(url, headers={ 'User-Agent': 'Mozilla/5.0' }) 

connection = urllib2.urlopen(req) 

return lxml.html.fromstring(connection.read()) 

 

def get_links(url): 

return resolve_links((link for link in get_dom(url).xpath('//a/@href'))) 
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def guess_root(links):  

for link in links: 

if link.startswith('http'): 

parsed_link = urlparse.urlparse(link)  

scheme = parsed_link.scheme + '://'  

netloc = parsed_link.netloc  

return scheme + netloc 

 

def resolve_links(links): 

root = guess_root(links)  

for link in links: 

if not link.startswith ('http'): 

link = urlparse.urljoin(root, link)  

yield link 

 

def get_all_links(iPage):  

links_list = []  

links = get_links(iPage)  

for link in links: 

#print link 

links_list.append(link) 

return links list  

/./Django/views.py 

from django.shortcuts import render  

from django.http import HttpResponse  

from django.forms import forms 

from mineapp.engine.definitions import Analyzer 

from mineapp.engine.google_links import SocialNetworker  

def index(request): 
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context_dict = {'boldmessage': "Welcome"} 

return render(request, 'mineapp/index.html', context_dict) 

 

def search(request): 

context_dict = {}  

if request.method == 'GET': 

context_dict = {'query' : request.GET["query"]} 

analyzer = Analyzer() 

#analyzer.getLinks(request.GET["query"].encode("utf- 

8") ) 

if request.GET["attentioned"] != None: 

analyzer.addAttentionedWords(request.GET["attentioned"].split () ) 

if request.GET["stopwords"] != None: 

analyzer.addStopWords(request.GET["stopwords"].split()) 

analyzer.run(request.GET["query"].encode("utf-8")) 

social = analyzer.getSociallnfo() 

context_dict["facebook"] = social.facebook_links 

context_dict["twitter"] = social.twitter_links 

context_dict["linkedin"] = social.linkedin_links 

context_dict["youtube"] = social.youtube_links 

context_dict["result_set"] = analyzer.general_set 

return render(request, 'mineapp/index.html', context_dict)  

Код клієнтської частини 

% 

<!DOCTYPE html> 

{% load staticfiles %} <!-- New line --> 

<html> 

<head> 

<link rel=”shortcut icon” type="image/png" href="{% static "favicon.ico" %}"/> 

<link href="{% static "bootstrap/css/bootstrap.min.css" %}" rel="stylesheet"> 
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<title>Searcher</title> 

</head> 

<body background="{% static "images/background.png" %}"> 

{% include "mineapp/common/navbar.html" %} 

<div class="row"> 

<div class="col-md-4"></div> 

<div class="col-md-4"> 

<form action="/search/" method="GET"> 

<div class="input-group"> 

<input id="query" name="query" 

type="text" class="form-control" placeholder="Search for..."> 

<span class="input-group-btn"> 

<button class="btn btn-default" 

type="submit">Go!</button> 

</span> 

</div> 

</form> 

</div> 

<div class="col-md-4"></div> 

</div> 

<!-- SPACING --> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-4"></div> 

<div class="col-md-4"> 

</div> 

<div class="col-md-4"></div> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-4"></div> 

<div class="col-md-4"> 
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</div> 

<div class="col-md-4"></div> 

</div> 

< ! — END SPACING —> 

{% if result_set %} 

{% include "mineapp/common/social_table.html" %} 

<div class="row"> 

<div class="col-md-2"></div> 

<div class="col-md-8"> 

{% include "mineapp/common/result_table.html" %} </div> 

<div class="col-md-2"></div> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class=,,col-md-5M></div> 

<div class="col-md-2"> 

<form action="/search/" method="GET"> 

<input id="attentioned " type="hidden 

value=""/> rO  

<input id=,,stopwords" type="hidden 

value=M"/> 

<input id=nqueryn name="query 

value="{{ request.GET }}" type=" hidden"/>  

<button type="submit" class="btn btn 

successM>Repeat with additional data</button>  

</form> 

</div> 

<div class="col-md-5 "></div>  

</div> 

{% endif %} <br> 

<br> 
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</body> <nav class="navbar navbar-default"> 

<div class="container-fluid"> 

<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display --> 

<div class="navbar-header"> 

cbutton type=Mbuttonn class="navbar-toggle 

collapsed" data-toggle="collapse" 

data-target="#bs-example-navbar-collapse-1"> <span class="sr-only">Toggle navigation</span> <span 
class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

