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АНОТАЦІЯ 

Крамов А.А. Проектування і застосування нейронних мереж для створення 

методів оцінки когерентності україномовних текстів. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

Робота присвячена дослідженню проектування і застосування різнотипних 

нейронних мереж для створення методів оцінки когерентності україномовних 

текстів. 

Здійснення оцінки когерентності документу в автоматизований спосіб 

відноситься до категорії задач обробки природної мови. Формування вихідної 

оцінки когерентності передбачає аналіз тематичної цілісності всіх частин тексту на 

основі відповідності змісту документу фоновим знанням читача та різнотипної 

узгодженості текстових фрагментів. Врахування наведених властивостей тексту 

протягом обчислення оцінки його когерентності обумовлює застосування 

відповідних методів розрахунку цілісності документу для вирішення задач різних 

галузей (медичної діагностики, пошукових систем тощо). Варто зазначити, що 

аналіз методів оцінки когерентності для текстів української та інших слов’янських 

мов знаходиться на початковому етапі. Доцільним є здійснення водночас 

експериментальної перевірки ефективності застосування існуючих методів для 

україномовного корпусу, а також створення нових моделей для детального аналізу 

процесу формування оцінки когерентності текстів української мови.  

Відсутність фіксованої структури тексту, сформованого згідно з процесом 

мислення конкретної особи, а також складність однозначної оцінки когерентності 

документу (суб’єктивність сприйняття тексту читачем на основі власних вражень 

та фонових знань), унеможливлюють розрахунок зазначеного показника 

тематичної цілісності тексту за допомогою визначеного набору інструкцій. 

Наведені проблеми оцінки когерентності тексту обумовлюють доцільність 

застосування різних засобів машинного навчання з метою вирішення поставлених 



3 

 

задач. У зв’язку з приростом обчислювальної потужності пристроїв та розвитком 

технологій паралельних і розподілених обчислень, сучасні методи оцінки 

когерентності тексту основані на проектуванні багатошарових нейронних мереж 

різної архітектури. Застосування моделей глибокого навчання дозволяє підвищити 

точність вирішення поставленої задачі за допомогою узагальнення різнотипних 

властивостей текстів вхідного корпусу. Однак у зв’язку зі складністю однозначного 

визначення критеріїв когерентного документу, крім досягнення встановленої 

точності відповідних методів доцільно з’ясувати причини отримання вихідного 

результату. Актуальною задачею є дослідження формування ознак вхідного тексту 

та проектування елементів нейронних мереж з метою виявлення характеристик 

тексту та типів зв’язку між його елементами, що аналізуються протягом 

обчислення вихідної оцінки когерентності україномовного документу. 

В роботі здійснено аналіз існуючих методів оцінки когерентності текстів на 

основі застосування методології машинного навчання. Детально розглянуто 

принцип роботи методів Entity Grid, Entity Graph та теорії риторичних структур, що 

полягає в аналізі закономірності зміни синтаксичних та дискурсивних ролей в 

межах сусідніх речень та всього тексту в цілому. Основними недоліками 

застосування зазначених методів є відсутність врахування інших елементів тексту, 

семантичних властивостей компонентів; залежність точності вирішення задач від 

зовнішніх інструментів. Наведено аналіз методів оцінки локальної та глобальної 

когерентності документу на основі використання різнотипних нейронних мереж 

для формалізованого представлення елементів тексту та обчислення його 

цілісності на рівні семантичної узгодженості речень. Зазначено доцільність 

використання рекурентних та згорткових шарів для проектування моделі нейронної 

мережі водночас для оцінки локальної та глобальної когерентності документу. На 

основі проведеного порівняльного аналізу методів показано ефективність 

застосування моделей нейронних мереж для вирішення поставлених задач оцінки 

когерентності тексту. 

Згідно зі сформованими метою та задачами роботи створено методи оцінки 

когерентності україномовних документів на основі моделей нейронних мереж з 
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урахуванням різнотипних властивостей тексту водночас в межах його локальних 

фрагментів та всього документу в цілому; досліджено процес встановлення зв’язку 

між елементами україномовного тексту за допомогою пропонованих методів для 

аналізу відповідних критеріїв формування оцінки когерентності. Нижче наведені 

основні результати та наукова новизна. 

В результаті аналізу залежності точності графу семантичної схожості від 

його модифікацій та моделей семантичного представлення елементів тексту 

показано доцільність: 

 врахування зв’язку між всіма реченнями тексту протягом формування 

оцінки глобальної когерентності україномовного документу; 

 використання контекстно-орієнтованої моделі ELMo для векторного 

представлення слів речення у семантичному просторі. 

Вперше створено метод оцінки локальної когерентності текстів української 

мови на основі застосування архітектури нейронної мережі Transformer. Виконано 

дослідження представлення речень угрупування шарами спроектованої мережі за 

допомогою проектування відповідних векторів речень у двовимірний простір. 

Аналіз сформованих кластерів речень свідчить про першочергове врахування 

структурних елементів тексту протягом оцінки його когерентності; крім того, 

виявлено наявність різнотипних зв’язків між сусідніми реченнями отриманого 

простору, що вказує на доцільність розширення набору ознак тексту протягом 

здійснення оцінки когерентності україномовних документів. Додатково показано 

можливість застосування пропонованої моделі на основі архітектури Transformer 

для аналізу текстів іншої слов’янської (польської) мови. 

Виконано експериментальну перевірку ефективності застосування методів 

оцінки локальної когерентності текстів з використанням різнотипних нейронних 

мереж на корпусах української мови. Отримані значення точності вирішення 

типових задач можуть свідчити про доцільність першочергового врахування 

порядку слів для здійснення векторного представлення речення вхідного 

угрупування: точність моделі на основі шарів LSTM перевищує відповідне 
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значення пропонованого підходу з використанням елементу кодування архітектури 

Transformer. Однак порівняльний аналіз результатів швидкодії обробки документів 

зазначеними методами (прискорення майже у 8 разів за допомогою пропонованої 

моделі порівняно з використанням рекурентного шару протягом застосування 

технології CPU) вказує на можливість впровадження моделі на основі архітектури 

Transformer у системи загального призначення. 

Вперше створено метод оцінки глобальної когерентності україномовних 

документів на основі використання графової нейронної мережі. Пропонований 

метод дозволяє виконувати оцінку цілісності тексту з урахуванням узгодженості 

його фрагментів в межах всього документу. Крім того, досліджено ефективність 

застосування пропонованих методів оцінки локальної та глобальної когерентності 

документів на різних корпусах україномовних текстів. Результати можуть 

вказувати на доцільність застосування відповідних методів для обробки різних 

частин тексту: окремих фрагментів (модель глобальної оцінки когерентності на 

основі графової нейронної мережі) та документу в цілому (модель локальної оцінки 

когерентності з використанням шарів LSTM чи архітектури Transformer). 

Досліджено вплив різних ознак сутностей на точність виявлення 

кореферентного зв’язку між парою вхідних об’єктів. Отримані результати можуть 

свідчити про доцільність першочергового врахування міри семантичної схожості 

сутностей протягом прийняття рішення щодо їхньої кореферентності. Процес 

пошуку кореферентних об’єктів сформульовано як задачу кластеризації. Вперше 

створено метод формування кластерів кореферентних сутностей в межах 

україномовного тексту за допомогою застосування моделей нейронних мереж на 

основі шарів згортки та BiLSTM. Розглянуто алгоритм навчання спроектованих 

нейронних мереж з урахуванням нефіксованого розміру вихідних кластерів 

кореферентних об’єктів. 

Вперше запропоновано здійснювати оцінку когерентності україномовного 

тексту на рівні аналізу узгодженості словосполучень речень. Створено відповідний 

метод екстракції словосполучень речень україномовного тексту на основі обробки 

результатів виконання синтаксичного аналізатору та подальшого застосування 
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теорії графів. За допомогою пропонованого методу оцінки когерентності тексту, 

основаного на аналізі зв’язності словосполучень речень, досліджено вплив 

семантичних та лексико-граматичних властивостей елементів тексту на 

формування вихідної оцінки когерентності україномовного документу. Отримані 

показники регулятивного параметру для максимального значення точності 

вирішення задач свідчать про доцільність аналізу водночас лексико-граматичної 

зв’язності та семантичної узгодженості елементів тексту.  

Виконано експериментальну перевірку ефективності аналізу зв’язності 

елементів тексту для оцінки цілісності документів різних мов. Показано 

можливість здійснення оцінки когерентності тексту за допомогою аналізу 

зв’язності словосполучень речень для корпусів української, англійської та 

китайської мов. Крім того, результати аналізу впливу оцінки когерентності 

документу на основі графів семантичної схожості та лексико-граматичної 

узгодженості словосполучень речень для виявлення симптомів ментального 

захворювання можуть вказувати на можливість застосування пропонованих метрик 

протягом створення комплексного методу прогнозування захворювань зазначеного 

типу. 

 

Ключові слова: обробка природної мови, оцінка когерентності 

україномовних текстів, згорткова нейронна мережа, архітектура Transformer, 

графова нейронна мережа, пошук кореферентних об’єктів, граф семантичної та 

лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень, шар LSTM, бінарний 

класифікатор, модель семантичного представлення елементів тексту. 
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SUMMARY 

Kramov A.A.  Design and application of neural networks for the creation of the 

methods of the coherence estimation of Ukrainian-language texts. – Qualification 

scientific work on the rights of the manuscript. 

The PhD thesis on competition of a scientific degree of the doctor of philosophy 

on a specialty 123 “Computer Engineering”. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Kyiv, 2021. 

The paper is devoted to the investigation of the designing and applying of different 

neural networks for the creation of the methods of the coherence estimation of Ukrainian-

language texts. 

The coherence estimation of a document falls into the category of natural language 

processing tasks. The generation of an output coherence estimation value involves the 

analysis of the thematic integrity of all text’s parts basing on the correspondence of the 

document’s content to the background knowledge of a reader and the different types of 

the consistency of text’s spans. The consideration of the listed features of a text during 

the estimation of its coherence leads to the applying of the correspondent coherence 

estimation methods for the solving of the tasks that belong to different areas (medical 

diagnostics, search engines, etc.). It should be mentioned that the analysis of the 

coherence evaluation of the documents of Ukrainian and other Slavic languages is still at 

the initial stage. It is advisable to perform the experimental verification of the 

effectiveness of state-of-the-art methods on Ukrainian-language corpora; moreover, an 

important task consists in the creation of new models for the detailed analysis of the 

formation process of the coherence estimation value of Ukrainian-language texts.  

The lack of the fixed text’s structure formed by a person according to its thoughts 

and the complexity of the unambiguous assessment of the coherence of a document 

(subjectivity of the reader's perception of the text based on their own impressions and 

background knowledge) complicate the evaluation of the mentioned metric of the 

thematic integrity of a text by utilizing a pre-defined set of instructions. The listed issues 

of the coherence estimation of a text cause the expediency of the applying of different 

machine learning techniques for the solving of assigned tasks. Taking into account the 
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increase of devices’ computational power and the development of the parallelized and 

distributed computing, the state-of-the-art methods of the coherence evaluation of a text 

are based on the designing of the multilayer neural network of different architecture. The 

applying of deep learning models allows the achieving of accuracy increase according to 

an assigned task by means of the generalization of the different features of the texts of an 

input corpus. However, taking into account the complexity of the unambiguous definition 

of the criteria of a coherent document, besides the achievement of the desired accuracy 

of correspondent methods it is advisable to find out the reasons for the retrieving of an 

output result. An important task is to investigate the formation of the features of an input 

text and the connection types between its elements that are analyzed during the evaluation 

of the output coherence value of a Ukrainian-language document. 

In the paper, the analysis of current coherence estimation methods based on 

machine learning techniques has been performed. The principle of work of Entity Grid, 

Entity Graph, and an RST-based method that consists in the analysis of the regularity of 

syntactic and discourse roles change within adjacent sentences and a whole document at 

all has been considered in details. The key disadvantages of the usage of the mentioned 

methods are the neglecting of other text’s elements, the semantic properties of 

components; the dependency of the accuracy of the solving of assigned tasks on external 

instruments. The analysis of the methods of the local and global coherence estimation of 

a document based on the usage of different neural networks for the representation of text’s 

elements and the evaluation of its coherence at the level of the semantic consistency of 

sentences has been performed. The appropriateness of the utilizing of recurrent and 

convolutional layers for the designing of a neural network model for the estimation of 

both local and global coherence of a document has been shown. Basing on the performed 

comparative analysis of methods, the effectiveness of the applying of neural network 

models for the solving of the assigned tasks of the coherence estimation of a text has been 

demonstrated.  

According to the formed purpose and tasks of the work, the methods of the 

coherence evaluation of Ukrainian-language texts based on neural network models have 

been created with the consideration of the different text’s features within its local spans 
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and a whole document; the process of the establishment of a connection between the 

elements of a Ukrainian-language text with the usage of the proposed methods has been 

investigated for the analysis of the correspondent criteria of the formation of a coherence 

estimation value. The main results of the paper and scientific novelty are listed below. 

After the consideration of the analysis of the dependency of the accuracy of a 

semantic similarity graph on its modifications and semantic embedding models, the 

following conclusions were drawn: 

 it is advisable to take into account the connection between all text’s 

sentences during the formation of the global coherence estimation value of a 

Ukrainian-language document; 

 a context-based ELMo model may be utilized for the vector representation 

of sentences’ words in a semantic space. 

For the first time, the method of the local coherence estimation of Ukrainian-

language texts based on the architecture of the Transformer neural network model has 

been created. The investigation of the representation of the sentences of cliques by the 

layers of the designed network has been performed using the projection of corresponding 

sentences’ vectors into 2D space. The analysis of the formed clusters of sentences may 

indicate the consideration of the structural elements of a text at first during its coherence 

estimation; moreover, the availability of the different types of connections between the 

adjacent sentences of the retrieved space has been detected that shows the advisability of 

the extending of a set of text’s features during the coherence evaluation of Ukrainian-

language documents. In addition, the possibility of applying the suggested model based 

on the Transformer architecture for the analysis of the text of another Slavic (Polish) 

language has been demonstrated. 

The experimental verification of the effectiveness of the applying of the methods 

of the local coherence estimation of a text, based on different neural networks, has been 

performed on different Ukrainian-language corpora. The retrieved values of the accuracy 

of the solving of typical tasks may indicate the need to take into account a word order for 

the vector representation of the sentences of an input group: an LSTM-based model 
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outperforms the suggested approach with the usage of the encoder element of the 

Transformer architecture. However, the comparative analysis of the processing time of 

document by the mentioned methods (speed-up almost in 8 times with the usage of the 

suggested model in comparison with the LSTM layer while utilizing a CPU technology) 

can indicate the possibility of the integration of the model based on the Transformer 

architecture into general-purpose systems. 

For the first time, the method of the global coherence estimation of Ukrainian-

language documents based on a graph neural network has been created. The suggested 

method allows performing the coherence estimation of a text considering the consistency 

of its spans within a whole document. Moreover, the effectiveness of the applying of the 

suggested methods of the local and global coherence estimation of a document has been 

compared on different Ukrainian corpora. The results obtained may indicate the 

appropriateness of the applying of the correspondent methods for the processing of the 

different parts of a text: separate paragraphs (global coherence estimation model based 

on a graph neural network) and a whole document (local coherence estimation model 

based on LSTM layers or the Transformer architecture). 

The impact of the different features of entities on the accuracy of the detection of 

a coreferent connection between the pairs of input objects has been investigated. The 

results obtained may indicate the appropriateness of the consideration of the semantic 

similarity measure of entities at first during the decision on their coreference. The process 

of the search for coreferent objects has been formulated as a clustering task. For the first 

time, the method of the formation of the clusters of coreferent entities within a Ukrainian-

language text with the usage of neural network models based on BiLSTM and 

convolutional layers has been created. The training algorithm of the designed neural 

networks with the consideration of the unfixed size of the output clusters of coreferent 

objects has been analyzed. 

For the first time, the performing of the coherence estimation of a Ukrainian-

language text at the level of the consistency of sentences’ phrases has been suggested. 

The corresponding method of the extraction of the sentences’ phrases from a Ukrainian-

language text based on the analysis of the processing results of a syntactic analyzer with 
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further applying of a graph theory means has been created. The impact of the semantic, 

lexical, and grammatical features of text’s elements on the formation of the output 

coherence estimation value of a Ukrainian-language document has been investigated with 

the usage of the suggested methods of the coherence evaluation of a text, based on the 

analysis of the connectivity of sentences’ phrases. The obtained measure of a regulative 

parameter for the maximum accuracy value of the method may indicate the 

appropriateness of the analysis of both the lexical connectivity and the semantic 

consistency of text spans. 

The experimental verification of the effectiveness of the analysis of the 

connectivity of text elements for the coherence estimation of the documents of different 

languages has been performed. The possibility of the coherence evaluation of a text with 

the usage of the analysis of the connectivity of sentences’ phrases has been shown for 

Ukrainian, English, and Chinese corpora. In addition, the results of the analysis of the 

impact of document coherence estimation based on graphs of semantic similarity and 

lexical and grammatical consistency of sentences to identify symptoms of mental illness 

may indicate the possibility of using the proposed metrics during the creation of a 

comprehensive method for predicting diseases of this type.  

 

Keywords: natural language processing, coherence estimation of Ukrainian-

language texts, convolutional neural network, Transformer architecture, graph neural 

network, the graph of semantic and grammatical consistency of phrases of sentences, 

LSTM layer, binary classifier, semantic embedding model. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Враховуючи постійну динаміку 

приросту інформації в цифровому просторі, виникає необхідність обробки масивів 

даних, що відносяться до категорії Big Data [1]. Застосування традиційних методів 

на основі заздалегідь визначеного алгоритму для аналізу масивів інформації такого 

типу ускладнене водночас розміром та гетерогенністю відповідних даних: текстів, 

відео, зображень тощо. Необхідність здійснення обробки даних нефіксованої 

структури в автоматизований спосіб обумовлює розвиток різних напрямків 

штучного інтелекту (англ. Artificial Intelligence, AI) з метою вирішення 

поставлених задач. Актуальність розвитку зазначених напрямків в Україні 

підтверджується наявністю розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.12.2020 № 1556-р «Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в 

Україні», що передбачає розгляд технологій штучного інтелекту в Україні «як 

одного з пріоритетних напрямів у сфері науково-технологічних досліджень» [2] на 

період до 2030 року. 

Галузь обробки природної мови (англ. natural language processing, NLP) варто 

розглядати як один з напрямків штучного інтелекту та математичної лінгвістики 

[3]. Враховуючи неоднорідність структури документу, сформованого на основі 

процесу мислення та відповідної побудови тексту окремою особою, вирішення 

задач цієї галузі (синтез мовлення, машинний переклад, аналіз тональності тощо) 

передбачає застосування водночас лінгвістичних засобів аналізу певної мови та 

різних методів машинного навчання. Окремо варто звернути увагу на задачі, що 

розглядаються як AI-повні. Під AI-повними [4] маються на увазі задачі, складність 

вирішення яких еквівалентна головному завданню штучного інтелекту – створення 

системи прийняття рішень аналогічно до людського мозку. Автоматизована 

оцінка когерентності тексту входить до зазначеної категорії задач обробки 

природної мови. 

Здійснення оцінки когерентності передбачає аналіз тематичної цілісності 

текстових фрагментів та вхідного документу в цілому. Крім того, наявність 

когерентності тексту обумовлена узгодженістю даних, представлених в документі, 
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з фоновими знаннями читача. Дотримання зазначених критеріїв когерентності 

тексту сприяє спрощенню його сприйняття користувачем та дозволяє здійснювати 

передачу основних ідей автора читачу. Такі характеристики когерентного 

документу обумовлюють здійснення відповідної оцінки тексту для вирішення 

задач різних напрямків: 

 генерація тексту [5]; 

 виявлення симптомів ментального захворювання [6]; 

 формування тестів на розуміння іноземної мови [7]. 

Щодо задачі генерації тексту, варто відзначити результати моделі GPT-3 [8] 

для різних задач обробки природної мови (відповіді на запитання, переклад), 

пов’язаних з формуванням когерентного документу. З іншого боку, можливість 

створення таких текстів обумовлює дослідження методів розрізнення документів, 

написаних людиною і сформованих моделлю, на основі аналізу їхньої 

когерентності з метою уникнення розповсюдження хибної інформації, створеної в 

автоматизований спосіб. 

Актуальність дослідження методів оцінки когерентності текстів на основі 

застосування засобів машинного навчання підтверджується наявністю робіт, 

присвячених вирішенню цієї задачі, на останніх конференціях міжнародної 

Асоціації Комп’ютерної Лінгвістики (англ. Association for Computational 

Linguistics); питання оцінки когерентності документів за допомогою моделей 

глибокого навчання досліджується науковцями провідних університетів та 

дослідницьких центрів світу: Dan Jurafsky (Стенфордський університет), Eduard 

Hovy (університет Карнегі-Меллон), Michael Strube (Хайдельбергський інститут 

теоретичних досліджень), Mehryar Mohri (Google Research). 

Варто зазначити, що сучасні роботи оцінки когерентності документу 

присвячені насамперед досягненню максимального значення точності вирішення 

типових задач на основі семантичної узгодженості елементів тексту. Однак, 

враховуючи залежність ефективності методів від поставленої задачі та типу 

вхідних даних [9], доцільним є здійснення додаткового дослідження зв’язку між 
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різними фрагментами тексту з метою трактування причини формування вихідного 

результату. Аналіз впливу параметрів частин тексту на процес розрахунку 

кінцевого значення може дозволити окреслити критерії формування когерентного 

документу, тобто, виявити ознаки тексту, що варто враховувати протягом 

здійснення оцінки його цілісності. 

Методи оцінки когерентності тексту, представлені в сучасних роботах, 

присвячені насамперед аналізу англомовних документів. Однак дослідження 

ефективності застосування методів оцінки когерентності україномовного корпусу 

на основі моделей машинного навчання та подальший аналіз взаємозв’язку 

елементів цілісного тексту знаходяться на початковому етапі. Актуальними 

задачами є здійснення експериментальної перевірки ефективності застосування 

відповідних сучасних методів для україномовних документів, дослідження впливу 

різних властивостей тексту та аналіз взаємозв’язку елементів вхідного документу 

протягом процесу формування вихідної оцінки когерентності. Зазначені задачі 

дозволяють сформулювати мету і завдання дослідження. 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

створення методів оцінки когерентності україномовних документів на основі 

моделей нейронних мереж з урахуванням різнотипних властивостей тексту 

водночас в межах його локальних фрагментів та всього документу в цілому; 

дослідження процесу встановлення зв’язку між елементами україномовного тексту 

за допомогою пропонованих методів для аналізу відповідних критеріїв формування 

оцінки когерентності. 

Для досягнення поставленої мети сформовано наступні завдання: 

1. Виконати експериментальну перевірку ефективності застосування 

різнотипних моделей нейронних мереж для оцінки когерентності 

україномовних текстів. 

2. Створити метод оцінки локальної когерентності документу на основі моделі 

нейронної мережі з урахуванням процесу побудови речення в українській 
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мові та виконати дослідження проходження сигналу в межах пропонованої 

моделі для аналізу виявлених типів зв’язку між фрагментами тексту. 

3. Створити метод оцінки глобальної когерентності україномовного документу 

на основі моделі нейронної мережі з урахуванням наявності зв’язку між 

елементами в межах всього тексту. 

4. Створити метод оцінки когерентності україномовного документу на основі 

застосування різнотипних властивостей фрагментів тексту для подальшого 

аналізу впливу відповідних характеристик на процес формування вихідної 

оцінки цілісності україномовного корпусу. 

 

Об’єктом дослідження є методи оцінки локальної та глобальної 

когерентності текстів природної мови на основі використання різних засобів 

машинного навчання. 