<span class="icon-bar"></span> 

</button> 

<a class="navbar-brand" href="#">MineApp</a> 

</div> 

<!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --> 

<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example- navbar-collapse-1"> 

<ul class="nav navbar-nav"> 

<li class="active"><a href="#">Home <span 

class="sr-only">(current)</span></a></li> 

</ul> 

</div> 

<!-- /.navbar-collapse --> 

</div> 

<!-- /.container-fluid —></nav>  

<script> 

function addToAttentioned(word) { 

var curValue 

document.getElementByld("attentioned").value; curValue = curValue.concat(" "); 
document.getElementByld("attentioned”).value curValue.concat(word); 

} 

function addToStop(word) { 
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var curValue = document.getElementByld("stopwords").value; curValue = curValue.concat(" "); 
document.getElementByld("stopwords").value curValue.concat(word); 

} 

</script> 

<div class="panel panel-default"> 

<!— Default panel contents --> 

<div class="panel-heading">Results</div> 

< !— Table —> 

<table class="table"> 

<tr><th>Word</th><th>Frequency</th><th>Action</th></tr> 

{% for key, value in result_set.iteritems %} 

<tr id="row_{{ forloop.counter }}"> 

<td> 

{{ key }} 

</td> 

<td> 

{{ value }} 

</td> 

<td> 

<div class="btn-group" role="group" aria- label=”…”> 

<button onclick="addToAttentioned({{ key }})" type=”button” class="btn btn-success" id="attention_{{ 
forloop.counter }}" >Attention</button> 

<button onclick="addToStop({{ key }}) " type=”button” class="btn btn-danger" id="stop_{% forloop.counter 
%}">Stop</button> 

</div> 

</td> 

< /1 r > {% endfor%} </table> </div> 

/./Django/templates/common/social_table.html 

<!-- SPACING --> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-4"></div> 
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<div class="col-md-4n> 

</div> 

<div class=,,col-md-4"></div> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="col-md-4"></div> 

<div class=Mcol-md-4"> 

</div> 

<div class="col-md-4"></div> 

</div> 

<!— END SPACING —> 

<br> 

<br> 

<div class="row"> 

<div class=Mcol-md-2,,x/div> 

<div class="col-md-2"> 

{% if facebook %} 

<div class="panel panel-primary"> 

<div class="panel-heading"> 

<h3 class=”panel-title”>Facebook <span class="badge"> {{facebook|length}} </span> </h3> 

</div> 

<div class="panel-body"> 

<ul class=”list-group”> 

{% for link in facebook %} 

<li class=”list-group-item”><a href="{{ link }}”>Link</a></li> 

{% endfor %} 

</ul> 

</div> 

</div> 

{% endif %} 
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</div> 

< !— TWITTER —> 

<div class="col-md-2"> 

{% if twitter %} 

<div class=”panel panel-success”> 

<div class="panel-heading"> 

<h3 class="panel-title">Twitter <span class="badge"> 

{{ twitter|length }}  

</span> </h3> 

</div> 

<div class=”panel-body”> 

<ul class=” list-group”> 

{% for link in twitter %} 

<li class=”list-group-item"><a href=" {{ link } } ">Link</a></li> 

{% endfor %} 

< / ul > 

</div> 

</div> 

{% endif %} 

</div> 

<!-- LINKEDIN —> 

<div class=”col-md-2”> 

{% if linkedin %} 

<div class=”panel panel-info”> 

<div class="panel-heading"> 

<h3 class="panel-title">LinkedIn <span class="badge"> {{ linkedin | length }} </spanx/h3> 

</div> 

<div class="panel-body"> 

<ul class="list-group"> 

{% for link in linkedin %} 



412 

<li class=nlist-group-itemMxa href="{{ 

link } } ">Link</aX/li> 

{% endfor %} 

</ul> 

</div> 

</div> 

{% endif %} 

</div> 

<!— YOUTUBE --> <div class="col-md-2"> 

{% if youtube %} 

<div class="panel panel-danger"> 

<div class="panel-heading"> 

<h3 class="panel-title">Youtube <span 

class="badge"> {{ youtube|length }} </span></h3> 

</div> 

<div class="panel-body"> 

<ul class=” list-group”> 

{% for link in youtube %} 

<li class=” list-group-item”><a href="{{link}} ">Link</a></li> 

{% endfor %} 

< / ul > 

</div> 

</div> 

{% endif %} 

</div> 

<div class="col-md-2”</div> 

</div> 

 