 

Предметом дослідження є процес проектування нейронних мереж різної 

архітектури для оцінки когерентності україномовних документів; оцінка впливу 

різнотипних властивостей тексту української мови та взаємодії між його 

фрагментами на процес формування вихідного значення когерентності. 

 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі застосовуються методи 

машинного навчання, багатошарові нейронні мережі різної архітектури, теорії 

множин та графів. Для програмної реалізації методів та відповідних моделей 

використовується мова програмування Python 3.6. 

 

Наукова новизна отриманих результатів. Протягом вирішення 

сформованих завдань дослідження вперше отримано наступні результати: 

1. Створено метод оцінки локальної когерентності текстів української мови на 

основі застосування архітектури нейронної мережі Transformer; показано 

наявність різнотипного зв’язку між сусідніми реченнями когерентного 

тексту за допомогою аналізу проходження сигналу через шари мережі 
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створеної моделі. Додатково досліджено ефективність застосування 

пропонованої моделі для аналізу текстів іншої слов’янської (польської) мови. 

2. Створено метод оцінки глобальної когерентності україномовних документів 

на основі використання графової нейронної мережі. Пропонований метод 

дозволяє виконувати оцінку цілісності тексту з урахуванням узгодженості 

його фрагментів в межах всього документу. Крім того, досліджено 

ефективність застосування пропонованих методів оцінки локальної та 

глобальної когерентності документів на різних корпусах україномовних 

текстів. 

3. Створено метод формування кластерів кореферентних об’єктів в межах 

україномовного тексту за допомогою застосування моделей нейронних 

мереж. Досліджено доцільність використання різних ознак сутностей 

протягом виявлення кореферентного зв’язку між вхідними об’єктами. 

4. Запропоновано здійснювати оцінку когерентності україномовного тексту на 

рівні аналізу узгодженості словосполучень речень. За допомогою створеного 

методу досліджено вплив семантичних та лексико-граматичних 

властивостей елементів тексту на формування вихідної оцінки когерентності 

україномовного документу. Крім того, показано доцільність здійснення 

оцінки когерентності документів на рівні узгодженості словосполучень для 

аналізу текстів мов (англійської, китайської, арабської), що відносяться до 

різних груп відповідно до генеалогічної класифікації. 

 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є результатом 

самостійних розробок автора. В одній статті [10] та тезах конференції [11] наукові 

результати відображені без співавторів; в інших роботах, виконаних у 

співавторстві, автору належать наступні результати: [12,13] – дослідження та 

експериментальна перевірка ефективності застосування методів екстракції 

структурованих даних для формування україномовного корпусу наукових статей; 

[14] – дослідження впливу різних компонентів тексту та підходів побудови графу 

семантичної схожості для оцінки когерентності україномовних наукових статей; 
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[15,16,17] – проектування нейронних мереж для здійснення експериментальної 

перевірки ефективності застосування існуючих методів оцінки когерентності на 

україномовному корпусі; [18,19] – створення методу пошуку кореферентних 

об’єктів в україномовних текстах на основі моделей нейронних мереж; [20] – 

створення методу пошуку іменних груп в документах української мови; [21,22] – 

дослідження застосування методів оцінки когерентності тексту та інших засобів 

обробки природної мови для виявлення симптомів ментального захворювання;  

[23,24,25] – створення методу оцінки когерентності документу на основі аналізу 

словосполучень речень та дослідження ефективності застосування пропонованого 

методу на корпусах української, англійської, китайської та арабської мов; [26] – 

дослідження загальної моделі виконання процесів в архітектурі NVIDIA CUDA; 

[27,28] – створення методу оцінки локальної когерентності документу на основі 

нейронної мережі архітектури Transformer та здійснення перевірки точності 

вирішення типових задач за допомогою пропонованого методу на корпусах 

української та польської мов. 

 

Апробація матеріалів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

результати дисертаційної роботи доповідались на науково-технічних конференціях 

та семінарах: 

1. XX-й міжнародній науково-технічній конференції «Системний аналіз та 

інформаційні технології» (м. Київ, 21-24 травня 2018 р.). 

2. XI-й міжнародній науково-практичній конференції з програмування 

УкрПРОГ’2018 (м. Київ, 22-24 травня 2018 р.). 

3. 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory 

(м. Київ, 18-20 грудня 2019 р.). 

4. The 7th International Conference on Control and Optimization with Industrial 

Applications (м. Баку, Азербайджан, 26-28 серпня 2020 р.). 

5. XII-й міжнародній науково-практичній конференції з програмування 

УкрПРОГ’2020 (м. Київ, 15-16 вересня 2020 р.). 
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6. 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent 

Computing (м. Київ, 5-9 жовтня 2020 р.). 

7. 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information 

Theory (м. Київ, 25-27 листопада 2020 р.). 

8. Семінар «Застосування методів машинного навчання для пошуку 

кореферентних об’єктів та оцінки когерентності україномовних текстів», 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, 4 

грудня 2020 р.). 

9. Моделювання і комп’ютерна графіка, ДонНТУ та Інститут проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України (м. Покровськ, 27 

травня 2021 р.) 

 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 19 наукових праць 

(14 статей та 5 тез): 12 статей – в фахових наукових виданнях України; 2 статті – в 

іноземних періодичних наукових виданнях, віднесених до квартилів Q2 і Q3 (дані 

за 2020 рік) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank. 7 робіт 

проіндексовано в наукометричній базі даних Scopus, 3 роботи – в Web of Science. 

  

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел 

та п’яти додатків. Загальний обсяг роботи складає 209 сторінок, з яких основний 

зміст викладено на 160 сторінках. Дисертація містить 41 рисунок, 21 таблицю та 

список використаних джерел зі 139 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОГЕРЕНТНОСТІ ТЕКСТІВ НА 

ОСНОВІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

1.1 Визначення понять когерентності та когезії тексту 

Під когерентністю (цілісністю) тексту [29] мається на увазі змістовний і 

семантичний різновиди зв’язності, що можуть бути представлені наступними 

показниками: 

 семантичне узгодження лексичних одиниць; 

 тематично однорідні ряди слів; 

 повтори, синоніми, антоніми; 

 різноманітні семантико-стилістичні фігури. 

Отже, когерентність варто розглядати як тематичну згуртованість елементів 

тексту навколо спільної ідеї, тобто, як когнітивну інтегрованість тексту. Наявність 

когерентності документу дозволяє покращити комунікативну здатність автора 

передати основну ідею тексту читачу. Когерентність тексту може досягатися за 

допомогою наявності логічних відношень причин та наслідку, умов і результату; 

крім того, важливим компонентом є узгодження знань, представлених в тексті, з 

фоновими знаннями (досвідом читача). На рис. 1.1 зображено фрагменти 

когерентного та некогерентного текстів. 

 

Рис. 1.1 – Приклади когерентних та некогерентних фрагментів тексту 

Всі речення когерентного фрагменту стосуються спільної теми (хронологічна 

розповідь про події певної особи). Крім того, елементи цього фрагменту узгоджені 

у логічний спосіб відповідно до послідовного викладення матеріалу автором: 

речення (1) і (2) пов’язані наявністю спільних дійових осіб; семантичний вміст 



28 

 

речення (3) продовжує опис подій відповідно до знань, отриманих у попередніх 

реченнях. Спробуємо виконати заміну речення (2), сформувавши некогерентний 

фрагмент тексту. Варто зазначити, що нове речення (2) водночас пов’язане з 

реченнями (1) і (3) за допомогою наявності спільних дійових осіб. Однак відсутня 

когнітивна інтегрованість цього фрагменту у зв’язку з неузгодженістю знань, 

отриманих на етапі послідовного сприйняття всіх речень. Наприклад, незважаючи 

на наявність дискурсивного маркеру «Потім» у реченні (3), що свідчить про 

послідовне викладення матеріалу відповідно до вмісту попереднього фрагменту 

тексту, речення (2) і (3) описують різні події (загальний факт про особу та 

розпорядок дня відповідно). 

Оцінка когерентності документу передбачає аналіз узгодженості водночас 

сусідніх елементів тексту (забезпечення послідовності викладення змісту) та його 

віддалених частин (тематична цілісність всіх фрагментів документу). Необхідність 

такого аналізу різних фрагментів тексту обумовлює розгляд цілісності документу 

за допомогою двох окремих величин: локальної та глобальної когерентності тексту 

[30]. Під локальною когерентністю мається на увазі логічний зв’язок між сусідніми 

дискурсивними одиницями (фразами, реченнями тощо); глобальна когерентність 

полягає у наявності такого зв’язку між фрагментами документу в межах всього 

тексту. Таким чином, аналіз когерентності тексту на локальному та глобальному 

рівнях передбачає врахування різних типів зв’язку та узгодженості між частинами 

тексту протягом формування вихідної оцінки його цілісності. 

Крім власне семантичної узгодженості тексту, тобто, когерентності, 

розглядають структурну взаємодію його елементів – когезію. Відповідно до 

означення [29], когезія – це структурно-граматичний різновид зв’язності тексту, що 

характеризується наступними показниками: 

 узгодженість морфологічних категорій слів; 

 синтаксичні відношення сурядності й підрядності; 

 поверхнева організація синтаксичних структур; 
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 наявність кореферентних об’єктів (елементів, що описують спільну 

сутність); 

 коректний порядок слів; 

 інші формальні засоби зв’язку слів та речень. 

Наприклад, когезія досягається за допомогою узгодження відмінків слів 

словосполучення («півтора місяця», «три з половиною роки»), розташування 

елементів речення відповідно до смислового наголосу («ми знайшли цуценя під 

кущем малини» – «знайшли ми під кущем малини цуценя»). Таким чином, 

присутність когезійної складової у тексті є додатковою умовою формування 

когерентного документу. Варто зазначити, що наявність зазначеної структурно-

граматичної зв’язності тексту не є достатньою умовою формування когерентного 

тексту: речення (1)-(3) некогерентного фрагменту, зображеного на рис. 1.1, 

узгоджені відповідно до морфологічних категорій слів, містять кореферентні 

об’єкти та інші формальні засоби зв’язку дискурсивних одиниць. 

Враховуючи неоднорідність структури тексту та індивідуальний процес 

мислення людини, відсутній заздалегідь визначений набір правил, що дозволяє 

здійснити оцінку когерентності тексту. Крім того, сприйняття текстової інформації 

читачем теж доцільно розглядати як індивідуальну характеристику, що ускладнює 

узагальнення алгоритму та формування метрик оцінювання цілісності тексту. 

Таким чином, з метою здійснення оцінки когерентності тексту відповідно до 

очікуваної точності доцільним є застосування різних моделей машинного 

навчання. Використання зазначених моделей обумовлене можливістю 

автоматизованого аналізу різних компонентів тексту для формування рішення 

щодо його цілісності. Крім того, можливий подальший аналіз власне параметрів 

сформованої моделі з метою дослідження зв’язку між елементами тексту та 

з’ясування причини отримання вихідного результату. Розглянемо детальніше 

принцип роботи основних методів автоматизованої оцінки когерентності 

документу на основі дослідження різних властивостей тексту. 
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1.2 Методи оцінки когерентності на основі аналізу ролей сутностей 

документу 

1.2.1 Модель оцінки цілісності тексту Entity Grid 

У 2008 році в роботі [31] було запропоновано метод, що отримав назву Entity 

Grid. Незважаючи на наявність робіт, представлених раніше, метод Entity Grid 

варто розглядати як початковий етап застосування методології машинного 

навчання для оцінки когерентності тексту. Основна ідея методу полягає у 

виявленні закономірності у зміні синтаксичної ролі сутності протягом процесу 

обробки (читання) тексту. Алгоритм роботи методу варто розділити на наступні 

послідовні етапи: 

1. Попередня обробка тексту (пошук сутностей та виявлення їхніх 

синтаксичних ролей у реченні). 

2. Побудова «сітки сутностей». 

3. Формування векторів ознак для навчального набору даних. 

4. Здійснення навчання спроектованої моделі оцінки когерентності тексту. 

Попередня обробка тексту передбачає виявлення сутностей та їх маркування 

відповідними синтаксичними ролями: головна сутність (S – subject), підрядна 

сутність (O – object), допоміжна сутність  (X), відсутність ролі (–). Процеси пошуку 

сутностей та автоматизованого виявлення ролей в тексті не можуть бути здійснені 

за допомогою заздалегідь встановлених правил у зв’язку з неоднорідністю 

структури побудованого речення та лінгвістичних особливостей кожної мови. 

Таким чином, необхідним є застосування сторонніх мовленнєвих інструментів 

відповідно до предметної області задачі. Крім того, процес розмітки сутностей 

ускладнений необхідністю аналізу кореферентних об’єктів (елементів, що 

інтерпретують спільну сутність) як єдиної сутності. Наприклад, сутності 

«Microsoft» і «Microsoft Corporation» варто об’єднати до спільного елементу. Отже, 

етап попередньої обробки тексту потребує застосування різноманітних 

лінгвістичних моделей, сформованих для кожної мови. 

Під «сіткою сутностей» мається на увазі наступна таблиця: рядки 

відповідають кожному реченню, стовпчики – сутностям тексту. Кожна комірка 
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містить роль сутності у реченні. У випадку наявності декількох ролей сутності у 

тексті виконується вибір ролі за наступним пріоритетом: S, O, X, –. Приклад 

побудованої «сітки сутностей» наведено в таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1 – Приклад «сітки сутностей» тексту методу Entity Grid 

№ речення Відділ Microsoft Рішення Уряд Програмне забезпечення 

1 S S O – X 

2 – – – S X 

3 – S – O – 

4 – – S O X 

5 S O – – O 

6 – – – – S 

  

Додатково вводиться регулятивний параметр k  для відбору основних 

сутностей (об’єктів, що зустрічаються в тексті найчастіше). Таким чином, 

стовпчики таблиці формують лише ті сутності, частота появи яких у документі 

перевищує значення параметру k , що задається перед початком роботи методу. 

Варто зазначити, що процес відбору основних сутностей може виконуватися у 

інший спосіб. Наприклад, як значення регулятивного параметру k  доцільно 

застосовувати різноманітні модифікації метрики TF-IDF [32] з метою відсіювання 

найчастіше вживаних сутностей загальної тематики, що не стосуються предметної 

області тексту. 

Підхід, оснований на аналізі переходів між станами сутності, базується на 

теорії центрування у дискурсі [33]. Відповідно до теорії центрування здійснюється 

припущення, що певні стовпчики «сітки сутностей» будуть щільними, тобто, 

майже не міститимуть ролі «–»; розподіл ролей інших стовпчиків матиме 

розріджений характер: роль «–» зустрічатиметься найчастіше. Очікується, що 

зазначена структура «сітки сутностей» повинна відповідати когерентному тексту. 
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Наступним етапом роботи методу є формування векторів ознак. Необхідно 

виконати формальне представлення побудованої «сітки сутностей» для здійснення 

векторного представлення вхідного тексту D . Автори розглядають поняття 

локального переходу сутностей – послідовності  S,O,X,-
n
, що інтерпретує частоту 

появи сутностей в тексті та їхні синтаксичні ролі; n  – кількість речень. Набір 

локальних переходів (   S,X , S,-  тощо) формується за допомогою послідовної 

обробки кожного стовпчика «сітки сутностей». Після розрахунку ймовірності 

кожного такого переходу (відношення кількості його появ до їх загальної кількості) 

виконується представлення тексту D  як ймовірнісного розподілу локальних 

переходів сутностей:     

 ( ) ( ( ), ( ), , ( ))
1 2

D p D p D p D
m

  , (1.1) 

де m  – кількість встановлених переходів, ( ), 1..ip D i m  – ймовірність 

локального переходу в межах тексту. Таким чином, отриманий ймовірнісний 

розподіл ( )D  формує вектор ознак тексту D . 

Останнім етапом роботи методу Entity Grid є здійснення тренування моделі 

машинного навчання – бінарного класифікатора; на вхід моделі подається 

сформований вектор ознак ( )D , вихідне значення вказує на когерентність (1) чи 

некогерентність (0) вхідного тексту. У своїй роботі як модель-класифікатор автори 

використовували метод опорних векторів (SVM – support vector machines). Варто 

зазначити, що можуть бути застосовані інші бінарні класифікатори: логістична 

регресія, багатошаровий персептрон, ліс дерев рішень тощо. 

До недоліків методу Entity Grid варто віднести: 

 залежність від похибки сторонніх інструментів виявлення сутностей, їх 

синтаксичних ролей та пошуку кореферентних об’єктів; 

 відсутність аналізу семантичної складової тексту; 

 аналізу тексту лише на рівні сутностей, тобто, ігнорування інших 

компонентів речення, що впливають на його смислове навантаження (дієслів, 

прислівників, зворотів тощо); 
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 відстеження лише локальних переходів (в межах сусідніх речень) між ролями 

сутностей; 

 відсутність врахування когезійної складової – структурної узгодженості 

елементів тексту. 

 

1.2.2 Використання теорії риторичних структур для розрахунку 

когерентності фрагменту тексту 

Основна ідея розглянутого методу Entity Grid полягає у аналізі впливу зміни 

синтаксичної ролі сутностей на когерентність тексту. В роботі [34] пропонується 

виявляти відповідні залежності між дискурсивними ролями сутностей на основі 

застосування теорії риторичних структур (RST – Rhetorical Structure Theory). Згідно 

з теорією риторичних структур [35] когерентний текст може бути представлений у 

вигляді деревовидної структури – дискурсивного дерева; листкові вершини 

відповідні унікальним фрагментам тексту, що називаються елементарними 

дискурсивними одиницями. Всі сусідні вершини цього дерева пов’язані між собою 

за допомогою певного відношення та формують дискурсивне піддерево. Кожне 

дискурсивне піддерево може бути з’єднаним з іншим піддеревом відповідно до 

належного типу зв’язку. Розглядаючи вплив фрагментів тексту на смислову 

інтерпретацію піддерева, дискурсивні відношення між вершинами дерева 

поділяють на наступні категорії: одноядерні (англ. mononuclear) та багатоядерні 

(англ. multi-nuclear). У випадку одноядерного відношення один з фрагментів тексту 

розглядається як головний (ядро), інші фрагменти – як підрядні (сателіти). 

Багатоядерне відношення передбачає наявність лише головних фрагментів (ядер), 

що рівнозначно впливають на процес сприйняття тексту. 

Алгоритм роботи методу на основі RST-аналізу містить наступні кроки: 

1. Попередня обробка тексту (пошук сутностей та виявлення їхніх 

дискурсивних ролей у реченні). 

2. Побудова «сітки сутностей» на основі отриманих ролей. 

3. Формування векторів ознак для навчального набору даних. 
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4. Здійснення навчання спроектованої моделі оцінки когерентності тексту. 

Порівнюючи з методом Entity Grid, основна відмінність полягає у процесі 

попередньої обробки тексту, а саме у виявленні дискурсивних ролей сутностей. 

Спочатку виконується побудова дискурсивного дерева для кожного речення. 

Приклад речень та відповідного побудованого дискурсивного дерева зображено на 

рис. 1.2. Стрілкою позначений перехід до головного фрагменту; у випадку 

відсутності стрілок серед переходів до дочірніх вершин відношення вважається 

багатоядерним. Елементи , 1,2..7ie i   позначають елементарні дискурсивні одиниці 

тексту. Одноядерним відношенням пов’язані дискурсивні одиниці 1e  і 2e  

(відношення Temporal – узгодження в часі, 1e  – ядро), 4e  і 5e  (відношення Condition 

– умова, 4e  – ядро),  6e  і 7e  (відношення Cause – причина, 7e  – ядро). Далі відповідні 

фрагменти тексту 3 5( )e e  і 6 7( )e e  групуються за допомогою багатоядерного 

відношення Contrast (протилежність, порівняння). Багатоядерне відношення 

Background об’єднує фрагменти 1 2( )e e  і 3 7( )e e  до кореневої вершини. 

Наступним кроком роботи алгоритму є здійснення побудови «сітки 

сутностей». Відповідно до методу Entity Grid, рядки матриці представляють 

речення тексту, стовпчики – сутності. Кожна комірка містить значення 

дискурсивних ролей та тип відношення (N – ядро, S – сателіт) сутності в реченні. 

Встановлення дискурсивних ролей сутності виконується у наступний спосіб. Для 

кожного отриманого типу відношення (Background, Cause, Contrast, List, Temporal) 

виконується прямий обхід піддерева, однак під час проходу нелисткових вершин 

розглядаються тільки вершини-ядра. Таким чином, батьківський тип відношення 

Background встановлюється лише для сутностей  1 7,e e , а відношення List – для 

 3 4,e e . 
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Рис. 1.2 – Приклад тексту, виявлених дискурсивних одиниць та відповідного 

побудованого дискурсивного дерева 

 

Приклад «сітки сутностей», сформованої на основі дискурсивного дерева 

(див. рис. 1.2) зображено в таблиці 1.2. 

Формування векторів ознак ( ) ( ( ), ( ), , ( ))
1 2

D p D p D p D
m

   представлене 

як ймовірнісний розподіл переходів дискурсивних ролей. Однак для кожної 

сутності враховуються всі ролі, тобто, кодуються всі можливі комбінації ролей та 

відповідні переходи. Таким чином, збільшується розмірність векторів ознак до 
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162000m  . Далі виконується навчання бінарного класифікатора за допомогою 

методу опорних векторів. 

Незважаючи на одночасне врахування різних дискурсивних ролей сутностей 

та підвищення відповідних показників точності методу, недоліками розглянутого 

підходу на основі теорії риторичних структур є більшість проблем, що стосуються 

застосування методу Entity Grid: залежність від сторонніх інструментів, відсутність 

врахування когезійної складової, аналіз тексту лише на рівні сутностей. Крім того, 

питання формування дискурсивних ролей у тексті в автоматизований спосіб для 

багатьох мов знаходиться на початковому етапі та потребує застосування 

експертних знань для підготовки вхідного набору даних методу. 

 

Таблиця 1.2 – Приклад «сітки сутностей», сформованої з дискурсивного дерева 

№ речення dollar yesterday session Wall Street 

1 Background.N 

Temporal.N 

Background.N 

Temporal.N 

Temporal.S Temporal.S 

2 List.N 

Condition.N 

Contrast.N 

– – – 

3 Contrast.N 

Background.N 

Cause.N 

Cause.S – Cause.S 

  

1.2.3 Метод оцінки когерентності документу на основі побудови графів 

сутностей і речень тексту 

Наявність зваженої оцінки когерентності тексту дозволяє з’ясувати його 

семантичну та змістовну зв’язність відповідно до встановленого діапазону. Однак 

додатковою важливою інформацією для кінцевого користувача є опис процесу 

формування вихідної оцінки. Візуальне відтворення основних етапів роботи моделі 

та відстеження проміжних результатів дозволяють з’ясувати причину отримання 



37 

 

оцінки когерентності з метою вдосконалення семантичної та змістовної зв’язності 

тексту. Таким чином, автором може здійснюватися попередній аналіз фрагментів 

тексту для передбачення складнощів сприйняття інформації читачем. 

Інтерпретація причини формування вихідного результату є актуальною у випадку 

застосування моделі оцінки когерентності тексту в суміжних галузях. Наприклад, 

після встановлення моделлю діагнозу первинних ознак ментального захворювання 

медичному фахівцеві доцільно з’ясувати причину такого рішення системи для 

подальшого діагностування пацієнта. 

Незважаючи на ефективність застосування методології машинного навчання, 

а саме моделей глибокого навчання, для вирішення типових задач оцінки 

когерентності текстів, недоліком відповідних моделей є складність інтерпретації 

причини формування вихідного результату для кінцевого користувача. Доцільним 

є використання методів на основі застосування моделей машинного навчання як 

допоміжних засобів представлення елементів тексту. До таких методів варто 

віднести Entity Graph [36], оснований на побудові графів сутностей і речень. 

Аналогічно до методу Entity Grid, оцінка когерентності тексту за допомогою 

методу Entity Graph базується на виявленні закономірності у зміні синтаксичних 

ролей сутності в межах тексту. Однак основна ідея методу полягає у візуалізації 

«сітки сутностей» за допомогою графу: виконується припущення, що зазначена 

таблиця відповідає матриці інцидентності двочасткового графу. Таким чином, 

двочастковий граф ( , , , )s eG V V L w  здійснює формальне представлення документу 

D . Множина вершин sV  відповідна набору речень тексту , 1..is i N  ( N  – кількість 

речень), множина eV  – набору сутностей E ; L  і w  – множини ребер та ваг 

відповідно. Ребро між вершинами, відповідними реченню is  та сутності je , 

встановлюється у випадку наявності будь-якого значення комірки «сітки 

сутностей» ijc , крім «–» (відсутність ролі). Кожному ребру встановлюється 

значення ваги відповідно до синтаксичної ролі сутності в реченні: S  – 3, O  – 2, X  

– 1.  На рис. 1.3 зображено матрицю інцидентності та побудований граф G  на 

основі «сітки сутностей», наведеної в таблиці 1.3. 
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Таблиця 1.3 – Приклад «сітки сутностей» для побудови двочасткового графу G   

№ речення Відділ Microsoft Рішення Уряд Програмне забезпечення 

1 S X – – – 

2 – – O S X 

3 – – X X – 

4 – S – – O 

 

 

Рис. 1.3 – Приклад побудованого двочасткового графу G  та матриці 

інцидентності 

Для врахування локального та віддаленого зв’язку між фрагментами тексту 

здійснюється трансформування двочасткового графу G  до орієнтованого 

проекційного графу ( , )G V W : кожна вершина графу відповідає реченню тексту D

, вага ребра – мірі зв’язності між інцидентними вершинами (реченнями). Варто 

зазначити, що проекційний граф є орієнтованим: процес побудови ребер має 

однонапрямлений характер відповідно до порядку розташування речень в тексті 
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(від першого до другого, від другого до третього і т.д.), тобто, зворотній зв’язок 

між вершинами відсутній. Крім того, ребро між вершинами встановлюється лише 

у випадку наявності щонайменше однієї спільної сутності між відповідними 

реченнями. Авторами пропонується здійснювати побудову трьох варіантів 

проекційних графів залежно від способу розрахунку ваг ребер: , ,U W AccP P P . У 

випадку побудови проекційного графу UP  вага ребра 
ijW  рівна 1 (присутні спільні 

сутності між реченнями is  і 
js ) або 0 (спільні сутності відсутні). Вага ребер графу 

WP  рівна кількості спільних сутностей речень is  і 
js . Для проекційного графу AccP  

вага ребра 
ijW  розраховується за наступною формулою: 

 ( , ) ( , )
ij

ij i j

e E

W w e s w e s


   (1.2) 

де 
ijE  – множина спільних сутностей речень is  і 

js ; ( , )w e s  – вага ребра, 

інцидентного вершинам e  і s , в двочастковому графі G . Приклади проекційних 

графів , ,U W AccP P P , побудованих з двочасткового графу G  (див. рис. 1.3), зображено 

на рис. 1.4. 

Оцінка когерентності тексту D  розраховується як усереднене значення ваг 

ребер побудованого проекційного графу: 

 
1..

1
( ) ( )i

i N

Coherence D OutDegree s
N 

   (1.3) 

де ( )iOutDegree s  – сума ваг ребер, що виходять з вершини, відповідної 

реченню is ; N  – кількість вершин графу (речень тексту). 

Перевагою методу Entity Graph, основаного на представленні «сітки 

сутностей» у вигляді графу, є врахування зв’язку між фрагментами тексту 

незалежно від їх розташування. Таким чином, на відміну від попередньо 

розглянутих методів оцінки когерентності на основі аналізу локальних переходів 

ролей сутностей, формування вихідної оцінки цілісності документу за допомогою 

методу Entity Graph здійснюється на основі розрахунку його глобальної 

когерентності. Побудова двочасткового та проекційного графів дозволяє 
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проаналізувати зв’язок між віддаленими реченнями з метою відстеження наявності 

тематичної узгодженості в межах всього тексту. До недоліків методу Entity Graph 

варто віднести залежність від сторонніх інструментів для формування «сітки 

сутностей», а також відсутність аналізу семантичної складової. 

 

Рис. 1.4 – Приклад проекційних графів , ,U W AccP P P  

 

1.3 Застосування моделей нейронних мереж для оцінки локальної та 

глобальної цілісності тексту на рівні семантичної узгодженості речень 

1.3.1 Метод побудови графу семантичної схожості 

Розвиток різних моделей семантичного представлення елементів тексту 

(Word2Vec [37], Paragraph Vector [38], BERT [39], ELMo [40]) у векторному 

просторі обумовив можливість відповідної формалізації вхідного документу для 

подальшої обробки даних за допомогою моделей машинного навчання. Здійснення 

такого розподіленого векторного представлення фрагментів тексту на основі їх 

семантичних властивостей дозволяє виконувати проектування та тренування 

моделей машинного навчання різної архітектури для вирішення різнотипних задач 

обробки природної мови. Однак перед створенням та програмною реалізацією 

таких моделей доцільним є попередній аналіз відповідності зазначеного 

представлення даних поставленій задачі оцінки когерентності документу. 

Дослідження ефективності застосування різних моделей семантичного 

представлення елементів тексту для оцінки його когерентності можливе за 

допомогою побудови графу семантичної схожості [41]. Принцип роботи методу 
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оснований на аналізі узгодженості речень як міри їх семантичної подібності. 

Процес оцінки когерентності тексту за допомогою зазначеного методу варто 

розділити на наступні етапи: 

1. Попередня обробка тексту: токенізація, лематизація (стемінг), підготовка 

моделей семантичного представлення елементів тексту. 

2. Побудова графу семантичної схожості (встановлення ребер та розрахунок 

ваг) відповідно до обраного підходу та регулятивних параметрів. 

3. Оцінка когерентності тексту на основі аналізу зв’язку між вершинами 

побудованого графу. 

Початковим етапом є здійснення токенізації та лематизації тексту T . Під 

токенізацією мається на увазі процес представлення тексту як впорядкованої 

послідовності речень, а кожного речення – як відповідної послідовності слів 

(токенів). Операція лематизації передбачає приведення слів до їхньої нормальної 

форми (наприклад, іменників до називного відмінку, дієслів до інфінітиву). 

Результатом виконання зазначених операцій є представлення вхідного тексту як 

множини речень:  1 2, ,..., NT s s s , де N  – кількість речень; впорядкований набір 

слів  1 2, ,...,i i i

mw w w  визначає речення , 1,2,...,is i N . Далі необхідно виконати 

формальне векторне представлення речень у семантичному просторі за допомогою 

застосування попередньо навченої моделі. Автори роботи використовували модель 

GloVe [42]. Варто зазначити, що для підвищення ефективності роботи методу може 

застосовуватися інша модель, відповідна предметній області задачі чи контексту 

вживання слів (наприклад, ELMo). 

Таким чином, кожне слово речення is  представлене у векторній формі: 

 1 2, ,...,i i i

mw w w . Представлення речення is  у семантичному просторі виконується за 

допомогою усереднення відповідних векторів: 

 
1

1 N
i

i k

kN 

 s w  (1.4) 
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Наступним етапом є здійснення побудови графу семантичної схожості 

( , )G V E , де V  – множина вершин, E  – множина ребер. Вершина iv V  відповідає 

i -тому реченню is  в тексті, а зважене напрямлене ребро 
ije E  описує міру 

семантичного зв’язку між реченнями is  та 
js . Залежно від правил встановлення 

ребер між вершинами та розрахунку ваг розглядають наступні підходи побудови 

графу: PAV, SSV, MSV. 

Загальні кроки побудови орієнтованого графу PAV (з англ. preceding adjacent 

vertex – попередня сусідня вершина) певним чином відтворюють процес обробки 

тексту людиною: читання відбувається з початку тексту до кінця; розуміння 

смислового навантаження поточного фрагменту тексту залежить від попередньо 

опрацьованих речень. У випадку побудови графу така обробка тексту вказує на 

наявність зв’язку між поточною вершиною (реченням) і попередньою. Відповідно 

до алгоритму побудови графу PAV здійснюється формування ребра від поточної 

вершини до попередньої, якщо вага інцидентного ребра більша 0; в іншому випадку 

виконується спроба встановити ребро з ненульовою вагою між поточною та іншою 

найближчою попередньою вершинами. Таким чином, напівстепінь виходу графу 

PAV не перевищує 1. Вага ребра ije , інцидентного вершинам iv  та jv , інтерпретує 

міру семантичної схожості речень is  і js  та розраховується у наступний спосіб: 

 weight( ) uot( , ) (1 )cos( , )ij i j i je s s    s s  (1.5) 

де uot  – відношення кількості спільних сутностей речень is  та 
js  до їх 

загальної кількості; cos( , )i js s  – косинусна відстань між векторами речень;   – 

регулятивний параметр,  0,1 . Регулятивний параметр   задається перед 

початком побудови графу PAV для дослідження впливу різних компонент на 

точність методу. 

На відміну від побудови графу PAV, напрямок ребра між вершинами графу 

SSV (з англ. single similar vertex – єдина схожа вершина) може бути протилежним: 

від поточної вершини до наступної. Для кожної вершини здійснюється пошук 

суміжного вузла з найбільшим значенням міри семантичної схожості відповідних 
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речень; після завершення пошуку встановлюється ребро, інцидентне поточній 

вершині та знайденій. Отже, напівстепінь виходу графу SSV теж не перевищує 1. 

Вага ребра (значення міри семантичної схожості речень is  та 
js ) розраховується у 

наступний спосіб: 

 
cos( , )

weight( )
i j

ije
i j




s s
 (1.6) 

Наявність модулю різниці позицій речень у знаменнику формули дозволяє 

враховувати відстань між ними. Такий підхід полягає у припущенні, що міра 

семантичної схожості сусідніх речень когерентного тексту повинна перевищувати 

відповідне значення його віддалених частин. 

В попередніх підходах побудови графу семантичної схожості напівстепінь 

виходу вершин не перевищувала 1. У випадку побудови графу MSV (з англ. 

multiple similar vertex – багато схожих вершин) для кожного речення здійснюється 

розрахунок міри схожості (1.6) зі всіма іншими реченнями тексту. Ребро між 

вершинами встановлюється за умови перевищення відповідного значення міри 

схожості речень величини регулятивного параметру  . Значення параметру   

встановлюється перед початком побудови графу. Таким чином, на відміну від 

попередніх підходів побудови графу семантичної схожості, MSV враховує зв’язок 

між всіма реченнями тексту з відповідною нормалізацією відстані між ними. 

Приклади графів PAV, SSV та MSV зображено на рис. 1.5. 

Крім перевірки доцільності застосування різних моделей семантичного 

представлення елементів тексту для вирішення поставленої задачі, перевагою 

побудови графу семантичної схожості є можливість аналізу ефективності 

формування вихідної оцінки когерентності тексту на основі водночас локальної 

(граф PAV) та глобальної (графи SSV, MSV) цілісності речень вхідного документу. 

Додатково варто зазначити можливість дослідження впливу різних компонентів 

тексту на розрахунок вихідного результату за допомогою застосування 

регулятивних параметрів. До недоліків методу варто віднести відсутність аналізу 
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інших властивостей тексту протягом оцінки когерентності тексту, насамперед, 

когезійної складової (структурної узгодженості фрагментів тексту). 

 

Рис. 1.5 – Приклад побудови графу семантичної схожості на основі підходів PAV, 

SSV та MSV 

 

1.3.2 Аналіз особливостей застосування різнотипних нейронних мереж в 

моделях оцінки когерентності тексту 

Враховуючи приріст потужності обчислювальних ресурсів (CPU, GPGPU, 

TPU), нейронні мережі різної архітектури, а саме моделі глибокого навчання, 

застосовуються для аналізу даних в галузі обробки природної мови. Можливість 

гнучкого проектування топології мережі та збільшення кількості вільних 

параметрів дозволяють виявити закономірності у вхідних даних та узагальнити 

отримані залежності відповідно до поставленої задачі. Однак застосування 

різнотипних моделей глибокого навчання, як і методів машинного навчання, для 

обробки текстів природної мови ускладнене неоднорідністю структури тексту та 

нефіксованим розміром вхідних даних (слів та речень). Процес формування 

векторів ознак навчальної вибірки передбачає встановлення фіксованої розмірності 

простору ознак для подальшої обробки моделлю. У випадку аналізу тексту на рівні 
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речень, слів, сутностей чи словосполучень виникає проблема формального 

представлення зазначених дискурсивних одиниць для обробки вхідних даних, адже 

кожна з цих одиниць може складатися з довільної кількості елементів. З метою 

вирішення цієї проблеми застосовуються різні підходи, основані на процесі 

маскування вхідних даних та використанні певних архітектурних рішень під час 

проектування нейронних мереж. Під маскуванням мається на увазі приведення всіх 

вхідних послідовностей змінної довжини (наприклад, послідовності слів речення, 

де кожне слово представлене унікальним числовим значенням) до спільного 

представлення з максимальною фіксованої довжиною; нові додаткові позиції 

кожної послідовності заповнюються певними константними значеннями 

(наприклад, 0). Такий підхід дозволяє водночас виконати формування векторів 

ознак відповідно до заданої розмірності, а також ігнорувати марковані вхідні 

послідовності наступними шарами нейронної мережі протягом проходження 

сигналу. Однак процес маскування потребує використання додаткової пам’яті та 

обчислювальних ресурсів; крім того, у випадку перевищення кількості елементів 

вхідної послідовності певного порогового значення (заданої фіксованої розмірності 

простору ознак) відбувається втрата частини вхідних даних за рахунок їх 

приведення до фіксованої структури. Доцільним є врахування змінної довжини 

вхідних даних протягом проектування моделі. Розглянемо різні архітектури 

нейронних мереж та відповідні методи оцінки когерентності текстів. 

В роботі [43] запропоновано здійснювати оцінку когерентності тексту на 

основі рекурентної та рекурсивної нейронних мереж. Застосування рекурентної 

нейронної мережі [44] (simple RNN, LSTM, GRU тощо) обумовлене здійсненням 

обробки вхідних даних відповідно до порядку надходження сигналу у рекурсивний 

спосіб. Аналіз поточного сигналу виконується з урахуванням даних, отриманих на 

попередньому кроці, за допомогою нейронів зі зворотнім зв’язком. Варто 

зазначити, що такий аналіз сигналу певною мірою відповідає опрацюванню тексту 

читачем, адже нейрони головного мозку сприймають інформацію на основі 

попередньо прочитаного фрагменту. Приклад проходження сигналу через 

рекурентний шар зображено на рис. 1.6. У кожний дискретний проміжок часу t  
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здійснюється розрахунок поточного стану th  за допомогою обробки вхідного 

сигналу tx  з урахуванням попереднього стану 1th : 

 
1( )T T

t Recurrent t Recurrent t Rеcurrentf   h V h W x b  (1.7) 

де T

RecurrentV , T

RecurrentW   – матриці вільних параметрів, Rеcurrentb  – вектор зсуву, 

tanhf   – функція активації. 

 

Рис. 1.6 – Приклад проходження сигналу (слів речення) через рекурентний шар 

 

Таким чином, вектор th  здійснює представлення всієї вхідної послідовності 

(слів речення) з початку надходження сигналу. Перевагою застосування 

рекурентного шару є можливість здійснювати обробку послідовностей 

нефіксованого розміру, а також спроможність моделі враховувати порядок 

розташування елементів вхідного списку даних. Однак розглянуте послідовне 

проходження сигналу ускладнює процес паралелізації обчислень, що збільшує час 

обробки вхідних даних. 

У випадку застосування рекурсивної нейронної мережі виконується обробка 

вхідних даних у вигляді деревовидної структури. За допомогою синтаксичного 

конституентного аналізу речення [45] здійснюється формування бінарного дерева 

у наступний спосіб: кожен листковий вузол містить відповідне слово, а інші 

вершини вказують на тип відношення між дочірніми елементами (іменникова 

фраза, дієслівна група тощо). Приклад такої деревовидної структури речення 

зображено на рис. 1.7. 
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Рис. 1.7 – Приклад побудованого бінарного дерева на основі конституентного 

аналізу речення  

На відміну від рекурентного шару, у рекурсивного дерева відсутні зворотні 

зв’язки з попередніми вхідними сигналами. Проходження сигналу у такому дереві 

відбувається від листкових вузлів до батьківських, тобто, «знизу»-«вгору». 

Векторне представлення вершини p , що містить дочірні елементи 1c  і 2c , 

здійснюється у наступний спосіб: 

 
1 2

( [ , ] )T

p Recursive c c Rеcursivef  h W h h b  (1.8)   

де 
ph  – векторне представлення вершини p , 

1 2
[ , ]c ch h  – конкатенація векторів 

дочірніх вершин 1c  і 2c  відповідно, T

RecursiveW  – матриця вільних параметрів, Rеcursiveb  

– вектор зсуву, f  – функція активації. Після завершення проходження сигналу в 

межах дерева формальне представлення вхідної послідовності слів речення 

здійснюється за допомогою вектору кореневого елементу sh . Порівнюючи з 

рекурентним шаром, до переваг розглянутого рекурсивного представлення 

вхідного речення варто віднести додатковий послідовний аналіз слів відповідно до 

синтаксичних відношень між ними. Однак здійснення конституентного аналізу 

речення потребує застосування сторонніх інструментів. Крім того, представлення 

речення у такій формі ефективне для аналітичних флективних мов (наприклад, 

англійська мова), у яких відношення між словами виражаються з допомогою 

службових одиниць і порядку розташування повнозначних слів [46]. Виконання 
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конситуентного аналізу для групи синтетичних флективних мов (українська, 

польська, литовська тощо) ускладнене встановленням зв’язку між елементами 

тексту за допомогою словоформ незалежно від позицій дискурсивних одиниць. 

Розглянемо загальну структуру моделі оцінки когерентності тексту [43] на 

основі рекурентної та рекурсивної мереж. Вхідними даними моделі є текст 

 1 2, ,..., NT s s s , вихідними – оцінка когерентності ( )Coh T . Незважаючи на 

спроможність зазначених мереж здійснювати обробку послідовностей довільного 

розміру, авторами пропонується застосувати «віконний» підхід для аналізу речень, 

тобто, розбиття тексту на 1N L   угрупувань речень фіксованого розміру 3L  : 

 1 2 3 2 3 4 2 1, , , , , ,..., , ,N N NT s s s s s s s s s  . Оцінка когерентності тексту T  

розраховується як добуток когерентності всіх угрупувань: 

 ( ) ( 1)c

c T

Coh T p y


   (1.9) 

де ( 1)cp y   – ймовірність когерентності угрупування речень c T . Такий 

підхід обумовлений наступними факторами: 

 можливість виявлення некогерентних частин тексту в межах 3L   речень; 

 формування рішення щодо когерентності тексту на основі аналізу локальної 

цілісності його фрагментів, а саме підвищення впливу некогерентних 

локальних угрупувань речень на процес розрахунку вихідного значення 

когерентності всього документу. 

Таким чином, застосування нейронної мережі полягає у визначенні 

ймовірності ( 1)cp y   для вхідного угрупування речень. До основних етапів роботи 

моделі варто віднести попередню обробку речень, здійснення векторного 

представлення угрупування та виконання класифікації. На рис. 1.8 зображено 

поетапне проходження даних через модель нейронної мережі. 

Попередня обробка передбачає здійснення токенізації та лематизації з 

подальшою формалізацією слів речення за допомогою моделі семантичного 

представлення елементів тексту. Таким чином, кожне речення , 1,2,3is i   

представлене у вигляді впорядкованої множини векторів  1 2, ,...,
i

i i i

Nw w w .   
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       Рис. 1.8 – Основні етапи роботи моделі оцінки когерентності угрупування 

речень на основі рекурентної/рекурсивної нейронної мережі 

Наступним компонентом є модель речення, що на основі вхідної 

послідовності векторів слів  1 2, ,...,
i

i i i

Nw w w  формує векторне представлення 

речення sih . Модель речення реалізована за допомогою 

рекурентного/рекурсивного шару. Обробка вхідних даних цією моделлю 

виконується відповідно до формул (1.7) і (1.8). Варто зазначити, що модель речення 

застосовується спільно для всіх речень вхідного угрупування з метою зменшення 

кількості вільних параметрів нейронної мережі. Наступний шар конкатенації 

здійснює об’єднання векторів речень до спільного вектора  1 2 3, ,c s s sh h h h ; у 
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такий спосіб виконується формалізоване представлення всього вхідного 

угрупування. Далі здійснюється подання вектору ch  на вхід до повнозв’язного 

шару. Подальше проходження сигналу через набір повнозв’язних шарів 

виконується за наступними формулами: 

 
( )

( 1) sigmod( )

T

c sen c sen

T

c c

f

p y

 

  

q W h b

U q b
 (1.10) 

де T

senW , T
U  – матриці ваг, senb , b  – вектори зсуву. Значення ( 1)cp y   

інтерпретує очікувану ймовірність когерентності вхідного угрупування c T . 

Процес навчання моделі здійснюється за допомогою мінімізації функції втрат 

(бінарної перехресної ентропії) ( )J   стохастичним методом AdaGrad [47]: 

 

    

2

1
( ) log ( 1) (1 )log 1 ( 1)

2

c c c c

c Trainset

J y p y y p y
M

Q

M 







        






 (1.11) 

де   – множина вільних параметрів нейронної мережі, M  – кількість зразків 

навчальної вибірки, Q  – регулятивний параметр для уникнення перенавчання 

моделі. 

Як було зазначено раніше, недоліком застосування рекурентного шару є 

складність паралелізації обчислень. Для здійснення оцінки когерентності тексту з 

можливістю паралелізації обчислень в роботі [48] пропонується застосування 

багатоканальної згорткової нейронної мережі. Спроможність згорткових 

нейронних мереж виконувати паралельну обробку матричних даних обумовлює 

застосування цієї архітектури в галузі обробки зображень та відео: моделі-

переможці останніх змагань з розпізнавання зображень ImageNet Large Scale Visual 

Recognition Challenge (ILSVRC) основані на багатошарових згорткових нейронних 

мережах (AlexNet, VGG, ResNet [49, 50, 51]). Варто зазначити, що архітектура 

згорткового шару надає змогу виконувати обробку вхідних послідовностей даних 

нефіксованого розміру. Така властивість операції згортки дозволяє застосовувати 

зазначений тип мереж у задачах обробки природної мови. Крім можливості 
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паралелізації обчислень, до переваг пропонованого застосування згорткової 

нейронної мережі варто віднести можливість одночасного аналізу речення на рівні 

n-грам. Такий підхід дозволяє враховувати контекст вживання слова для 

подальшого семантичного представлення всього речення. 

Загальний принцип роботи методу, описаного в роботі [48], аналогічний до 

попередньо розглянутого: виконується розбиття тексту T  на «вікна» (угрупування) 

 1 2 3 2 3 4 2 1, , , , , ,..., , ,N N Ns s s s s s s s s 
; оцінка когерентності вхідного тексту 

розраховується за формулою (1.9). Основні компоненти моделі оцінки 

когерентності угрупування c T  зображено на рис. 1.9. 

Відмінність від моделі на основі рекурентної мережі полягає у заміні 

компоненту «Модель речення» на 3 окремих канали з використанням згорткової 

мережі. Метою кожного каналу є здійснення векторного представлення вхідної 

послідовності слів. Розглянемо детальніше основні етапи багатоканальної обробки 

вхідних речень , 1,2,3is i  . 

На рис. 1.10 зображено обробку вхідного речення окремим каналом 

згорткової мережі. Вхідна послідовність представлена у вигляді матриці | |d sS R  , 

де d  – розмірність векторного представлення слів у семантичному просторі, | |s  – 

кількість слів речення. Операція трансформування вхідної матриці до векторного 

представлення виконується за допомогою двох послідовних шарів: згорткового та 

субдискретизації. Згортковий шар містить набір фільтрів – матриць ваг Rd mF  , 

де m  – кількість стовпців фільтру, тобто, кількість слів, які обробляються 

одночасно (у дослідженні застосовувалося значення 3m  ). 

В ітеративний спосіб виконується рух кожного фільтру вздовж стовпців 

матриці речення S ; крок руху – одинарний. На кожному кроці здійснюється 

обчислення вектору 
1

R
S m

c
 

  (його координат) у наступний спосіб: 

     : 1:
,

i i m ii kj
k j

c S F S F
 

     (1.12) 

де   – операція попарного добутку елементів векторів,  : 1:i m i
S

 
 – поточна 

частина матриці речення, до якої застосовується матриця фільтру. 
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Рис. 1.9 – Основні компоненти моделі оцінки когерентності вхідного угрупування 

речень на основі згорткової нейронної мережі  

Вектор 
1

R
S m

c
 

  називають вектором ознак, а множину векторів, отриманих 

відповідно до набору фільтрів – картою ознак (див. рис. 1.10, «Згортковий шар»). 

Додатково до векторів карти ознак застосовується нелінійна функція активації 

ReLU (rectified linear unit): max(0, )x . 
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Рис. 1.10 – Обробка вхідного речення (послідовності слів) окремим каналом 

загорткового шару 

З метою приведення карт ознак до спільного векторного представлення 

застосовується шар субдискретизації. Вихідна матриця характеристик C  

обробляється у наступний спосіб: з кожного стовпця обирається найбільше 

значення. Таке перетворення можна представити у вигляді відображення (див. 

«Шар субдискретизації» на рис. 1.10): 

 
1

pool( ) : R R
S m

C
 

  (1.13) 

Отже, виконується відбір найважливіших компонентів кожного елементу 

карт ознак для формування векторного представлення речення sih . Подальше 

проходження сигналу через шари моделі зображено на рис. 1.9. Тренування моделі 

виконується за допомогою мінімізації функції втрат (1.11). 

Варто зауважити, що розглянуті моделі оцінки когерентності текстів 

здійснюють аналіз вхідних документів на рівні узгодженості елементів тексту, що 

знаходяться в межах впорядкованих угрупувань фіксованого розміру ( 3L  ). Отже, 

вихідна оцінка цих моделей інтерпретує когерентність тексту як міру його 

локальної цілісності. Як було зазначено раніше, додатково розглядають глобальну 
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когерентність документу як значення тематичної узгодженості віддалених частин 

тексту. З метою врахування глобальної когерентності документу, в роботі [52] було 

запропоновано здійснювати застосування додаткового шару LSTM для векторного 

представлення всього документу на основі впорядкованої вхідної послідовності 

речень. Подальша оцінка когерентності тексту виконується за допомогою 

застосування бінарного класифікатору. Ідея використання такого додаткового 

шару для оцінки глобальної когерентності була використана в наступних роботах 

[53] і [54]. Авторами пропонується застосовувати операцію згортки до прихованого 

стану чи виходу відповідного шару LSTM з метою виокремлення найвпливовіших 

фрагментів тексту, що відтворюють основну тематику вхідного документу. 

Отримане векторне представлення тексту використовується для подальшого 

аналізу глобальної когерентності документу аналогічно до попередньо розглянутої 

роботи. 

 

1.4 Порівняння ефективності застосування моделей оцінки когерентності 

тексту 

Здійснення порівняння ефективності використання розглянутих моделей 

ускладнене визначенням критерію когерентності тексту. Висновок щодо цілісності 

тексту може залежати від особистого сприйняття та фонових знань читача, тобто, 

мати суб’єктивний характер. З метою оцінки ефективності моделі в роботі [31] була 

запропонована задача розрізнення документів (англ. sentence ordering task, 

document discrimination task), що в подальшому застосовувалася в інших роботах 

для порівняння точності методів оцінки когерентності текстів. Задача розрізнення 

документів полягає в оцінці спроможності моделі відрізнити оригінальну версію 

тексту від модифікованої, утвореної шляхом перемішування позицій речень у 

випадковий спосіб. Документ вважається обробленим успішно, якщо когерентність 

оригінальної версії перевищує відповідне значення модифікованого варіанту. 

Точність вирішення задачі розрізнення документів розраховується як відношення 

кількості успішно оброблених текстів до їх загальної кількості: 
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IsRecognized( )

SentOrd( )
T Corpus

T

Corpus
Corpus





, (1.14) 

де Corpus  – множина документів, IsRecognized  – функція, що у випадку 

успішної/помилкової обробки тексту повертає 1/0. 

Крім задачі розрізнення документів, в роботі [41] був запропонований інший 

підхід оцінки точності методу оцінки когерентності тексту, що полягав у вирішенні 

задачі вставки. Задача вставки передбачає вилучення речення з тексту з 

подальшим пошуком його оригінальної позиції. Такий пошук коректної позиції 

речення певною мірою відтворює завдання тесту TOEFL, що складається для 

підтвердження певного рівня знання англійської мови. Таким чином, вирішення 

задачі вставки потребує розуміння тематики та логічного зв’язку елементів тексту. 

Документ вважається успішно обробленим, якщо когерентність оригінальної версії 

тексту перевищує всі відповідні значення інших можливих варіантів вставки 

обраного речення. Точність вирішення задачі вставки розраховується аналогічно 

до задачі розрізнення документів (1.14). 

Враховуючи використання різних текстових корпусів для тестування 

точності моделей, ускладнюється порівняльний аналіз ефективності всіх методів. 

Таким чином, пропонується розглянути точності вирішення задач для різних 

наборів документів окремо. В таблицях 1.4 та 1.5 наведено результати вирішення 

задач розрізнення документів та вставки [41], отримані для методів Entity Grid, 

Entity Graph та графу семантичної схожості (зазначені найвищі значення для 

кожного підходу побудови графу). 

Найвище значення точності вирішення задачі розрізнення документів 

отримано за допомогою методу Entity Grid, задачі вставки – графу семантичної 

схожості (PAV, 0.4  ). Крім того, варто відзначити різні значення регулятивних 

параметрів   і   для задач розрізнення документів та вставки, отриманих при 

побудові графу семантичної схожості різної структури. 
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Таблиця 1.4 – Точність вирішення задачі розрізнення документів для методів Entity 

Grid, Entity Graph та графу семантичної схожості (різні підходи побудови графу)  

Метод Параметр Точність, % 

Граф семантичної схожості (PAV) 0.4   77.4 

Граф семантичної схожості (SSV) - 67.6 

Граф семантичної схожості (MSV) 0.1   74.1 

Entity Grid Без відбору основних сутностей 84.5 

З відбором основних сутностей 83.7 

Entity Graph 
UP  65.2 

WP  71.6 

AccP  72.5 

 

Таблиця 1.5 – Точність вирішення задачі вставки для методів Entity Grid, Entity 

Graph та графу семантичної схожості (різні підходи побудови графу)  

Метод Параметр Точність, % 

Граф семантичної схожості (PAV) 0.0   35.6 

Граф семантичної схожості (SSV) - 34.6 

Граф семантичної схожості (MSV) 0.8   32.7 

Entity Grid Без відбору основних сутностей 34.6 

Entity Graph 
UP  19.2 

WP  22.2 

AccP  26.0 

 

Такі результати можуть свідчити водночас про доцільність врахування різних 

властивостей тексту протягом оцінки когерентності документу (семантична 

схожість, синтаксичні ролі сутностей, зв’язок між віддаленими частинами тексту 

тощо), а також необхідність здійснення експериментальної перевірки точності 

методу згідно з поставленою задачею для оцінки ефективності його застосування. 
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Окремо розглянемо ефективність застосування сучасних методів оцінки 

когерентності текстів на основі моделей нейронних мереж та засобів машинного 

навчання для вирішення задачі розрізнення документів: 

 Dist. Sentence – модель на основі рекурентної нейронної мережі [43]; 

 Grid-all nouns – метод Entity Grid на основі розгляду всіх іменників як 

окремих сутностей [55]; 

 Ext. Grid – метод Entity Grid з урахування додаткових властивостей сутностей 

на основі застосування зовнішнього корпусу [55]; 

 Neural Grid – розширення методу Entity Grid за допомогою застосування 

згорткової нейронної мережі для аналізу переходу ролей сутностей [56]; 

 Lex. Neural Grid – вдосконалення методу Neural Grid за допомогою 

врахування лексичних властивостей сутностей [57]; 

 Unified model – метод на основі додаткового застосування шару LSTM та 

операції згортки для оцінки глобальної когерентності тексту [54]. 

Відповідні результати наведено в таблиці 1.6 [54]. Стовпці «Перемішування» 

та «Інверсія» містять точність вирішення зазначеної задачі для різних варіантів 

формування модифікованої версії вхідного документу. «Перемішування» 

передбачає створення некогерентного тексту шляхом зміни позицій речень у 

випадковий спосіб. Некогерентний документ варіанту «Інверсія» формується за 

допомогою розташування речень тексту у зворотному порядку. 

Точність вирішення задачі розрізнення документів за допомогою методу на 

основі додаткового застосування шару LSTM та операції згортки для оцінки 

глобальної когерентності тексту (модель семантичного представлення елементів 

тексту –  ELMo) перевищує відповідні значення інших методів. Такі результати 

можуть свідчити про доцільність водночас врахування порядку слів речень та їх 

семантичної узгодженості згідно з контекстом вживання дискурсивних одиниць, а 

також додаткової оцінки глобальної цілісності фрагментів документу. Додатково 

варто відзначити збільшення точності методу Neural Grid за допомогою врахування 

додаткових лексичних властивостей сутностей, що обумовлює використання 
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різних характеристик елементів документу протягом оцінки його когерентності. 

Точність методу на основі рекурентної мережі (Dist. Sentence) не перевищує 20%, 

хоча значення точності вирішення задачі розрізнення документів за допомогою 

довільного бінарного класифікатору складає близько 50%; отримане значення 

свідчить про необхідність додаткової перевірки ефективності зазначеного методу. 

Крім того, варто зазначити використання різних моделей семантичного 

представлення елементів тексту (Word2Vec і ELMo) для реалізації методів, що 

може впливати на точність вирішення поставленої задачі. 

 

Таблиця 1.6 – Точність вирішення задачі розрізнення документів для різних 

варіантів формування некогерентних документів («Перемішування» та «Інверсія») 

за допомогою сучасних методів на основі моделей нейронних мереж та засобів 

машинного навчання 

Метод Модель 

семантичного 

представлення 

Перемішування, % Інверсія, % 

Dist. Sentence Word2Vec 17.39 18.11 

Grid-all nouns – 81.60 75.78 

Ext. Grid – 84.95 80.34 

Neural Grid – 85.93 83.00 

Lex. Neural Grid Word2Vec 88.56 88.23 

Unified model ELMo 93.19 96.78 

  

Питання доцільності використання задачі розрізнення документів як метрики 

точності методів оцінки когерентності текстів було розглянуто в роботі [9]. Крім 

того, було виконано експериментальну перевірку ефективності різних методів на 

основі моделей нейронних мереж для інших пропонованих задач. Отримані 

результати свідчать про залежність точності методів водночас від тестових 

корпусів даних, а також поставлених задач. Таким чином, наразі ускладнюється 

рішення щодо найефективнішого (з точки зору точності вирішення типових задач) 
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методу оцінки когерентності тексту. Однак можна зробити висновок щодо 

доцільності використання різноманітних характеристик тексту (семантичне 

представлення, локальна та глобальна узгодженість фрагментів документу, 

синтаксична та лексичні ролі сутностей тощо) для його формального 

представлення та подальшого аналізу когерентності. Крім того, у зв’язку з 

необхідністю врахування різних відношень між елементами тексту та 

неоднозначністю трактування міри когерентності документу, доцільним є 

застосування моделей нейронних мереж різної архітектури для створення методів 

оцінки когерентності документу згідно з поставленою задачею. 

 

1.5 Висновки, мета і задачі роботи 

Відповідно до проведеного аналізу літератури варто зробити наступні 

висновки: 

1. Доцільність аналізу семантичної цілісності текстів протягом вирішення 

різних задач галузі обробки природної мови (наприклад, виявлення 

фальсифікованих новин, детектування симптомів ментального захворювання 

тощо), а також наявність сучасних робіт, присвячених методам оцінки 

когерентності текстів, підтверджують актуальність дослідження цього 

напрямку. Оцінка когерентності тексту відноситься до AI-повних задач, що 

обумовлює застосування різних засобів методології машинного навчання 

протягом створення методів автоматизованого аналізу цілісності вхідного 

текстового корпусу. 

2. Оцінка когерентності тексту на основі теорії центрування у дискурсі, що 

застосовується в моделях Entity Grid і RST-аналізу, передбачає врахування 

зміни синтаксичної чи дискурсивної ролі сутностей за допомогою 

формування набору векторів ознак та подальшого здійснення навчання 

бінарного класифікатору. Основними недоліками такого підходу є 

відсутність аналізу семантичної складової вхідного тексту, а також 

залежність від точності сторонніх інструментів виявлення сутностей і 

відповідних ролей та пошуку кореферентних об’єктів. 
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3. Незважаючи на нижчі показники метрик оцінки ефективності методів, 

основаних на побудові графу тексту, порівняно з іншими моделями 

машинного навчання, доцільно використовувати зазначені методи з метою 

візуального відтворення процесу оцінки когерентності вхідного документу 

та дослідження впливу різних властивостей фрагментів тексту на 

формування вихідного результату. Враховуючи розрахунок параметрів 

моделі машинного навчання у автоматизований спосіб, ускладнюється 

розуміння причини формування вихідного значення відповідно до отриманих 

значень параметрів та структури моделі. Представлення тексту у формі графу 

дозволяє з’ясувати причини формування вихідного результату для 

подальшого виявлення некогерентних фрагментів та аналізу зв’язку між 

дискурсивними одиницями. 

4. Враховуючи наявність архітектури шарів нейронних мереж для обробки 

вхідної послідовності елементів тексту змінної довжини, а також точність 

вирішення типових задач аналізу цілісності текстів, доцільним є дослідження 

та проектування багатошарових нейронних мереж різної архітектури з метою 

оцінки водночас локальної та глобальної когерентності вхідного тексту. Крім 

того, актуальним є проектування шарів мережі з можливістю паралелізації 

процесу проходження сигналу через її компоненти для зменшення часу 

навчання та виконання моделі. 

5. Аналіз сучасних методів оцінки когерентності тексту дозволяє зробити 

висновок про відсутність врахування водночас семантичної та структурної 

узгодженості елементів тексту протягом розрахунку вихідного результату. 

Додатково варто зазначити здійснення підготовки та експериментальної 

перевірки ефективності зазначених методів у відповідних роботах для 

англомовного корпусу; дослідження оцінки когерентності україномовних 

текстів за допомогою засобів методології машинного навчання знаходиться 

на початковому етапі. 

Наведені висновки дозволяють сформулювати мету дисертаційного 

дослідження: створення методів оцінки локальної та глобальної когерентності 
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україномовних документів за допомогою проектування і навчання нейронних 

мереж з урахуванням семантичної та структурної узгодженості елементів тексту. 

Для досягнення поставленої мети сформовано наступні задачі: 

1. Дослідити вплив різних властивостей компонентів тексту на точність 

вирішення типових задач оцінки когерентності для україномовного корпусу. 

2. Дослідити та сформувати методи попередньої обробки україномовних 

текстів. 

3. Сформувати методи оцінки локальної та глобальної когерентності 

україномовних документів за допомогою аналізу узгодженості елементів 

тексту на основі різнотипних моделей нейронних мереж. 

4. Сформувати метод оцінки когерентності україномовного тексту на основі 

побудови графу з урахуванням водночас семантичної та структурної 

узгодженості його фрагментів. 
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РОЗДІЛ 2. СТВОРЕННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЛОКАЛЬНОЇ ТА 

ГЛОБАЛЬНОЇ КОГЕРЕНТНОСТІ УКРАЇНОМОВНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ АНАЛІЗУ СЕМАНТИЧНОЇ УЗГОДЖЕНОСТІ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТЕКСТУ 

2.1 Здійснення попередньої обробки україномовних текстів 

2.1.1 Формалізація елементів вхідного тексту для україномовного 

корпусу 

Початковим етапом роботи методів оцінки когерентності тексту, а також 

моделей вирішення задач обробки природної мови в цілому, є здійснення 

формального представлення елементів вхідного документу. На відміну від штучної 

мови, природна мова передбачає довільне застосування різноманітних 

лінгвістичних засобів для висловлення власних думок індивідом [58]. Формування 

природніх мов світу (розділів лексики, граматики) здійснювалося як результат 

набутого досвіду (повторного використання лінгвістичних елементів) без 

свідомого планування їхньої структури. Крім того, варто враховувати семантичну 

складову мовлення, а саме можливість представлення однієї інформації у різний 

спосіб. Таким чином, процес виконання формалізації вхідного документу будь-якої 

природної мови ускладнений неоднорідністю структури речень та наявністю 

семантичної складової, що відтворює процес мислення автора тексту. 

Формальне представлення вхідного документу залежить від поставленої 

задачі. Наприклад, виникає питання, які частини тексту (абзаци, речення, сутності, 

слова, символи) варто розглядати як основні одиниці протягом його аналізу. У 

випадку аналізу оцінки когерентності тексту розглянемо наступні етапи обробки 

вхідного україномовного документу : 

1. Токенізація. 

2. Приведення слів до нормальної форми. 

3. Семантичне представлення елементів тексту. 

4. Здійснення пошуку сутностей. 

5. Виділення словосполучень. 
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Токенізація передбачає представлення тексту як множини речень 

 1 2, ,..., NT s s s  ( N  – кількість речень), а кожного речення як множини токенів 

 1 2, ,...,
i

i i i

i ms w w w  ( im  – кількість токенів речення , 1,2,...,is i N ).  Під токенами 

маються на увазі атомарні одиниці, що здійснюють представлення речення: слова, 

символи, частини слів тощо. Враховуючи попередньо розглянуті методи оцінки 

когерентності тексту, вирішено здійснювати токенізацію речень на рівні слів. 

Токенізація тексту виконується шляхом застосування регулярних виразів 

відповідно до особливостей формування певної мови. Наприклад, для позначення 

прямої мови в україномовних текстах можуть застосовуватися «кутові лапки», а 

токени «ім.», «вул.», «бул.» є скороченнями та не вказують на кінець речення. 

Токенізація україномовних текстів виконувалася за наступним алгоритмом [59]: 

1. Здійснюється поділ тексту на абзаци за допомогою пошуку символу нового 

рядку. 

2. Виконується пошук речень абзацу: 

a. Застосовується регулярний вираз [^\s]+ для формування одиниць 

тексту t T , розділених пробілом. 

b. Критерій виявлення кінця речення для одиниці it T  наступний: 

 

 

 

 1

[ ] .!? »

[ ] (

[ ]

i

i

i

i

t end

t start

t ABR

t start А ЯЇҐЙA Z

 





  

 (2.1) 

де [ ]it end  – останній символ токена, [ ]it start  – перший символ 

токена, 1[ ]it start  – перший символ наступного токена, ABR  – множина 

загальновживаних абревіатур і скорочень. 

3. Застосовується регулярний вираз [59] для виявлення слів кожного речення. 

Наступним етапом попередньої обробки тексту є представлення слів у 

нормальній формі. Під нормальною формою слова мається на увазі загальне 

представлення його словозмін (флексій). Перевагами здійснення такого 
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перетворення слів є зменшення кількості пам’яті для збереження даних та 

однозначне визначення лексем, що дозволяє зменшити кількість вільних 

параметрів моделі обробки даних. У випадку аналізу аналітичних флективних мов 

(англійська, німецька, скандинавські мови) доцільним є застосування операції 

стемінгу [60], що полягає у приведенні слова до нормальної форми шляхом 

вилучення допоміжних морфем (суфікси, префікси, закінчення). Така 

трансформація слів до кореневої форми здійснюється за допомогою попереднього 

встановлення набору правил пошуку допоміжних морфем та послідовних кроків їх 

вилучення. Також операція стемінгу може застосовуватися для україномовних 

текстів. Наприклад, слово «ортогональний» перетворюється до форми «ортогонал» 

за рахунок вилучення закінчення. Однак у зв’язку з належністю української мови 

до синтетичних флективних мов, задача написання правил вилучення допоміжних 

морфем ускладнена наявністю різноманітних словоформ, відмінків та інших 

особливостей синтезу мовлення. Доцільним є застосування лематизації – процесу 

приведення слова до леми за допомогою аналізу частини мови та застосування 

словникових даних [61]. Приведення слів до нормальної форми в україномовних 

текстах виконується у різний спосіб залежно від частини мови: 

 Для іменників – називний відмінок, форма однини. 

 Для прикметників – називний відмінок, форма однини, чоловічий рід. 

 Для дієслів, дієприкметників, дієприслівників – форма інфінітиву. 

Семантичне представлення елементів тексту може здійснюватися за 

допомогою побудови онтологічних систем та застосування попередньо навчених 

моделей представлення фрагментів документу (слів, речень) у векторному просторі 

(ELMo, BERT тощо). Незважаючи на наявність різнотипних зазначених моделей, 

процес векторного представлення елементів тексту відповідно до їхнього 

смислового навантаження залишається актуальною задачею. Семантичне 

представлення слів ускладнене необхідністю врахування контексту, вирішення 

полісемії (багатозначності), омонімії тощо. Вибір певної моделі векторного 

представлення елементів речення залежить від багатьох факторів: особливостей 
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мови, предметної області, поставленої задачі. Протягом проведення досліджень 

методів оцінки когерентності україномовних текстів пропонується застосувати 

різні моделі: Word2Vec, Doc2Vec, ELMo. Модель україномовного корпусу 

Word2Vec [62] варто розглядати як базовий підхід векторного представлення слів 

без врахування контексту їх вживання; різні модифікації Doc2Vec дозволяють 

дослідити вплив розташування слів та речень на семантичне представлення 

документу. Застосування моделі ELMo обумовлене можливістю формування 

векторів слів речень з урахуванням сусідніх дискурсивних одиниць. У такий спосіб 

певною мірою аналізується контекст вживання слів для здійснення представлення 

елементів тексту у семантичному просторі. 

Пошук сутностей та словосполучень в реченні варто розглядати як окремі 

задачі галузі обробки природної мови. Вирішення цих задач передбачає 

структурний та семантичний аналіз тексту залежно від особливостей мови. У 

зв’язку з відсутністю програмних моделей пошуку сутностей та словосполучень в 

україномовних документах, наявних у відкритому доступі на момент проведення 

дослідження, пропонується створення відповідних методів з можливістю їхньої 

подальшої програмної реалізації для використання в моделях оцінки когерентності 

тексту та інших суміжних задачах обробки природної мови. Для здійснення пошуку 

сутностей в україномовних документах було створено відповідний метод 

виявлення іменних груп [20], оснований на аналізі структури синтаксичного дерева 

залежностей. Реалізований програмний модуль пошуку іменних груп розміщено на 

платформі The Python Package Index (PyPI) [63], що дозволяє виконати імпорт 

створеного програмного рішення у сторонні проекти для подальшого 

використання. Процес екстракції словосполучень речення передбачає аналіз тексту 

з метою виявлення різнотипних частин документу, пов’язаних між собою явними 

та неявними елементами дії, часу, місця тощо. Вирішення цієї задачі ускладнене 

наявністю різних типів словосполучень залежно від морфологічного вираження 

головного слова, характеру зв’язку їхніх компонентів, структури. Розглянемо 

детальніше принцип роботи пропонованого методу пошуку словосполучень в 

україномовному реченні. 
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2.1.2 Метод екстракції словосполучень речень україномовного тексту  

Процес формалізованого представлення речень для здійснення оцінки 

когерентності тексту зазвичай виконується на рівні слів (методи на основі моделей 

нейронних мереж) чи сутностей (Entity Grid, Entity Graph). З метою семантичного 

представлення різних фрагментів тексту додатково здійснюється вилучення стоп-

слів – токенів, що не містять смислового навантаження (наприклад, службові 

частини мови як частки, сполучники тощо). Зазначена попередня обробка речень 

дозволяє аналізувати текст на основі дискурсивних одиниць, що інтерпретують 

семантичні властивості та поведінку його основних об’єктів. У такий спосіб 

здійснюється оцінка семантичної узгодженості відповідних елементів тексту. 

Однак крім семантичної узгодженості різних частин тексту, когерентність також 

передбачає наявність структурної узгодженості слів речень, тобто когезійної 

складової. Незважаючи на семантичне представлення тематики тексту за 

допомогою набору основних сутностей та елементів зв’язку між ними, відсутність 

їхньої структурної узгодженості відповідно до правил побудови речень в 

українській мові ускладнює процес сприйняття інформації читачем. Крім того, 

варто зазначити доцільність аналізу стоп-слів протягом попередньої обробки 

тексту у зв’язку з можливістю семантичного представлення слів речень відповідно 

до контексту їхнього вживання. Таким чином, враховуючи доцільність аналізу 

структурної узгодженості елементів тексту, пропонується додатково здійснювати 

обробку вхідного тексту на рівні словосполучень. Такий вибір одиниць 

представлення речень тексту обумовлений наступними факторами: 

 Процес автоматизованої екстракції словосполучень з речень тексту 

передбачає наявність структурної зв’язності між словами відповідно до 

особливостей мови. У випадку помилкового узгодження слів (наприклад, 

невідповідність відмінків) чи некоректного їхнього порядку розташування в 

реченні зменшується ймовірність успішного виявлення інформативних 

словосполучень.  
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 Представлення речення як набору словосполучень дозволяє враховувати 

службові частини мови, що виконують допоміжну функцію протягом 

семантичного представлення виявлених фраз. 

Виконаємо представлення речення S  як множини слів: 1 2{ , ,..., }NS t t t , де N  

– кількість слів речення. Застосовуючи синтаксичний аналізатор української мови 

[64], виконаємо представлення речення S  за допомогою асиметричного бінарного 

відношення R  «батьківський елемент – дочірній елемент»: 

 {( , ) | , }i j i jR t t t t S  , (2.2) 

де , {1,2,..., }i j I N  . Крім того, кожен елемент відношення містить атрибут, 

що описує тип відношення (дієслівна безприйменникова сполука, сурядна сполука 

тощо): 

 1 2{ , ,..., }MP p p p , (2.3) 

де M  – кількість всіх можливих типів відношень. Таким чином, результат 

застосування синтаксичного аналізатору можна представити у наступний спосіб: 

 {( , ) | , }A r p r R p P    (2.4) 

Проаналізувавши різні типи відношень, вирішено вилучити зв’язки, що 

виконують функцію сполучення незалежних частин речення. Крім того, з метою 

агрегації властивостей певного об’єкту протягом здійснення представлення 

словосполучень виконується наступна модифікація зв’язку. У випадку виявлення 

декількох дочірніх елементів іменникової сполуки виконується представлення цих 

токенів як однонапрямленого зв’язного списку: здійснюється заміна батьківського 

елементу попереднім дочірнім словом. Така трансформація обумовлена 

уникненням дублювання словосполучення протягом подальшого аналізу. На основі 

отриманого відношення R  та множини слів S  виконується побудова 

напрямленого ациклічного графу ( , )G S R . На рис. 2.1 зображено приклад 

геометричної інтерпретації графу G . Граф ( , )G S R  ациклічний. Застосовуючи 

алгоритм пошуку в глибину, виконаємо пошук всіх шляхів 1 2{ , ,..., }LX X X X . 
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Рис. 2.1 – Приклад геометричної інтерпретації графу G  

Кожен елемент отриманої множини X  містить множину токенів, що 

описують певне словосполучення речення. Таким чином, за допомогою множини 

X  здійснюється представлення словосполучень вхідного речення S . Нижче 

наведена множина словосполучень X  відповідно до обходу графу G , зображеного 

на рис. 2.1. 
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 (2.5)  

Як приклад розглянемо процес екстракції словосполучень з речення 1S : 

«Останні ж продавали дороге товарне зерно до Британії і, відповідно, 

збагачувалися.». Результатом застосування синтаксичного аналізатору до речення 

1S  є бінарне відношення R . В таблиці 2.1 зображені елементи цього відношення та 

відповідний тип зв’язку p P . Після вилучення зв’язків «сурядна сполука» та 

«приєднання вставних слів», здійснюється формування графу G , зображеного на 

рис. 2.2. Крім того, виконується перетворення зв’язку «зерно-дороге» на «товарне-

дороге» у зв’язку з виявленням декількох дочірніх елементів іменникової 

безприйменникової сполуки. 
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Таблиця 2.1 – Приклад результату застосування синтаксичного аналізатору до 

речення 

Батьківський елемент Дочірній елемент Тип зв’язку 

Останні ж сполука з часткою 

продавали зерно дієслівна безприйменникова сполука 

продавали до дієслівна прийменникова сполука 

продавали Останні координаційний зв'язок 

зерно товарне іменникова безприйменникова 

сполука 

зерно дороге іменникова безприйменникова 

сполука 

до Британії прийменникова сполука 

і продавали сурядна сполука 

і збагачувалися сурядна сполука 

збагачувалися відповідно приєднання вставних слів 

  

Різними кольорами позначені шляхи, отримані внаслідок обходу в глибину 

наведеної деревовидної структури. Пунктирною лінією відмічене перетворення 

зв’язку «зерно-дороге» на «товарне-дороге». Таким чином, результатом 

застосування пропонованого методу для речення 1S  є наступна множина 

словосполучень X : 

 

1 2 3

1

2

3

{ , , }

{продавали,зерно,товарне,дороге}

{продавали,до,Британії}

{продавали,Останні,ж}

X X X X

X

X

X









 (2.6)    
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Рис. 2.2 – Граф G , побудований на основі екстрагованого відношення 

«батьківський елемент – дочірній елемент»; різними кольорами позначені шляхи, 

отримані внаслідок обходу у глибину, що відтворюють словосполучення речення 

 

2.2 Метод оцінки локальної когерентності тексту за допомогою 

застосування нейронної мережі на основі архітектури моделі машинного 

перекладу Transformer 

2.2.1 Загальна архітектура моделі Transformer 

Проаналізувавши формалізоване представлення елементів україномовного 

тексту, перейдемо до розгляду методів оцінки когерентності документу. З метою 

дослідження впливу локальної та глобальної цілісності тексту на формування 

вихідної оцінки його когерентності, пропонується створення окремих методів для 

аналізу відповідних властивостей тексту. Спочатку розглянемо створений метод 

оцінки локальної когерентності документу. Такий вибір обумовлений доцільністю 
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аналізу представлення суміжних речень угрупувань для подальшого дослідження 

зв’язку між елементами локалізованих когерентних фрагментів та проектування 

методу оцінки глобальної когерентності на основі узгодженості віддалених частин 

тексту. 

Перейдемо до проектування моделі нейронної мережі, що здійснює власне 

оцінку когерентності вхідного угрупування речень. Враховуючи попередньо 

розглянуті методи оцінки когерентності англомовних текстів, до ключових 

компонентів моделі варто віднести шари мережі, що здійснюють трансформацію 

вхідної послідовності слів (речень чи тексту в цілому) до векторного представлення 

всього угрупування. Протягом подальшого аналізу методу такий набір шарів 

мережі та множину зв’язків між ними відповідно до спроектованої архітектури 

називатимемо моделлю речення. Результатом застосування моделі речення до 

вхідних даних є векторне представлення речення. Далі за рахунок агрегації 

отриманих векторів речень виконується векторне представлення всього 

угрупування; формування оцінки ймовірності когерентності відповідного 

фрагменту тексту здійснюється за допомогою застосування бінарного 

класифікатору. Варто зазначити, що процес аналізу послідовності слів моделлю 

речення повинен передбачати врахування водночас семантичної, а також 

структурної узгодженості дискурсивних одиниць для їхнього формалізованого 

представлення. У випадку застосування рекурентних чи згорткових шарів у моделі 

речення обробка сигналу виконується у послідовний спосіб згідно з розташуванням 

токенів в межах речення. Таким чином, аналізується структурна узгодженість слів 

речення згідно з порядком їх розташування. Однак крім послідовності розміщення 

слів, доцільно враховувати наявність різнотипних зв’язків (смислових, 

граматичних тощо) між дискурсивними одиницями незалежно від їхніх позицій в 

реченні. Враховуючі наведені вимоги до моделі речення для обробки 

україномовного корпусу, векторне представлення речень вхідного угрупування 

пропонується виконувати за допомогою елементів моделі Transformer. Розглянемо 

детальніше загальну архітектуру цієї моделі та проходження сигналу через 

відповідні компоненти. 
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Модель Transformer [65] застосовується під час проектування нейронних 

мереж для вирішення задачі машинного перекладу. Загальні компоненти 

відповідної нейронної мережі зображено на рис. 2.3.  

 

Рис. 2.3 – Загальна архітектура моделі Transformer для здійснення машинного 

перекладу вхідного тексту 

Після формального представлення тексту здійснюється проходження сигналу 

через набір енкодерів (від англ. encoder – «кодувальник») – компонентів, що 

виконують кодування різних властивостей тексту відповідно до особливостей 

побудови речень певної мови. Вихідне значення останнього енкодеру здійснює 

матричне проміжне представлення всієї вхідної послідовності. Отримане проміжне 

представлення вхідної фрази подається на вхід набору декодерів, що виконують 

зворотну операцію перетворення матричних даних до тексту згідно з 



73 

 

особливостями формування вихідної мови. Відповідно до необхідності 

трансформування послідовності слів до векторного проміжного представлення за 

допомогою моделі речення, доцільно проаналізувати можливість застосування 

набору енкодерів моделі Transformer протягом проектування нейронної мережі 

оцінки когерентності вхідного тексту. Розглянемо детальніше структуру кожного 

енкодеру. На рис. 2.4 зображено проходження сигналу (вхідних слів) через шари 

цього компоненту. Вхідними даними енкодеру є послідовність векторів  1 2, ,...x x , 

що здійснюють формалізоване представлення відповідних слів. Розмірність 

векторів kd  встановлюється як гіперпараметр моделі (у випадку застосування 

окремих шарів перетворення вхідної послідовності слів до їхнього векторного 

представлення) чи визначається попередньо навченою моделлю семантичного 

представлення елементів тексту. Далі вектори слів подаються на вхід компоненту, 

що отримав назву «self-attention». Під механізмом «self-attention» мається на увазі 

встановлення зваженого зв’язку («уваги») між словами в межах однієї 

фрази/речення. Такий підхід дозволяє виявити різноманітні типи взаємозв’язку між 

елементами речення незалежно від порядку розташування в реченні чи 

послідовності їх аналізу. Результатом проходження сигналів (слів) через компонент 

«self-attention» є вектори  1 2, ,...z z , сформовані відповідно до контексту вживання 

слова та розрахованого зваженого зв’язку з іншими токенами. Далі здійснюється 

обробка зазначених векторів мережею прямого розповсюдження; вихідними 

даними енкодеру є набір векторів  1 2, ,...r r , що подається на вхід наступного 

енкодеру. Наявність шарів нормалізації обумовлена доцільністю передачі сигналу 

попередніх шарів наступним (англ. residual connections) для уникнення проблеми 

затухаючого градієнту протягом навчання нейронної мережі.  Варто зазначити, що 

на відміну від рекурентного чи згорткового шарів процес проходженням сигналів 

через компоненти енкодера виконується незалежно від аналізу інших токенів 

вхідної послідовності. Така архітектура дозволяє виконувати обчислення (навчання 

та виконання нейронної мережі) у паралельний спосіб за допомогою елементів 

GPGPU чи TPU. 
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Рис. 2.4 – Проходження сигналу (вхідних слів) через шари енкодеру моделі 

Transformer 

Крім виявлення зваженого зв’язку між слова вхідної фрази, компонент «self-

attention» дозволяє певною мірою враховувати порядок слів за допомогою їхнього 

позиційного кодування, що також є необхідною властивістю тексту для аналізу 

оцінки когерентності документу. Враховуючи наведені переваги використання 

архітектури Transformer для обробки вхідного тексту, пропонується застосувати 

відповідні компоненти для проектування нейронної мережі оцінки когерентності 

угрупування україномовних речень.   
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2.2.2 Модель оцінки локальної когерентності україномовного тексту на 

основі використання елементу кодування архітектури Transformer 

Проаналізувавши процес проходження сигналу через елемент енкодеру 

моделі Transformer, розглянемо детальніше пропонований метод оцінки локальної 

когерентності україномовних текстів. Вхідними даними методу є текст T , 

представлений у вигляді набору угрупувань речень 

 1 2 3 2 3 4 2 1, , , , , ,..., , ,N N NT s s s s s s s s s  ; результатом роботи методу є 

ймовірнісна оцінка когерентності, що обраховується як добуток когерентності всіх 

вхідних угрупувань (див. формулу (1.9)). Такий вибір методу оцінки цілісності 

тексту на основі послідовного аналізу угрупувань речень обумовлений можливістю 

подальшого відслідковування процесу розрахунку вихідної оцінки з метою 

виявлення некогерентних фрагментів тексту. Отже, застосування спроектованої 

моделі передбачає здійснення оцінки когерентності кожного вхідного угрупування 

речень 1 2, , , 1,2,..., 2i i is s s i N    . На рис. 2.5 зображено основні компоненти 

спроектованої нейронної мережі. Розглянемо детальніше принцип роботи кожного 

компоненту. 

Першим етапом є здійснення попередньої обробки, а саме формального 

представлення вхідного угрупування речень. Після виконання попередньої 

обробки тексту, а саме застосування операцій токенізації та лематизації, речення 

угрупування is  представлене у вигляді послідовності слів  1 2, ,...,i i i

Niw w w , де Ni  – 

кількість слів i -го речення. З метою уникнення залежності точності методу від 

сторонніх моделей семантичного представлення елементів речення, пропонується 

виконати векторне представлення вхідної послідовності слів is  за допомогою 

застосування окремих компонентів нейронної мережі. Спочатку виконується 

побудова словника на основі текстів навчальної вибірки. Під словником мається на 

увазі структура, в якій дані зберігаються у вигляді «ключ-значення». 
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Рис. 2.5 – Загальна архітектура спроектованої нейронної мережі на основі 

елементу кодування архітектури Transformer для оцінки когерентності вхідного 

угрупування речень  

 

У випадку аналізу текстів така відповідність представлена у наступний 

спосіб: «індекс-слово». Позначимо розмірність словника як vocab_size . На основі 

побудованого словника слів формується окрема модель (токенізатор), що виконує 

перетворення вхідного речення до впорядкованої послідовності індексів слів: 

 1 2, ,...,i i i

i Nis ind ind ind    , (2.7) 

де 1 , 1,2,...,i

jind vocab_size j Ni   . З метою паралельної обробки вхідних 

речень протягом навчання та виконання моделі нейронної мережі здійснюється 

приведення всіх послідовностей індексів до фіксованої довжини 

40MAX_LENGTH   за допомогою додавання символів маскування та вилучення 

надлишкових елементів. Вибір такої фіксованої довжини послідовностей індексів 

обумовлений результатами дослідження залежності сприйняття інформації 
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читачем від кількості слів речення, проведеним Американським інститутом преси 

(англ. American Press Institute) [66]. Згідно з отриманими даними, у випадку 

перевищення довжини речення зазначеного порогового значення кількість 

інформації, сприйнятої читачем, не перевищує 10 відсотків від інформативного 

наповнення всього речення. 

Наступним компонентом є модель речення, що здійснює аналіз вхідної 

послідовності індексів для подальшого векторного представлення речення з 

урахуванням розташування слів та зв’язку між ними. Приклад проходження 

сигналу через елементи моделі речення зображено на рис. 2.6. 

Спочатку здійснюється створення маски вхідної послідовності is  за 

допомогою шару маскування. Під маскою мається на увазі масив булевих значень 

[ , ,...., , ]mask False False True True , що вказують на необхідність врахування (True) 

чи ігнорування (False) відповідної позиції вхідної послідовності is  протягом 

подальшого проходження сигналу. Вхідна послідовність is  та отримана маска 

значень mask  подаються на вхід до шару вбудовування (англ. embedding layer). 

Функцією шару вбудовування є здійснення перетворення вхідного набору індексів 

слів до множини їхнього векторного представлення відповідно до встановленої 

розмірності. Протягом процесу проходження сигналу через шар вбудовування 

виконується співставлення індексу кожного слова i

jind  відповідному вектору i
jind

w

; розмірність вектору dim  встановлюється протягом проектування мережі. Вільним 

параметром шару є матриця вбудовування EmbW  (англ. embedding matrix) 

розмірністю vocab_size dim . Співставлення слова вектору виконується у 

наступний спосіб: 

 

one_hot_fn( )

0,
[ ] , 1,2,...,

1,

Emb

ind

ind

W

k ind
k k vocab_size

k ind



 


 



v

w v

v

, (2.8) 



78 

 

де ind  – індекс слова у словнику, one_hot_fn  – функція приведення індексу 

до векторної форми v  за допомогою кодування one-hot. 

 

Рис. 2.6 – Приклад проходження сигналу (послідовності індексів слів речення) 

через компоненти моделі речення  

 Під кодуванням one-hot мається на увазі векторне представлення слова у 

наступний спосіб: позиція вектору, номер якої відповідний індексу слова ind , 

встановлюється рівним 1; всі інші позиції рівні 0. Виконавши обробку всієї вхідної 

послідовності, отримуємо матрицю iX . 

Аналіз вхідної матриці iX  за допомогою енкодеру детально описано в роботі 

[65]; вихідним результатом роботи енкодеру є матриця iZ . Останнім елементом 
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моделі речення є компонент агрегації. Функцією цього компоненту є здійснення 

перетворення матриці iZ  до векторного вигляду з метою подальшого застосування 

повнозв’язних шарів бінарного класифікатору. Для дослідження представлення 

вхідного речення матрицею iZ  пропонується розглянути наступні варіанти 

структури компоненту агрегації: 

 Набір рекурентних комірок LSTM. Такий підхід дозволяє підвищити вплив 

позиційного розташування слів у тексті протягом векторного представлення 

речення. Недоліком є ускладнення паралельної обробки даних, адже аналіз 

слів здійснюється послідовно. 

 Застосування функцій агрегації (пошук найбільшого/середнього 

арифметичного значення) до стовпчиків матриці iZ . У такий спосіб 

здійснюється формування векторного представлення речень на основі 

відбору найвпливовіших компонент кожного слова. 

Вихідними даними компоненту агрегації (і власне моделі речення) є вектор 

ix , відповідний вхідному реченню is . Далі здійснюється об’єднання векторів 

речень до спільного представлення за допомогою шару конкатенації. Результатом 

подальшого проходження сигналу (вектору) через повнозв’язні шари бінарного 

класифікатору є власне ймовірність когерентності вхідного угрупування речень. 

Проаналізувавши структуру спроектованої моделі, розглянемо процес 

навчання нейронної мережі. Для створення навчальної вибірки необхідно виконати 

формування зразків двох типів угрупувань речень: когерентного та 

некогерентного. Маркування когерентних зразків тексту  1 2, ,..., NT s s s  

здійснюється за допомогою створення набору відповідних угрупувань речень

 1 2 3 2 3 4 2 1, , , , , ,..., , ,N N NT s s s s s s s s s   та подальшого співставлення отриманим 

групам мітки когерентного документу: 1truey  . Розмічення некогерентних 

документів значенням 0truey   може виконуватися наступними способами: 
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1. Здійснюється створення модифікованої версії тексту T   шляхом 

перемішування речень тексту T . Некогерентні зразки формуються за 

допомогою представлення тексту T   як набору угрупувань речень. 

2. На основі кожного угрупування речень тексту 1 2, , , 1,2,..., 2i i is s s i N     

виконується формування некогерентних зразків шляхом перебору всіх 

можливих комбінацій розташування речень 1 2, ,i i is s s   в межах угрупування, 

крім їхнього оригінального позиціонування.  

З метою дослідження зв’язку між реченнями в межах одного угрупування та 

збільшення розміру навчальної вибірки пропонується здійснювати формування 

некогерентних зразків за допомогою останнього варіанту. 

У зв’язку з проектуванням мережі як бінарного класифікатору, пропонується 

застосовувати бінарну перехресну ентропію для представлення функції втрат: 

 log (1 ) log(1 )true pred true predBCELoss y y y y       , (2.9) 

де truey  – очікувана мітка зразку, 
predy  – вихідне значення моделі. Однак перед 

застосуванням зазначеної функції втрат доцільно проаналізувати навчальну 

вибірку, сформовану на основі перемішування речень в межах кожного 

угрупування. Враховуючи необхідність аналізу всіх можливих комбінацій речень, 

кількість некогерентних зразків рівна значенню ! 1L  , де L  – кількість елементів 

угрупування. Таким чином, у випадку 3L   для кожного угрупування 1 2, ,i i is s s   

виконується формування наступних прикладів – 1 когерентний та 5 некогерентних: 
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 (2.10) 

Навчальна вибірка, сформована у такий спосіб, є незбалансованою. Навчання 

моделі нейронної мережі на основі такої вибірки ускладнене мінімізацією функції 
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втрат відповідно до класу більшості прикладів (некогерентних зразків), що 

зменшує ймовірність успішного виявлення когерентних документів. Для 

вирішення задачі незбалансованих класів можливе застосування наступних 

підходів: 

1. Техніка resampling – модифікація навчальної вибірки шляхом формування 

нових прикладів на основі існуючих для вирівнювання відношення 

екземплярів кожного класу [67]. Наприклад, у випадку обробки зображень 

можливе створення додаткових елементів класу за допомогою повороту, 

збільшення чи зменшення області зображення, додавання шумів тощо. 

2. Введення додаткових коефіцієнтів класів (англ. class weights) протягом 

розрахунку функції втрат [68]. Відповідно до відношення кількості елементів 

кожного класу до загальної кількості навчальних екземплярів здійснюється 

формування коефіцієнтів класів з метою збільшення/зменшення впливу 

елементів класів, що складають меншість/більшість навчальної вибірки. 

Варто зазначити, що вибір коефіцієнтів класів залежить від конкретних 

задачі та набору даних. Наприклад, розрахунок відповідних значень може 

здійснюватися на основі рівномірного розподілу чи за формулою [69]: 

 
( )

i
i

true

n_samples

n_classes bincount y
 


, (2.11) 

де in_samples  – кількість екземплярів класу 1,2,...,i n_classes , n_classes  – 

кількість класів, truey  – множина міток прикладів навчальної вибірки, bincount  – 

функція, що повертає кількість появ кожного значення у масиві невід’ємних цілих 

чисел. 

У зв’язку з відсутністю можливості створення додаткових когерентних 

прикладів на основі існуючих, ускладнюється застосування техніки resampling для 

збалансування навчальної вибірки. Таким чином, пропонується виконувати 

навчання нейронної мережі з урахуванням коефіцієнтів класів, розрахованих за 

формулою (2.11). Отримані коефіцієнти застосовуються протягом обчислення 

зваженої функції втрат: 
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   (2.12) 

 

2.3 Метод оцінки глобальної когерентності тексту на основі використання 

графової нейронної мережі 

2.3.1 Формулювання проблеми оцінки глобальної когерентності тексту 

як задачі аналізу графу документу 

Як було зазначено раніше, глобальна когерентність передбачає наявність 

логічного і семантичного зв’язку між водночас сусідніми та віддаленими 

реченнями в межах всього тексту. На відміну від попередньо розглянутої моделі 

оцінки локальної когерентності тексту, що здійснює аналіз узгодженості 

фрагментів документу на рівні впорядкованих угрупувань речень, необхідним 

етапом розрахунку глобальної цілісності документу є здійснення оцінки 

тематичного зв’язку між всіма його частинами. Виникає проблема формального 

представлення вхідного документу, що передбачає аналіз зв’язку між довільними 

елементами тексту та послідовності їх розташування. З метою врахування 

зазначених критеріїв формалізації вхідного документу пропонується виконати 

представлення тексту за допомогою орієнтованого зваженого графу. Такий вибір 

обумовлений наступними факторами: 

 представлення різних варіантів зв’язку між фрагментами тексту залежно від 

позицій їх розташування за допомогою використання відповідної структури 

графу; 

 можливість аналізу зв’язку між елементами тексту протягом формування 

вихідної оцінки глобальної когерентності документу за рахунок здійснення 

геометричного представлення графу тексту. 

Таким чином, виконаємо представлення вхідного тексту T  за допомогою 

орієнтованого графу ( , )G V E , де кожна вершина iv V  відповідає реченню тексту, 

ребра ije E  інтерпретують зв’язок між його фрагментами (реченнями). Для 
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подальшого аналізу тексту T  з метою оцінки його глобальної когерентності варто 

виділити наступні послідовні етапи: 

1) встановлення ребер 
ije  між вершинами графу; 

2) розрахунок ваг ребер weight( )ije  як міри зв’язку між відповідними 

реченнями; 

3) оцінка глобальної когерентності тексту на основі побудованого графу 

( , )G V E . 

Процес встановлення ребер графу передбачає виявлення максимальної 

відстані між реченнями тексту протягом оцінки його глобальної цілісності. 

Отримане значення відстані дозволить певною мірою виокремити області вхідного 

тексту для подальшого аналізу зв’язку між всіма відповідними реченнями 

виділених фрагментів. З метою виявлення розміру зазначених областей 

пропонується виконати дослідження залежності точності графу семантичної 

схожості (підхід MSV) від значення регулятивного параметру  . Отримана 

залежність дозволить виявити значення  , відповідного максимальній точності 

вирішення поставленої задачі, для подальшого аналізу структури графу. Варто 

нагадати, що вага ребер графу MSV розраховується як відношення косинусної 

відстані між векторами речень до модулю різниці їхніх позицій у тексті. Така 

залежність міри зв’язку між реченнями від кількості відповідних вершин між ними 

обумовлює вилучення віддалених з’єднань між вершинами графу протягом 

збільшення значення  . Таким чином, аналіз отриманої структури графу, 

відповідної найточнішому варіанту вирішення поставленої задачі, може дозволити 

зробити висновок щодо максимальної відстані між реченнями документу протягом 

оцінки його глобальної когерентності. Експериментальне дослідження залежності 

точності методу від значення параметру   та формування структури графу згідно 

з виявленою максимальною відстанню між реченнями тексту виконано у розділі 4. 

Наступними етапами оцінки глобальної когерентності тексту є розрахунок 

ваг ребер графу ( , )G V E  та власне обчислення вихідного результату. Сформуємо 

вимоги до відповідної моделі реалізації зазначених операцій: 
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 вхідні дані представлені у формі орієнтованого графу, ваги ребер відсутні; 

 вихідний результат інтерпретує міру глобальної когерентності тексту на 

основі аналізу вхідної структури; 

 проміжним етапом формування вихідного результату є розрахунок ваг ребер 

для можливості візуального відтворення зв’язку між реченнями за 

допомогою геометричного представлення вхідного графу. 

Застосування традиційних методів машинного навчання, призначених для 

узагальнення параметрів моделі на основі аналізу векторів ознак фіксованої 

розмірності, ускладнене представленням вхідних даних у формі графу. Крім того, 

незважаючи на архітектурну спроможність різних шарів нейронних мереж 

(рекурентні, згорткові тощо) здійснювати обробку вхідних послідовностей даних 

нефіксованого розміру, унеможливлюється використання відповідних компонентів 

мережі для аналізу матричного представлення графу без додаткової обробки 

вхідних даних. Складність застосування зазначених шарів нейронних мереж 

обумовлена необхідністю врахування наступних факторів: 

 змінна кількість водночас стовпчиків та рядків матриці; 

 можливість подальшого аналізу ваг ребер графу для трактування причини 

формування вихідного результату. 

Враховуючи наведені вище вимоги до методу оцінки глобальної 

когерентності документу на основі аналізу графу тексту, пропонується створення 

відповідної моделі на основі графової нейронної мережі [70]. 

 

2.3.2 Модель оцінки глобальної когерентності графу тексту на основі 

застосування графової нейронної мережі 

Відповідно до попередньо сформульованих вимог до моделі оцінки 

глобальної когерентності тексту, вхідний текст представлений у вигляді 

орієнтованого графу ( , )G V E ; вихідний результат моделі трактує міру цілісності 

документу. Кожна вершина iv V , представлена вектором iv , відповідає певному 
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реченню тексту. На рис. 2.7 зображена загальна архітектура спроектованої моделі 

на основі графової нейронної мережі. 

 

Рис. 2.7 – Загальна архітектура спроектованої моделі оцінки глобальної 

когерентності тексту на основі графової нейронної мережі 

Графові нейронної мережі використовуються в різних задачах, пов’язаних з 

аналізом даних, представлених у формі графів. Зазвичай відповідні моделі основані 

на відстеженні залежності представлення чи проходження сигналу через певну 

вершину від впливу інцидентних вершин. Розглянемо детальніше принцип роботи 

компонентів спроектованої моделі та власне основні етапи проходження сигналу 

через графову нейронну мережу. 

Першим компонентом моделі є здійснення ініціалізації векторів вершин. Як 

було зазначено раніше, кожна вершина iv  представлена за допомогою відповідного 

вектору речення iv . Виникає питання водночас вибору моделі семантичного 

представлення елементів тексту та здійснення векторного представлення речення в 

цілому. Аналогічно до попередньо розглянутих методів оцінки локальної 

когерентності тексту, для формального представлення кожної вершини (речення) 
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графу у векторному просторі можуть бути використані різні варіанти шарів 

нейронної мережі (LSTM, згорткові шари, Transformer). Вибір архітектури 

відповідних шарів мережі та моделі семантичного представлення елементів тексту 

пропонується виконати на основі подальшої експериментальної перевірки точності 

різних методів оцінки локальної когерентності документу. 

Наступним компонентом мережі є блок «Механізм передачі повідомлень». 

Зазначений механізм передачі даних (англ. message passing mechanism) між 

вершинами графової нейронної мережі був запропонований в роботі [71]. 

Застосування цього механізму передбачає здійснення векторного представлення 

кожної вершини графу з урахуванням впливу інцидентних їх вершин. Крім того, 

залежно від поставленої задачі (класифікація, регресія тощо) може виконуватися 

подальше узагальнення отриманих даних для векторного представлення графу в 

цілому. Спочатку розглянемо загальний принцип здійснення векторного 

представлення вершин. У дискретний момент часу 1t   для кожної вершини i  

формується вектор повідомлень 1t

i


m  на основі впливу множини інцидентних 

вершин ( )i  [72]: 

   1 1AGGREGATE | ( )t t t

i j j i  m v  (2.13) 

Таким чином, вектор повідомлень 1t

i


m  варто розглядати як результат 

розповсюдження інформації від інцидентних вершин до поточної. Наступним 

кроком є оновлення векторного представлення i -ої вершини у дискретний 

проміжок часу 1t   на основі сформованого вектору повідомлень 1t

i


m  та поточного 

значення t

iv : 

  1 1 1COMBINE ,t t t t

i i i

  v v m  (2.14) 

Зазначена передача повідомлень від інцидентних вершин та оновлення 

векторів виконується протягом T  кроків. Кожний крок t T  здійснюється за 

допомогою використання окремих параметрів нейронної мережі. 

Для представлення графу в цілому на основі отриманої множини векторів 

вершин застосовується функція READOUT : 
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   READOUT |T

G i i V h v v  (2.15) 

Формування векторів передачі повідомлень та оновлення представлення 

вершин виконується за допомогою шарів графової нейронної мережі. Розглянемо 

детальніше проходження сигналу через ці шари та реалізацію функцій 

AGGREGATE  і COMBINE .  

Створення векторів повідомлень інцидентних вершин 1t

i


m  у дискретний 

проміжок часу 1t   пропонується здійснювати на основі оцінки ваг ребер, що 

дозволить в подальшому проаналізувати зв’язок між відповідними реченнями за 

допомогою геометричного представлення графу. Отже, розрахунок векторів 

повідомлень для i -ої вершини виконується у наступний спосіб: 

 1 1maxt t t

i ij j
j i

e 


m v , (2.16) 

де 1t

ije   – вага ребра між вершинами i  та j , що трактує міру узгодженості між 

реченнями; max  – функція відбору максимальних компонентів вектору 

повідомлень для регулювання впливу речень на поточне згідно з мірою їхньої 

узгодженості. Ваги ребер 1t

ije   розраховуються за допомогою використання 

окремого бінарного класифікатору 1tEdgeWeightClassifier  . Класифікатор 

складається з 2 повнозв’язних шарів; останній шар містить 1 нейрон з 

сигмоїдальною активаційною функцією. Вхідний вектор класифікатору 

формується шляхом конкатенації векторів ;t t

i j
  v v ; вихідне значення 

1( ; )t t t

i jEdgeWeightClassifier    v v  інтерпретує міру узгодженості речень. З метою 

врахування відстані між реченнями розрахунок ваги ребра 1t

ije   здійснюється у 

наступний спосіб: 

 

1

1
( ; )t t t

i jt

ij

EdgeWeightClassifier
e

i j




  



v v
 (2.17) 
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Оновлення векторного представлення вершини 1t

i


v  здійснюється з 

врахуванням сформованих векторів повідомлень та стану вершини t

iv  у попередній 

дискретний проміжок часу: 

  1 1 1 11t t t t t

i i i i i      v m v , (2.18) 

де 1t

i
  – вільний параметр, що визначає міру впливу вектору повідомлень та 

попереднього представлення вершини на формування нового значення 1t

i


v . Для 

кожного дискретного проміжку часу 1t   використовуються окремі значення 1t

i
  

та параметри класифікатору 1tEdgeWeightClassifier  . 

Узагальнення векторів вершин для представлення графу в цілому 

здійснюється за допомогою компоненту Readout. Можливі різні варіанти реалізації 

цього компоненту: відбір максимальних значень векторів вершин, усереднення їх 

векторного представлення тощо. Однак з метою додаткового врахування позицій 

речень в тексті пропонується використати шар LSTM. Таким чином, реалізація 

векторного представлення графу Gh  здійснюється у наступний спосіб: 

 
1 2 | |( , ,..., )T T T

G VLSTMh v v v  (2.19) 

Останнім компонентом спроектованої мережі є класифікатор (набір 

повнозв’язних шарів з вихідної сигмоїдальною активаційною функцією), що на 

основі вектору графу Gh  формує вихідну оцінку глобальної когерентності  вхідного 

тексту. 

Формування некогерентних прикладів навчальної вибірки пропонується 

здійснювати за рахунок перемішування речень тексту. Для збільшення кількості 

зразків вибірки вирішено формувати 5 некогерентних документів для кожного 

тексту. Навчання мережі на основі створеного незбалансованого набору прикладів 

пропонується виконувати аналогічно до попередньо розглянутої моделі оцінки 

локальної когерентності текстів, тобто, за допомогою використання зваженої 

функції втрат (бінарної перехресної ентропії). 
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 2.4 Застосування технології GPGPU для здійснення обрахунків у нейронних 

мережах 

2.4.1 Засоби апаратного прискорення навчання та виконання глибоких 

нейронних мереж 

Процес проектування і застосування багатошарових нейронних мереж різної 

архітектури потребує аналізу обчислювальних ресурсів системи для здійснення 

навчання та виконання моделі. Збільшення кількості шарів та вільних параметрів 

глибоких нейронних мереж дозволяє підвищити ефективність вирішення різних 

задач відповідно до заданих метрик. Однак зазначені модифікації можуть 

ускладнювати оптимізацію параметрів моделі та її подальше впровадження в 

роботу системи у зв’язку з необхідністю використання пристроїв з достатньою 

обчислювальною потужністю. Методи програмного прискорення обчислень у 

нейронних мережах [73], наприклад, квантування мережі (округлення значень 

вільних параметрів до 1-байтового цілого представлення) дозволяють водночас 

зменшити обсяг пам’яті, що використовується мережею, а також пришвидшити 

виконання векторних операцій. Незважаючи на певні втрати точності моделі та 

можливе збільшення кількості операцій, спостерігається зменшення загального 

часу виконання мережі. Приклад залежності точності (Top 1 Accuracy, %) 

виконання моделі MobileNets [74] від часу (Latency, мілісекунди) на вибірці 

ImageNet для квантизованої (8-bit) та неквантизованої (Float) версій зображено на 

рис. 2.8 [75]. Однак застосування різних методів програмного прискорення не 

дозволяє вирішити проблему сповільнення процесу обчислення, пов’язану з 

апаратними обмеженнями та структурою компонентів будь-якої системи 

архітектури фон Неймана. 
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Рис. 2.8 – Залежність точності виконання моделі MobileNets від часу на вибірці 

ImageNet для квантизованої (8-bit) та неквантизованої (Float) версій 

 

Враховуючи обмеження законів Мура та Амдаля, а також закінчення 

масштабування Деннарда [76], актуальним є дослідження засобів апаратного 

прискорення глибокого навчання та виконання нейронних мереж, основаних на 

різних архітектурних рішеннях. Нижче наведені основні обчислювані технології, 

що використовуються для здійснення відповідних розрахунків: 

 центральний процес (CPU); 

 графічний процесор (GPU); 

 FPGA; 

 ASIC; 

 TPU.  

Недоліком застосування класичної архітектури CPU протягом обробки 

сигналів нейронної мережі є збільшення часу затримки доступу до пам’яті залежно 

від розміру даних. Приклад такої залежності для процесорів Intel різних серій 

зображено на рис. 2.9 [77]. 
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Рис. 2.9 – Приклад залежності часу затримку доступу до пам’яті від розміру 

даних 

При збільшенні об’єму пам’яті даних до 16 МБ спостерігається приріст 

затримки доступу до них приблизно в 50 разів, що впливає на загальний час роботи 

моделі. Таким чином, застосування CPU для виконання нейронних мереж доцільне 

лише у випадку дотримання обмеження обсягу пам’яті даних відповідно до 

зазначеного ліміту. Наприклад, вирішення задач розпізнавання об’єктів за 

допомогою сучасних моделей нейронних мереж [78, 79] на основі CPU ускладнене 

вимогами до обсягу пам’яті (>100 МБ), необхідного для збереження їхніх 

параметрів. 

Збільшення кількості арифметико-логічних пристроїв та наявність 

вбудованої пам’яті у елементах GPU обумовлюють ефективність застосування цієї 

технології протягом навчання нейронної мережі. Наявність обмеженої кількості 

обчислювальних операцій протягом прямого та зворотного проходження сигналу в 

межах нейронної мережі дозволяють застосовувати технологію обчислення 

загального призначення на графічних процесорах (англ. General-purpose computing 
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on graphics processing units – GPGPU) для підвищення продуктивності виконання 

масивно-паралельних задач. Варто зазначити, що навіть у випадку застосування 

нейронної мережі на основі шарів LSTM, що передбачає послідовне проходження 

сигналу у дискретні проміжки часу, швидкість навчання такої мережі на основі 

GPU може перевищувати відповідні показники, отримані протягом тренування 

моделі за допомогою CPU, у 10-15 разів [80]. Складність використання GPU 

полягає у необхідності інтегрування програмного коду згідно зі специфікацією 

графічного прискорювача. Однак варто зазначити, що певні сучасні програмні 

бібліотеки роботи з моделями нейронних мереж (наприклад, Tensorflow [81] і 

PyTorch [82]) містять вбудовані автоматизовані адаптери та компілятори коду 

відповідно до виявленого пристрою GPU. 

З метою прискорення виконання нейронних мереж застосовуються 

технології FPGA і ASIC. Під FPGA (field-programmable gate array) [83] мається на 

увазі мережа програмованих блоків, топологія якої може конфігуруватися 

відповідно до архітектури нейронної мережі. У зв’язку зі збереженням даних 

моделі в комірках програмованих блоків зменшується час доступу до пам’яті 

протягом здійснення обчислень. Такий підхід дозволяє водночас пришвидшити 

процес виконання нейронної мережі, а також застосовувати арифметико-логічні 

пристрої з меншою тактовою частотою, порівняно з елементами CPU і GPU. 

Технологія ASIC [84] (application-specific integrated circuit) передбачає створення 

інтегральних схем відповідно до спроектованої нейронної мережі та поставленої 

задачі. В такому разі затримка доступу арифметико-логічних пристроїв до даних 

залежить лише від даних та розподілу обчислень на різних рівнях мережі. 

Застосування технологій FPGA і ASIC доцільне при проектуванні апаратного 

рішення з метою використання навчених моделей нейронних мереж для 

вбудованих систем (FPGA) та масового виробництва відповідних схем (ASIC). 

Складність використання зазначених технологій полягає у необхідності детального 

аналізу елементів мережі і процесу проходження сигналу для оптимізації роботи 

схеми за часом та ресурсами, що використовуються. Незважаючи на наявність 

автоматизованих інструментів конфігурування програмованих блоків згідно зі 
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структурою нейронної мережі, після відповідного формування програмованих 

блоків ускладнюється інтерпретація топології мережі для подальшої оптимізації 

взаємозв’язку елементів згідно з поставленою задачею. 

Розглянувши існуючі рішення апаратного прискорення процесів навчання та 

виконання нейронної мережі, можна зробити висновок про доцільність 

застосування графічних прискорювачів для налаштування структури та оптимізації 

параметрів моделі протягом проведення експериментального дослідження. Варто 

зазначити, що розробка систем з масовим паралелізмом за допомогою елементів 

GPU потребує узгодження архітектури системи та відповідних застосувань. 

Враховуючи наявність багатопотокових застосувань (сотні тисяч та мільйони тисяч 

потоків), ускладнюється вирішення задачі паралелізації систем за допомогою 

традиційних підходів проектування; доцільним є використання різних 

математичних апаратів та методів формалізації для інтерпретації рішень системи. 

Можливим способом аналізу властивостей паралельних систем є здійснення 

модельного обґрунтування. Застосування апарату алгоритмічних алгебр [85] є 

одним з варіантів реалізації такого обґрунтування, що дозволяє виконувати 

формалізацію схем алгоритму у формі алгебраїчних виразів, залежних від різних 

параметрів (програмні та апаратні платформи, парадигми паралельного 

програмування тощо). В наступному підрозділі розглядається метод семантичної 

верифікації застосувань для систем з масовим паралелізмом на основі 

відеоадаптерів від компанії NVIDIA, який дозволяє створювати абстракції різних 

рівнів за допомогою апарата розмічених транзиційних систем. 

 

2.4.2 Розробка методу семантичної верифікації систем у технології 

GPGPU 

Процес верифікації системи варто розділити на наступні послідовні етапи: 

1. Створення математичної моделі системи. 

2. Визначення властивостей (специфікацій) системи для перевірки. 

3. Побудова формальних доказів відсутності чи присутності властивості, що 

перевіряється. 
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Математична модель системи може бути представлена у вигляді графу. 

Вершини графу називають станами, що описують можливі ситуації перебування 

системи у різні проміжки часу; мітки ребра визначають дії системи. 

Функціонування системи представлене переходами (ребрами) від одного стану до 

іншого. У випадку наявності мітки ребра під час такого переходу виконується 

відповідна дія системи. Варто зазначити, що вибір рівня абстракції для 

моделювання системи залежить від різних факторів та передбачає деталізацію 

моделі відповідно до потужності обчислювальних ресурсів та властивостей, що 

аналізуються. Як метод формального доведення невідповідності моделі 

встановленим специфікаціям пропонується використовувати метод перевірки на 

моделі (англ. model checking) [86] на основі застосування апарату транзиційних 

систем. 

Під транзиційною системою [87] мається на увазі система ( , , , )A S R   , де 

S  – скінченна чи нескінченна множина станів, R  – скінченна або нескінченна 

множина переходів, ,   – відображення з множини S  у множину R , що 

встановлюють відповідність між переходом t R  та кінцевими станами ( )t  

(початок переходу t ) і ( )t  (кінець переходу t ). Перехід t  між станами s  та s  

записується у наступний спосіб: s s . За наявності початкового стану 0s  

транзиційна система називається ініціальною та визначається як 0( , , , , )A S R s  . 

Враховуючи необхідність деталізованого аналізу властивостей моделі на 

певних рівнях абстракції, доцільно розглянути поняття розмічених транзиційних 

систем. Нехай під множиною X  мається на увазі певний алфавіт. Розмічена 

транзиційна система визначається як 0( , , , , , )A S T s h  , де h  – відображення з T  

в X , що кожному переходу t T  ставить у відповідність мітку ( )h t X . Мітку 

переходу ( )h t  також називають дією; власне перехід позначають як 
( )h t

s s . Крім 

того, мітка переходу може супроводжуватися спеціальним позначенням  , що 

представляє внутрішню дію системи, приховану на поточному рівні моделювання. 
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Такий підхід дозволяє додаткового аналізувати властивості дій протягом 

моделювання системи. 

Детальний опис застосування розмічених транзиційних систем для 

представлення узагальненої моделі виконання у графічному прискорювачі 

архітектури NVIDIA CUDA здійснено в роботі [87]. Однак зазначене 

представлення моделі було виконане без перевірки семантичних значень міток 

кожної транзиційної системи. Розглянемо основні етапи представлення 

застосування на основі архітектури CUDA за допомогою транзиційних систем та 

подальший аналіз їхньої семантичної узгодженості відповідно до встановленої 

специфікації. 

Згідно з декомпозицією застосування NVIDIA CUDA [88] формуються 

наступні розмічені транзиційні системи: 

  1 0 1 2 3 1 1 1 0 1( , , , , , , , , )A S a a a a R a h    – представлення «варпу» (угрупування 

32 потоків), що містить набір інструкцій та здійснює їхнє послідовне 

виконання; алфавіт  1 1 2 3 4, , ,X r r r r . 

  2 0 1 2 3 4 5 2 2 2 0 2( , , , , , , , , , , )B S b b b b b b R b h    – представлення узагальненої 

інформаційної інструкції;  2 1 2 3 4 5 6, , , , ,X p p p p p p . 

  3 0 1 2 3 3 3 3 0 3( , , , , , , , , )C S c c c c R c h    – представлення процесу виконання 

блоку потоків (планувальник «варпу») на мультипроцесорі; 

 3 1 2 3 4, , ,X q q q q . 

Основні дії, представлені на такому рівні абстракції, полягають у плануванні, 

вибору «варпу» та інформаційної інструкції для нього з подальшим забезпеченням 

доступу до обчислювальних ресурсів на час виконання. З метою семантичної 

розмітки дій систем розглянемо поняття загальної транзиційної системи. Загальна 

транзиційна система – це система 0( , , , , , )A S X R s AP L , де S  – множина станів; X  

– множина дій, пов’язаних з переходом; R S X S    – відношення переходу; 0s  – 

початковий стан; AP  – множина пропозиційних формул, пов’язаних зі станами; 

: ( )L S B AP  – функція мітки стану, де ( )B AP  – булеан множини AP . Для кожної 
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транзиційної системи , ,A B C  виконаємо представлення відповідної множини 

булевих змінних iV , відображення ih  та функції iL . 

Транзиційна система B : 

  1 , , , , ,V instrAr instrMem instrArExec instrMemExec instrArFin instrMemFin ; 

 
1( ) { 0, 0, 0, 0,

0, 0}

h instrAr instrArExec instrArFin instrMem

instrMemExec instrMemFin

     

 
; 

  1 1( ) 1h p instrAr   – вибір арифметичної інструкції; 

  1 4( ) 1h p instrMem   – вибір доступу до загальної пам’яті; 

  1 2( ) 1h p instrArExec   – виконання арифметичної інструкції; 

  1 5( ) 1h p instrMemExec   – виконання доступу до пам’яті; 

  1 3( ) 1h p instrArFin   – отримання результату арифметичної операції; 

  1 6( ) 1h p instrMemFin   – отримання результату доступу до пам’яті; 

  1 0( ) 0L b instrAr instrMem   ; 

  1 1( ) 1L b instrAr  ; 

  1 2( ) 1L b instrArExec  ; 

  1 3( ) 1L b instrMem  ; 

  1 4( ) 1L b instrMemExec  ; 

  1 5( ) 1L b instrMemFin instrArFin   . 

 Транзиційна система A: 

  2 , ,V warpActive warpBusy warpFin ; 

  2 1( ) 1h r warpActive   – активація «варпу», тобто, поточний «варп» отримує 

доступ до ресурсів мультипроцесору на час виконання однієї інструкції; 

  2 2( ) 1h r warpBusy   – виконання інструкції «варпом»; 

  2 3( ) 1h r warpFin   – завершення виконання інструкції; 

  2 4( ) 0, 0, 0h r warpActive warpBusy warpFin     – деактивація «варпу»; 
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  2 0( ) 0L a warpActive warpBusy warpFin    ; 

  2 1( ) 1L a warpActive  ; 

  2 2( ) 1L a warpBusy  ; 

  2 3( ) 1L a warpFin  . 

Транзиційна система C : 

  3 , ,V warpInstrSel warpInstrExec warpInstrFin ; 

  3 1( ) 1h q warpInstrSel   – вибір «варпу» та інструкції; 

  3 2( ) 1h q warpInstrExec   – виконання обраної інструкції поточним 

«варпом»; 

  3 3( ) 1h q warpInstrFin   – підтвердження закінчення виконання інструкції; 

  3 4( ) 0, 1, 1h q warpInstrSel warpInstrExec warpInstrFin     – перехід до 

наступної ітерації; 

  3 0( ) 0L c warpInstrSel warpInstrExec warpInstrFin    ; 

  3 1( ) 1L c warpInstrSel  ; 

  3 2( ) 1L c warpInstrExec  ; 

  3 3( ) 1L c warpInstrFin  . 

Визначення функцій iL  дозволяє знайти контекст коректного 

функціонування системи протягом здійснення кожного переходу для всіх станів. 

Наприклад, якщо транзиційна система B  знаходиться у стані 0b , значення булевих 

змінних instrAr  та instrMem  повинні бути рівні 0. У випадку переходу системи до 

стану 0b  після виконання множини дозволених переходів може виконуватися 

перевірка значення instrMem : якщо зазначена булева змінна рівна 1, приймається 

рішення про семантичну некоректність системи. 

Для аналізу семантичної коректності моделі необхідно визначити контекст 

кожного глобального стану з метою розгляду його відповідності системі. Контекст 

стану транзиційних систем визначається за допомогою функцій iL ; таким чином, 
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контексти глобального стану можуть бути отримані за допомогою об’єднання 

локальних контекстів станів компонентів у наступний спосіб [26]: 

 Інструкція відсутня, «варп» неактивний, планувальник підготовлено до 

початку роботи: 

 
     

1 1 0 2 0 3 0( ) ( ) ( ) ( )

0 0 0

L s L b L a L c

instrAr instrMem warpActive warpInstrSel

   

      
  

 Обрано «варп» та інструкцію, однак невизначено тип інструкції: 

 
     

2 1 0 2 1 3 1( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1

L s L b L a L c

instrAr instrMem warpActive warpInstrSel

   

      
  

 Обрано арифметичну інструкцію для поточного «варпу»: 

 
     

3 1 1 2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

L s L b L a L c

instrAr warpBusy warpInstrExec

   

     
  

 Поточний «варп» здійснює виконання арифметичної операції: 

 
     

4 1 2 2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

L s L b L a L c

instrArExec warpBusy warpInstrExec

   

     
  

 Обрано інструкцію доступу до пам’яті для поточного «варпу»: 

 
     

5 1 3 2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

L s L b L a L c

instrMem warpBusy warpInstrExec

   

     
  

 Поточний «варп» здійснює виконання операції доступу до пам’яті: 

 
     

6 1 4 2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

L s L b L a L c

instrMemExec warpBusy warpInstrExec

   

     
  

 Виконання інструкції незалежно від її типу: 

 
     

7 1 0 2 2 3 2( ) ( ) ( ) ( )

1 1 1

L s L b L a L c

instrArFin instrMemFin warpBusy warpInstrExec

   

      
  

 Інструкція відсутня, «варп» та планувальник завершують роботу: 

 
     

8 1 0 2 3 3 3( ) ( ) ( ) ( )

0 1 1

L s L b L a L c

instrAr instrMem warpFin warpInstrFin
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Отримані контексти семантично коректні відповідно до даних NVIDIA [89], 

отже, множина глобальних переходів визначена вірно. Крім того, семантична 

коректність моделі забезпечується наступними властивостями: 

 Кожна інструкція може належати лише одному типу: арифметична чи доступ 

до пам’яті. 

 Якщо «варп» активний, планувальник повинен надати інструкцію для 

виконання. 

 Якщо «варп» активний, повинен виконуватися один з типів інструкцій. 

 Планувальник не активує «варп» у випадку відсутності інструкцій для 

виконання. 

 

2.5 Висновки до розділу 2 

В результаті дослідження основних етапів процесу попередньої обробки 

україномовного тексту для оцінки його когерентності було створено метод 

екстракції словосполучень речення. З метою аналізу структурної узгодженості 

елементів тексту запропоновано виконувати автоматизовану екстракцію 

словосполучень речень для подальшого представлення речення за допомогою 

отриманих множин фраз. Пропонований метод оснований на аналізі бінарного 

відношення «батьківський елемент – дочірній елемент» між словами речення та 

подальшої побудови відповідного графу. 

Крім того, відповідно до необхідності врахування семантичної узгодженості 

елементів україномовного тексту та паралелізації обробки даних протягом оцінки 

водночас його локальної та глобальної когерентності запропоновано: 

1. Метод оцінки локальної когерентності україномовних текстів на основі 

нейронної мережі, а саме застосування елементу кодування архітектури 

Transformer. Обґрунтовано доцільність застосування такої архітектури 

порівняно з іншими шарами нейронної мережі для врахування зв’язку між 

елементами україномовного речення та паралелізації обчислень; 
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спроектовано відповідну модель нейронної мережі для детектування 

когерентних і некогерентних фрагментів тексту. 

2. Метод оцінки глобальної когерентності україномовного документу на 

основі графової нейронної мережі. Сформульовано задачу оцінки 

глобальної когерентності документу на основі аналізу графу тексту. З метою 

можливості водночас обробки вхідного графу та візуального відтворення 

зв’язку між фрагментами тексту спроектовано модель оцінки глобальної 

когерентності документу на основі графової нейронної мережі.   

3. Метод семантичної верифікації формального представлення системи у 

технології NVIDIA CUDA. На основі аналізу різних засобів апаратного 

прискорення навчання та виконання нейронних мереж обрано технологію 

GPGPU для роботи з моделями оцінки когерентності тексту. У зв’язку з 

доцільністю автоматизованої перевірки узгодженості застосування протягом 

паралельної обробки даних множиною потоків запропоновано модель 

семантичної верифікації функціонування застосування технології CUDA за 

допомогою транзиційних систем. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЦІЛІСНОСТІ ДОКУМЕНТІВ 

УКРАЇНОМОВНОГО КОРПУСУ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ЗВ’ЯЗНОСТІ 

ЕЛЕМЕНТІВ ТЕКСТУ 

3.1 Формування моделі виявлення кореферентних об’єктів документу 

3.1.1 Поняття кореферентних об’єктів та програмні методи їх виявлення  

Зв’язність тексту, тобто, його когезійна складова, є одним з компонентів 

формування когерентного документу. Як було зазначено у розділі 1, така 

структурно-граматична узгодженість елементів тексту досягається різними 

засобами: коректний порядок слів, відповідність морфологічних ознак, наявність 

синтаксичних відношень, кореферентних об’єктів тощо. Варто звернути увагу на 

необхідність врахування особливостей певної мови протягом аналізу когезійної 

складової (наприклад, наявність відмінків для української мови чи порядку 

розташування слів для англійської мови). Перевірка тексту на предмет виявлення і 

коригування орфографічних, пунктуаційних, стилістичних та інших типів помилок 

може виконуватися за допомогою комплексних методів, що передбачають 

застосування набору визначених правил та попередньо навченої моделі відповідно 

до особливостей мови тексту, що аналізується. Для обробки української мови варто 

відзначити модель виявлення різнотипних помилок (граматика, орфографія, стиль, 

варваризми тощо), створену спільнотою LanguageTool [90], а також анотований 

GEC-корпус (GEC – Grammatical Error Correction) [91], ініційований компанією 

Grammarly на початку 2021 року. 

Окремою задачею перевірки структурно-граматичної узгодженості тексту є 

виявлення кореферентних об’єктів. Відповідно до означення, під кореферентними 

об’єктами маються на увазі сутності, що посилаються на спільний елемент, який їх 

описує [92]. Кожна сутність може виконувати представлення певної особи, речі, 

предмету за допомогою окремого іменника, іменної групи, займенника тощо. 

Виділяють декілька типів кореферентного зв’язку між двома об’єктами (перша 

сутність розташована у тексті раніше другої): 
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 Анафора – значення другої сутності можна зрозуміти на основі першої 

(наприклад, «музика» – «вона»). 

 Катафора – значення першої сутності можна зрозуміти на основі 

семантичного значення другої сутності (наприклад, «вона» – «вчителька»). 

 Розділення антецедентів – представлення першої сутності як декількох 

елементів (наприклад, «Петро, Олександр, Віктор» – «вони»). 

 Співвідносні іменникові словосполучення – перша та друга сутності 

представлені як іменні групи (наприклад, «наші колеги» – «ці особи»).    

Нижче наведено приклад кореферентного зв’язку: 

Київ – одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Столиця України 

розташована у середній течії Дніпра. 

Сутності «Київ» та «Столиця України» вказують на спільний об’єкт – місто 

Київ. Процес виявлення кореферентних об’єктів передбачає розуміння 

семантичного представлення елементів тексту відповідно до контексту їх вживання 

та фонових знань. Наприклад, сутності «Київ» та «Україна» можуть розглядатися 

як готель замість міста і країни відповідно. Варто зазначити, що задача пошуку 

кореферентних об’єктів тексту застосовується в одному із завдань тесту WSC 

(Winograd Schema Challenge) [93], сформованому як вдосконалення тесту Тюрінгу 

для визначення здатності машини проявляти інтелектуально обумовлену 

поведінку, тотожну до поведінки людини. Таким чином, задачу виявлення 

кореферентних елементів необхідно розглядати як AI-повну, що не може бути 

вирішена за допомогою визначеного алгоритму. 

Сучасні методи пошуку кореферентних об’єктів в межах тексту [94, 95, 96, 

97, 98] основані на застосуванні моделей глибокого навчання – нейронних мереж 

різної архітектури. Виявлення кореферентних пар трактується як задача 

кластеризації – формування груп сутностей, що посилаються на спільний елемент, 

відповідно до вхідної множини об’єктів. На відміну від інших методів, у підході, 

що отримав назву CorefQA [99], пошук кореферентних об’єктів розглядається у 

вигляді задачі прогнозування відповідей на питання. Вхідний текст 
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трансформується до набору питань та відповідей, де кожна відповідь представлена 

кластером кореферентних об’єктів. Значення метрик оцінки ефективності такого 

підходу перевищує відповідні показники інших методів. Недоліком використання 

підходу CorefQA є залежність від зовнішнього інструменту формування питань на 

основі вхідного тексту, що ускладнює застосування цього методу для різних мов. 

Крім того, варто відзначити роботу [100], в якій пропонується виконувати водночас 

виявлення сутностей та формування кореферентних кластерів протягом виконання 

навченої моделі. Незважаючи на менші показники метрик порівняно з попередньо 

розглянутими методами, такий підхід дозволяє зменшити обсяг навчальної вибірки 

протягом оптимізації параметрів моделі нейронної мережі. 

Наведені вище роботи присвячені пошуку кореферентних об’єктів для 

англомовних документів. Щодо української мови, дослідження програмного 

виявлення кореферентних пар тексту знаходиться на початковому етапі. Доцільно 

звернути увагу на роботу [101], в якій пропонується виконувати формування 

кореферентних пар на основі застосування набору фільтруючих решіт та методу 

опорних векторів. Під набором фільтруючих решіт мається на увазі множина 

правил, що дозволяє виявити заздалегідь сумісні чи несумісні пари сутностей. 

Наприклад, до таких фільтруючих решіт можна віднести: 

 Виявлення авторів та відповідних особових займенників протягом аналізу 

прямої мови. 

 Рівність власних назв за символьним порівнянням. 

 Виявлення сутностей та відповідних абревіатур, скорочень тощо. 

Варто зазначити, що пошук кореферентних пар у цій роботі [101] 

розглядається як задача бінарної класифікації. Вектори ознак, що здійснюють 

представлення кожної пари «антецедент-сутність», формуються на основі 

просторових та морфологічних властивостей двох об’єктів. Метод опорних 

векторів застосовується для навчання моделі прийняття рішення щодо 

кореферентності вхідної пари сутностей. До недоліків методу варто віднести: 



104 

 

 відсутність врахування контекстної семантичної складової сутностей на 

основі сучасних моделей представлення елементів тексту; 

 необхідність попарної перевірки сумісності всіх сутностей, що водночас 

збільшує кількість операцій виконання моделі до 2

MC , де M  – кількість 

сутностей, а також унеможливлює врахування властивостей всіх елементів 

кластеру протягом прийняття рішення щодо кореферентності об’єктів. 

Проаналізувавши існуючі методи для англомовних та україномовних 

документів, пропонується створити комплексний метод формування кластерів 

кореферентних елементів для текстів української мови з метою його подальшого 

застосування для оцінки когерентності тексту. Однак спочатку пропонується 

виконати аналіз впливу різних властивостей сутностей на процес пошуку 

кореферентних об’єктів для формування елементів навчальної вибірки. 

 

3.1.2 Дослідження впливу різних властивостей елементів тексту на 

процес пошуку кореферентних об’єктів 

Виконаємо представлення тексту T  як множини сутностей  1 2, ,..., Nm m m , де 

N  – кількість сутностей. Кожна сутність , 1,2,..., ,im i N  містить відповідний 

впорядкований набір слів. З метою дослідження впливу властивостей елементів 

тексту на процес пошуку кореферентних об’єктів спочатку пропонується 

розглянути цю задачу на рівні класифікації пар елементів. Таким чином, 

спроектуємо модель виявлення кореферентних елементів як бінарний 

класифікатор. Вхідними даними класифікатору є пара сутностей , , , 1.. ;i jm m i j N  

вихідне значення вказує на наявність (1) чи відсутність (0) кореферентного зв’язку 

між ними. Формалізоване представлення пари сутностей ,i jm m  виконується за 

допомогою формування вектору ijm , що містить наступні ознаки: 

 Косинусна відстань між векторами семантичного представлення сутностей. 

Для здійснення їхнього векторного представлення застосовується модель 

ELMo. 
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 Кількість слів між сутностями. 

 Кількість сутностей між сутностями. 

 Бінарна ознака, що дорівнює 1, якщо сутність im  – займенник. 

 Значення TF-IDF для сутності im . 

 Бінарна ознака, що дорівнює 1, якщо сутність 
jm  – займенник. 

 Значення TF-IDF для сутності 
jm . 

 Бінарна ознака, що дорівнює 1, якщо лематизовані версії сутностей рівні за 

символьним порівнянням. 

 Бінарна ознака, що дорівнює 1, якщо сутності мають однакове число (однина 

чи множина). 

 Бінарна ознака, що дорівнює 1, якщо сутності мають однаковий рід. 

 Бінарна ознака, що дорівнює 1, якщо обидві сутності є власними назвами. 

Навчальну та перевірочну вибірки сформуємо з множини можливих 

комбінацій пар сутностей. Варто звернути увагу на співвідношення прикладів у 

створеній навчальній вибірці: в результаті застосування такого підходу 

формування векторів ознак кількість прикладів некореферентних пар перевищує 

відповідне значення кореферентних зразків. Таким чином, протягом навчання 

бінарного класифікатору доцільно застосувати ваги класів з метою вирішення 

проблеми незбалансованої навчальної вибірки. Для оцінки ефективності навчання 

моделі з врахуванням незбалансованості класів використано метрику F1. Як 

бінарний класифікатор обрано модель надвипадкових дерев (англ. Extremely 

Randomized Trees). Такий вибір обумовлений можливістю аналізу зазначеною 

моделлю впливу ознак вхідних векторів на формування вихідного результату та 

найвищим значенням метрики F1 (0.21) на перевірочній вибірці порівняно з 

іншими відповідними моделями (дерево рішень, ліс дерев, логістична регресія). 

Розмір навчальної вибірки (20 000 зразків) було обрано шляхом попередньої оцінки 

точності моделі на перевірочній вибірці. Підбір гіперпараметрів моделі 

виконувався за допомогою перебору значень зі встановленого діапазону (англ. grid 
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search), навчання здійснювалося за допомогою перехресної перевірки (англ. cross-

validation). 

Після завершення процесу навчання було виконано оцінку впливу 

характеристик пар сутностей на точність моделі. Розглянемо основні етапи 

розрахунку відповідних значень для моделі надвипадкових дерев. Спочатку 

розраховується «важливість» вершини i  ( 1..i N , N  – кількість вершин) для 

кожного бінарного дерева рішень на основі критерію Джині [102]: 

 
( ) ( ) ( ) ( )i i i left i left i right i right in wC w C w C   , (3.1) 

де iw  – зважена кількість прикладів відповідної вершини; iC  – критерій 

інформативності; ( )left i  – лівий нащадок вершини; ( )right i  – правий нащадок 

вершини. Далі виконується обчислення проміжної «важливості» кожної 

характеристики j M  ( M  – множина характеристик) для дерев рішень у 

наступний спосіб: 
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, (3.2) 

де K  – множина вершин, що виконують поділ зразків за характеристикою .j  

Наступний крок полягає у нормалізації отриманих значень в діапазоні [0,1] : 
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 (3.3) 

Кінцевим результатом є усереднення «важливості» характеристик для всіх 

дерев: 
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, (3.4) 

де T  – множина дерев моделі. На рис. 3.1 зображено 5 найвагоміших 

характеристик пар сутностей згідно з отриманими значеннями jF .  
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Рис. 3.1 – Вплив характеристик пар сутностей на точність класифікації 

кореферентності пари сутностей моделлю надвипадкових дерев 

Відповідно до побудованої діаграми можна зробити висновок про 

доцільність врахування семантичної складової сутностей протягом формування 

векторів навчальної вибірки, адже найбільше значення «важливості» отримано для 

характеристики «Косинусна відстань». Характеристика «Друга сутність є 

займенником» може вказувати на випадки виявлення анафори; ознака 

«Лематизовані версії сутностей рівні за символьним порівнянням» свідчить про 

наявність повторних вживань певних сутностей для позначення об’єкту. 

Використання характеристики «Кількість слів між сутностями» обумовлене 
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наявністю локального кореферентного зв’язку в межах декількох речень; разом з 

характеристикою «Однаковий рід» ця ознака може застосовуватися лише у 

спеціальних випадках. Таким чином, семантичне представлення сутностей варто 

розглядати як основну характеристику протягом виявлення кореферентних 

об’єктів. Однак відсоток впливу інших ознак сутностей свідчить про доцільність 

врахування цих характеристик для пошуку різнотипного зв’язку між 

кореферентними елементами. У наступному підрозділі розглянемо детальніше 

пропонований метод пошуку кореферентних об’єктів в україномовних текстах на 

основі моделей нейронних мереж різної архітектури. 

 

3.1.3 Метод пошуку кореферентних об’єктів в документах української 

мови на основі згорткової та BiLSTM нейронних мереж 

Спочатку сформулюємо опис вхідних даних, вихідного результату та мети 

методу. Відповідно до попереднього підрозділу, текст T  представлений як 

множина сутностей  1 2, ,..., Nm m m . Виконаємо перетворення цього набору 

сутностей до множини кластерів (синглтонів):       0 1 2, ,...., Ns m m m . Під 

синглтоном мається на увазі кластер, що містить лише один елемент. Множина 0s  

виконує представлення початкового стану вхідного тексту T . Метою методу є 

формування кінцевого стану Fins , що містить кластери кореферентних елементів та 

залишкові кластери-синглтони. Таким чином, процес пошуку кореферентних 

об’єктів можна представити у вигляді множини послідовних переходів між 

унікальними станами кластерів до моменту визначення кінцевого стану Fins . Під 

переходом між станами is  та js  мається на увазі здійснення операції злиття двох 

кластерів. Рішення щодо виконання переходу від поточного стану до іншого (тобто, 

здійснювати злиття відповідних кластерів чи ні) варто розглядати як основний 

етап, що потребує застосування методів машинного навчання. На рис. 3.2 

зображено головні кроки пропонованого методу. 
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Рис. 3.2 – Основні кроки роботи пропонованого методу пошуку кореферентних 

об’єктів в україномовних документах 

Першим етапом є здійснення представлення тексту як множини кластерів 

сутностей 0s . Далі виконується застосування набору фільтруючих решіт з метою 

виявлення кореферентних чи некореферентних пар об’єктів відповідно до 

встановлених правил. Результатом застосування зазначеного набору правил є стан 

1s . Наступним кроком є вибір поточної сутності з подальшою спробою виконати 

злиття відповідного кластеру зі всіма попередніми групами об’єктів в ітеративний 
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спосіб. У випадку виконання операції злиття встановлюється новий стан. 

Індикатором завершення роботи алгоритму є закінчення порівняння останнього 

кластеру зі всіма попередніми. Стан Fins  здійснює представлення виявлених 

кластерів кореферентних об’єктів. Як було зазначено раніше, ключовим 

компонентом роботи методу є елемент прийняття рішення щодо злиття кластерів 

об’єктів, що не може здійснюватися за допомогою набору визначених інструкцій. 

Реалізацію цього компоненту пропонується виконати за допомогою нейронних 

мереж різної архітектури. Розглянемо детальніше структуру, процес підготовки 

вхідних даних та навчання сформованих моделей. 

Двоканальна згорткова нейронна мережа. Вхідними даними моделі є два 

кластери об’єктів ic  і 
jc ; вихідне бінарне значення інтерпретує рішення щодо 

злиття кластерів. Кластери об’єктів ic  і 
jc  представлені у наступний спосіб: 
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 (3.5) 

З метою врахування кореферентного зв’язку між всіма елементами 

сформованого кластеру представимо ic  і 
jc  за допомогою декартового добутку 

відповідних множин:  ( , ) |i j i j

i j i jc c m m m c m c     . Наступним кроком є 

здійснення представлення вхідного кластеру у матричній формі: кожен стовпчик 

матриці відповідний векторному представленню певної пари сутностей  ,i jm m . 

Розглянемо детальніше процес формалізації  ,i jm m . 

Відповідно до дослідження впливу різних характеристик тексту на пошук 

кореферентних об’єктів, доцільно враховувати водночас семантичні, просторові та 

морфологічні властивості сутностей. Для представлення пари  ,i jm m  у 

семантичному просторі пропонується застосувати попередньо навчену модель 

векторного представлення елементів тексту. Відповідний вектор, розмірністю 6d  (
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d  – розмірність моделі семантичного представлення елементів тексту), складається 

з наступних компонентів: 

 середнє арифметичне векторів слів сутності im ; 

 середнє арифметичне векторів слів сутності jm ; 

 середнє арифметичне векторів п’яти попередніх слів сутності im ; 

 середнє арифметичне векторів п’яти наступних слів сутності im ;  

 середнє арифметичне векторів п’яти попередніх слів сутності jm ; 

 середнє арифметичне векторів п’яти наступних слів сутності jm . 

Представлення групи слів за допомогою усереднення векторів обумовлене 

ефективністю застосування такого підходу у різних задачах області обробки 

природної мови, насамперед, для пошуку кореферентних об’єктів [103]. 

Врахування морфологічних та просторових ознак пари сутностей пропонується 

виконати за допомогою вектору ознак 
ijm , сформованому для навчання моделі 

надвипадкових дерев у попередньому підрозділі, з подальшою нормалізацією 

вибірки. Таким чином, отримуємо представлення кластерів ic  і jc  у формі двох 

матриць: ijSem  (семантичні властивості) і ijSpat  (просторові та морфологічні 

властивості). 

Для обробки сформованих матриць пропонується застосувати двоканальну 

згорткову мережу. Такий вибір обумовлений наступними факторами: 

 Нефіксована розмірність вхідних матриць, а саме змінна кількість 

стовпчиків. Кількість об’єктів кожного кластеру є нефіксованою, тобто, може 

приймати будь-яке значення з множини натуральних чисел. Застосування 

згорткового шару дозволяє виконати обробку таких матриць з подальшим 

приведенням даних до фіксованої розмірності. 

 Наявність матриць ijSem  і ijSpat , що містять різнотипні дані. У зв’язку з 

представленням різних властивостей сутностей, доцільно виконувати 

обробку вхідних матриць окремо з подальшою агрегацією отриманих 

результатів для здійснення класифікації. Застосування багатоканального 
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згорткового шару дозволяє виконувати аналіз вхідних даних у паралельний 

спосіб за допомогою окремих наборів фільтрів. 

На рис. 3.3 зображено загальну архітектуру спроектованої нейронної мережі. 

 

  Рис. 3.3 – Загальна архітектура нейронної мережі на основі двоканального 

згорткового шару для класифікації кореферентності кластерів 

Розглянемо процес проходження сигналу через шари мережі. Нехай 

розмірність вхідних матриць рівна D K , 6D d , K  – кількість елементів 

декартового добутку 
i jc c . Для кожного каналу здійснюється застосування 

окремої множини фільтрів: vF  для семантичного і sF  для просторового каналів 

відповідно. Потужність множин vF  і sF  рівна M , розмірність матриці кожного 

фільтру – 1D . Враховуючи кількість стовпчиків вхідної матриці, результатом 

застосування окремого фільтру до каналу є матриця K D ; вихідний сигнал 

кожного каналу представлений тензором K D M  , що описує сформовані карти 

ознак. 

Наступним компонентом мережі є шар субдискретизації, що здійснює 

агрегацію даних з отриманої множини карт ознак за допомогою вибору 

максимального значення кожної карти. Вихідними значеннями шару 
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субдискетизації для семантичного і просторового каналів є вектори-стовпчики vx  

та sx  відповідно; розмірність зазначених векторів рівна 1M  . Далі виконується 

об’єднання векторів vx  та sx  до спільного вектору 
joinx  за допомогою шару 

конкатенації. 

Наступні шари мережі застосовуються власне для здійснення бінарної 

класифікації вхідних даних на основі сформованого вектору 
joinx . Процес 

проходження сигналу через ці повнозв’язні шари виконується у наступний спосіб: 

 
( )

sigmoid( )

h join h

s s

f W

p W

 

 

h x b

h b
, (3.6) 

де ,h sW W  – матриці ваг, ,h sb b  – вектори зсуву, tanh,sigmoidf   – функції 

активації, p  – вихідна ймовірність наявності кореферентного зв’язку між вхідними 

кластерами об’єктів. 

Нейронна мережа на основі комірок BiLSTM. Інша пропонована модель 

нейронної мережі основана на використанні комірок BiLSTM для представлення 

вхідних кластерів об’єктів. Такий вибір обумовлений доцільністю аналізу 

двостороннього проходження сигналу з метою обробки водночас природного та 

інверсійного порядку слів (наприклад, «Широкий Дніпр реве та стогне» і «Реве та 

стогне Дніпр широкий» відповідно), що можуть застосовуватися в україномовних 

текстах різних стилістичних категорій. Крім того, архітектура комірок BiLSTM 

надає можливість обробки послідовності даних нефіксованого розміру, тобто, 

кластерів зі змінною кількістю сутностей. 

Вхідні кластери об’єктів ic  і jc  представлені за допомогою сутностей 

відповідно до формули (3.5). Семантичне представлення кожної сутності m  у 

формі вектору виконаємо на основі конкатенації наступних елементів: 

 усереднене векторне представлення слів сутності; 

 усереднене векторне представлення попередніх слів речення; 

 усереднене векторне представлення наступних слів речення; 

 усереднене векторне представлення всього речення сутності. 



114 

 

Отже, у випадку застосування моделі семантичного представлення елементів 

тексту розмірністю d , кожна сутність m  описується вектором m  розмірністю 4d . 

Представлення вхідних кластерів об’єктів виконується у наступний спосіб: 

 
 

 
1 2

1 2

, ,...,

, ,...,

i

j

i i i

i c

j j j

j c

c

c





m m m

m m m
 (3.7) 

На рис. 3.4 зображено основні компоненти спроектованої моделі нейронної 

мережі. 

 

Рис. 3.4 – Основні компоненти нейронної мережі на основі BiLSTM комірок для 

класифікації кореферентності кластерів об’єктів 

Після здійснення векторного представлення сутностей вхідних кластерів 

(компонент «Модель ELMo») виконується обробка вхідної послідовності об’єктів 

за допомогою спільного шару BiLSTM. Під спільним шаром мається на увазі 

елемент нейронної мережі, що використовується водночас для аналізу кластерів ic  

та jc . Застосування такого спільного шару дозволяє зменшити кількість параметрів 

мережі з метою пришвидшення процесу навчання та виконання моделі. Розглянемо 

процес проходження сигналу (послідовностей векторів сутностей) через шар 
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BiSLTM. Прихований стан шару BiLSTM у дискретний проміжок часу t  

представлений двома векторами [104]: 

 
1 2 1

1 2 1

( )

( )

f f t f t

b b t b t

f W W

f W W





 

 

h x h

h x h
, (3.8) 

де 
fh  – результат прямого проходження сигналу, bh  – зворотного; tx  

здійснює представлення поточного сигналу (вектору сутності) у дискретний 

проміжок часу t ; W  – матриці ваг; f  – функція активації; 1th  і 1th  – значення 

прихованого стану на попередньому та наступному кроках відповідно. Вихідне 

значення шару BiLSTM після проходження всієї послідовності сигналів 

визначається за наступною формулою: 

 
1 2( )hidden o f o bg W W   y h h , (3.9) 

де W  – матриці ваг, g  – функція активації,   – добуток Адамара. Таким 

чином, результатом застосування шару BiLSTM до вхідних кластерів є вектори 

1hiddeny  і 2hiddeny . Далі здійснюється конкатенація цих векторів до спільного 

представлення: 1 2[ ; ]join hidden hiddenx y y . Проходження сигналу через повнозв’язні 

шари бінарного класифікатору описано у формулі (3.6). 

Навчання нейронних мереж. Зазвичай навчальна вибірка бінарного 

класифікатору складається з розмічених прикладів, що належать до одного з двох 

класів. Однак завданням пропонованого методу є здійснення формування 

кінцевого стану кластерів з нефіксованої структурою: кількість сутностей кожної 

групи є змінною величиною. Крім того, варто відзначити залежність поточного 

кроку роботи алгоритму від попереднього, адже у випадку створення нового 

кластеру змінюється його векторне представлення. Формування навчальної 

вибірки шляхом перебору всіх комбінацій кластерів передбачає водночас 

збільшення кількості прикладів, а також створення надлишкових зразків, 

невідповідних ситуації злиття. Таким чином, унеможливлюється попереднє 

формування навчальної вибірки, що ускладнює процес навчання у класичний 

спосіб. 
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З метою здійснення навчання моделі бінарного класифікатору відповідно до 

поставленої задачі пропонується застосувати алгоритм SEARN [105]. Основні 

кроки алгоритму навчання моделі зображено на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5 – Основні кроки алгоритму навчання моделі бінарного класифікатору для 

прийняття рішення щодо злиття кластерів об’єктів 

Протягом кожної епохи виконується ініціалізація нової навчальної вибірки. 

Далі виконується обробка кожного маркованого документу. Спочатку в 

ітеративний спосіб здійснюється застосування моделі до початкового стану 

документу з метою досягнення кінцевого стану. Результатом виконання 

зазначеного циклу є множина станів  1 2, ,..., Fins s s . Далі здійснюється аналіз 

кожного стану is . Виконується почергове виконання дій з множини 

 ,U злиття пропуск  з подальшим застосуванням «золотої» моделі для 

отримання кінцевого стану e . Під «золотою» моделлю мається на увазі набір дій, 

що здійснюються відповідно до розмітки кластерів документу. Для кожної дії 

u U  розраховується значення функції втрат ( , )e y . Функція втрат ( , )e y  
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визначається як одна з метрик оцінки точності вирішення задачі формування 

кореферентних кластерів [106]. Враховуючи швидкість розрахунку відповідних 

метрик, як функцію втрат ( , )e y  пропонується використати оцінку 3B . Однак 

варто зазначити, що можливе одночасне застосування декількох метрик з метою 

підвищення точності виявлення кореферентних об’єктів. 

Після розрахунку функцій втрат для стану is  отримані значення додаються 

до навчальної вибірки. Таким чином, кожен приклад навчальної вибірки   містить 

наступну інформацію: поточний стан, дії та відповідні значення втрат. Загальне 

значення втрат для навчальної вибірки розраховується у наступний спосіб: 

 
,

( | ) ( )u

s l u U

Loss u s l u 
 

 , (3.10) 

де ( | )u s  – ймовірність здійснення дії u  для стану s  моделлю бінарного 

класифікатору, u  – коефіцієнти дій. Враховуючи нерівнозначну частоту 

здійснення операцій злиття та пропуску, вирішено використати відповідні 

коефіцієнти дій з метою збільшення значення втрат у випадку ігнорування операції 

злиття. 

 

3.2 Методи оцінки когерентності тексту за допомогою аналізу зв’язності 

словосполучень речень 

3.2.1 Метод оцінки когерентності тексту на основі побудови графу з 

урахуванням семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень 

Відповідно до проведеного аналізу методів оцінки когерентності тексту 

актуальним є створення моделі оцінки цілісності тексту з урахуванням водночас 

семантичної та структурної узгодженості елементів україномовного документу. 

Можливим варіантом такої моделі є багатошарова нейронна мережа, наприклад, на 

основі поєднання багатоканального згорткового шару і компонентів архітектури 

Transformer. Здійснення тренування спроектованої моделі на навчальній вибірці з 

урахуванням різних властивостей тексту дозволяє підвищити точність вирішення 
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типових задач. Однак перед проектуванням такої моделі доцільно дослідити 

відповідність обраних ознак тексту поставленій задачі. Точність вирішення задачі 

обмежена способом представленням вхідних даних незалежно від архітектури 

моделі. У випадку невідповідності компонентів векторів ознак вихідному 

результату (тобто, відсутності взаємозв’язку чи прихованих відношень між ними) 

такі надлишкові характеристики елементів навчальної та тестової вибірок 

спричиняють створення шуму в даних, що ускладнює процес формування 

узагальнюючих властивостей моделі та призводить до її перенавчання – зменшення 

точності на тестовій вибірці. З метою дослідження впливу різних властивостей 

тексту на процес розрахунку вихідної оцінки його когерентності сформовані 

наступні вимоги до методу: 

 Аналіз водночас семантичних та лексико-граматичних властивостей 

елементів тексту. 

 Врахування структури речення відповідно до процесу формування 

україномовних текстів. 

 Представлення елементів тексту на рівні графів для відстеження причини 

формування вихідного результату та можливості застосування методу для 

документів різних мов. 

Спочатку розглянемо процес попередньої обробки вхідного тексту T . 

Пропонується виконувати аналіз тексту як впорядкованої послідовності речень 

 1 2, ,..., NT S S S , а представлення речень здійснювати на рівні словосполучень. 

Такий вибір обумовлений додатковою перевіркою структурної узгодженості 

елементів речення шляхом вилучення допоміжних стоп-слів протягом 

автоматизованої екстракції словосполучень. Виконаємо представлення тексту T  як 

орієнтованого зваженого графу ( , )TG V E , де кожна вершина , 1,2,...,iv V i N   

відповідає реченню iS ; множина ребер E  описує зв’язок між різними вершинами 

(реченнями). Аналогічно до графу семантичної схожості пропонується розглядати 

можливість наявності ребер між вершинами графу у різні способи: між всіма 

вершинами, сусідніми чи «найближчими» відповідно до визначеної міри схожості. 
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Вибір способу встановлення ребер доцільно виконувати на основі дослідження 

ефективності застосування графу семантичної схожості для україномовних 

документів різних стилістичних категорій, що здійснюється у наступному розділі. 

Перейдемо до детального розгляду формування ваг ребер між вершинами iv  

та 
jv . Відповідні речення iS  та 

jS  представлені у вигляді набору словосполучень: 

 
1 2 | |

1 2 | |

: { , ,..., }

: { , ,..., }

i

j

i i i i

i X

j j j j

j X

S X X X X

S X X X X




 (3.11) 

Міру семантичної схожості речень пропонується сформувати у вигляді 

косинусної відстані між векторними представленнями речень iS  та 
jS  у 

семантичному просторі. Таке векторне представлення речень i
s  та j

s  може 

здійснюватися за допомогою моделей семантичного представлення елементів 

тексту (Word2Vec, Doc2Vec, ELMo). Таким чином, міра семантичної схожості 

речень розраховується у наступний спосіб: 

 sem( , )
i j

i j i j
S S




s s

s s
 (3.12) 

Наступним кроком є здійснення оцінки лексичної узгодженості речень. Для 

оцінки лексичної узгодженості речень iS  та jS  пропонується виконати аналіз 

наявності спільних термінів та кореферентних об’єктів в межах словосполучень. 

На основі словосполучень речень виконаємо побудову повного орієнтованого 

зваженого двочасткового графу ( , , )i j ij

ijK X X E , де ijE  описує множину ребер. На 

рис. 3.6 зображено приклад геометричного представлення графу ( , , )i j ij

ijK X X E  

для наступних словосполучень речень: 

      

      

сплачували,селяни , сплачували,зерном , сплачували,лендлордам

продавали,зерно,товарне,дороге , продавали,до,Британії , продавали,Останні,ж

i

j

S

S




 

Обчислення ваги ребра між вершинами графу i

lX  і j

mX , 

{1,2,..., }, {1,2,..., }i jl X m X  , виконується у наступний спосіб: 
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common( , )

lex( , )
unique( , )

i j
i j l m
l m i j

l m

X X
X X

X X
 , (3.13) 

де common( , )i j

l mX X  – кількість спільних слів; unique( , )i j

l mX X  – кількість 

унікальних слів обох словосполучень. Застосування зазначених функцій common  

та unique  виконується з урахуванням лематизованих версій всіх слів.  

 

Рис. 3.6 – Приклад геометричного представлення графу словосполучень ijK  для 

речень iS  та 
jS  

У випадку виявлення кореферентного зв’язку між елементами 

словосполучень (наприклад, «селяни» і «Останні» на рис. 3.6) вага ребра 

встановлюється рівною 1. У такий спосіб виконується підсилення впливу наявності 

кореферентних об’єктів в межах двох речень. 

Після розрахунку ваг ребер графу ijK  обчислюється оцінка лексичної 

узгодженості речень iS  та jS : 

 ,

lex( , )

lex( , )

i j

l m

l m

i j i j

X X

S S
X X




 (3.14) 

Після отримання значення семантичної та лексичної узгодженості речень, 

наступним кроком є розрахунок ваги ребра між вершинами iv  та jv  графу TG : 
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lex( , ) (1 )sem( , )i j i j

ij

S S S S
e

i j

  



, (3.15) 

де [0,1]  – регулятивний параметр. Здійснюючи підбір різних значень 

регулятивного параметру зі встановленого діапазону, можливим є дослідження 

впливу різних компонентів ( lex( , )i jS S  і sem( , )i jS S ) на ефективність застосування 

методу. 

Додатково варто розглянути ще один компонент зв’язності тексту, а саме 

наявність дискурсивних маркерів. Під дискурсивними маркерами [107] маються на 

увазі одиниці тексту, що забезпечують комунікативну залежність між його 

елементами. Наявність таких маркерів, локальних (на рівні речення) чи глобальних 

(в межах тексту) може спростити процес обробки тексту читачем. Враховуючи 

аналіз тексту на рівні зв’язку між реченнями, пропонується розглянути маркери, 

що забезпечують глобальну зв’язність (наприклад, маркери «крім того», «таким 

чином», «спочатку» тощо). З метою дослідження впливу глобальних маркерів на 

зв’язність тексту введемо додатковий коефіцієнт   в формулу розрахунку ваги 

ребра графу TG : 

 
lex( , ) (1 )sem( , )i j i j

ij

S S S S
e

i j

 


 



 (3.16) 

У випадку відсутності дискурсивного маркеру речення 
jS , i j , значення 

коефіцієнту   рівне 1. В іншому разі варто дослідити різні варіанти 1   для 

оцінки впливу наявності дискурсивних маркерів на точність методу. 

Приклад геометричного представлення графу TG  зображено на рис. 3.7. Після 

побудови графу TG  та обчислення ваг множини ребер E  оцінка когерентності 

тексту T  розраховується у наступний спосіб: 

 ( )
( 1)

ij

ij

e E

e

Coh T
N N







 (3.17) 
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Рис 3.7 – Приклад геометричного представлення графу тексту TG   

      

3.2.2 Використання методів оцінки когерентності документу на основі 

графів семантичної схожості та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень для виявлення симптомів ментального захворювання 

Одним з напрямків застосування автоматизованих методів оцінки 

когерентності текстів є прогнозування ментального захворювання (шизофренії чи 

біполярного розладу) на основі аналізу мовлення пацієнта. Наявність частин 

тексту, тематично відхилених від його основної ідеї, може свідчити про 

неспроможність людини фокусуватися на конкретній темі протягом процесу 

формування думок. Варто зазначити, що процес виявлення симптомів ментального 

захворювання є нетривіальною задачею та потребує відповідної кваліфікації 

фахівця: за статистичними даними близько третини пацієнтів з ознаками 

шизофренії чи біполярного розладу діагностовано помилково [108]. Таким чином, 

створення моделей прогнозування захворювання на основі аналізу когерентності 

та інших властивостей тексту варто розглядати виключно як додатковий 

інструмент діагностування для аналізу масивів текстових даних різного обсягу. 

Процес формування навчальної вибірки для зазначених моделей ускладнений 

наступними факторами: 

 Доцільність проведення усного діалогу з кожним пацієнтом окремо. 



123 

 

 Довготривале спостереження (декілька років) за пацієнтами для 

встановлення кінцевого результату перебігу захворювання. 

 Необхідність конфіденційного зберігання отриманих даних у закритому 

доступі, що обумовлює відсутність загального маркованого корпусу текстів.  

У зв’язку з наведеними складнощами створення маркованого корпусу 

документів унеможливлюється створення моделей прогнозування ментального 

захворювання на основі багатошарових нейронних мереж різної архітектури, що 

використовуються для вирішення задачі оцінки когерентності текстів та завдань 

обробки природної мови в цілому. Актуальним є виявлення ознак тексту, що 

можуть свідчити про певне відхилення від теми розмови в процесі мислення особи 

та вказувати на наявність відповідних захворювань. Подальше збільшення розміру 

навчальної вибірки та формування відповідних векторів ознак на основі виявлених 

значущих характеристик тексту дозволить підвищити точність прогнозування 

спроектованих моделей. Розглянемо існуючі методи аналізу мовлення людини на 

основі моделей машинного навчання з метою виявлення симптомів ментального 

захворювання. 

До моделей прогнозування симптомів ментального захворювання, основаних 

на оцінці когерентності мовлення людини, варто віднести моделі тангенційності та 

некогерентності. Застосування моделі тангенційності [109] передбачає аналіз 

узгодженості питання, поставленого особі, з тематикою відповіді. Виконаємо 

формалізоване представлення питання та відповіді у вигляді множин Q  і A  

відповідно. Множина Q  складається з впорядкованої послідовності слів питання; 

множина A  містить набір «вікон» (послідовностей слів фіксованої довжини L ), що 

формуються шляхом ітеративного обходу впорядкованої послідовності слів 

відповіді з кроком L :  
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де Q

iw  – слово питання, A

iwindow  – «вікно» відповіді, M  – кількість слів 

питання, N  – кількість сформованих «вікон» відповіді. Наступним етапом роботи 

моделі тангенційності є здійснення представлення множин Q  та «вікон» A

iwindow  

у векторній формі. Таке перетворення автори пропонують виконувати за 

допомогою латентно-семантичного аналізу (англ. Latent Semantic Analysis, LSA) 

[110], що дозволяє здійснити векторне представлення слів питання та «вікон» у 

семантичному просторі. Далі застосовується операція усереднення векторів слів 

множин Q  та A

iwindow  для їхнього формального представлення у векторному 

просторі (Q  і A

iwindow  відповідно). Варто зазначити, що зазначена формалізація 

множин Q  та «вікон» A

iwindow  може виконуватися різними моделями 

семантичного представлення елементів тексту (Word2Vec, ELMo, BERT тощо) 

відповідно до предметної області розмови з метою підвищення точності моделі. 

Наступним кроком роботи моделі тангенційності є здійснення оцінки міри 

семантичної схожості питання та всіх «вікон» відповіді, що обраховується у 

наступний спосіб: 

 sim( , )
|| || || ||

A
A i
i A

i

Q window





Q window

Q window
 (3.19) 

Таким чином, в ітеративний спосіб виконується оцінка міри схожості 

питання та всіх «вікон». На основі отриманої послідовності значень здійснюється 

формування моделі лінійної регресії [111], що апроксимує залежність порядкового 

номеру «вікна» i  від значення sim( , )A

iQ window . На рис. 3.8 зображено різні 

варіанти побудови прямої відповідно до сформованої моделі лінійної регресії. У 

випадку побудови горизонтальної лінії можна зробити висновок про наявність 

постійного фокусу тематики відповіді особи відносно поставленого питання. 

Динаміка поступового збільшення міри схожості sim( , )A

iQ window , тобто, 

позитивний нахил прямої, свідчить про наближення теми відповіді до основної ідеї 

розмови. Такий випадок розглядається в роботі як допустимий варіант процесу 

мислення людини, адже відповідь на питання може формуватися за допомогою 
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пояснення певної додаткової інформації з подальшим викладенням основної 

думки.  

 

Рис. 3.8 – Різні варіанти побудованої лінійної регресії за допомогою моделі 

тангенційності; нахил та крутизна ліній свідчать про дотримання фокусу 

навколо теми мовлення чи відхилення від тематики відповіді 

Негативний нахил прямої свідчить про поступове відхилення відповіді особи 

від теми розмови, а крутизна такого нахилу інтерпретує швидкість втрати фокусу 

мовця відносно заданого питання. Дослідження значення крутизни негативного 

нахилу, обумовленого некогерентними парами «питання-вікно», дозволяє виявити 

наявність певного симптому шизофренії, що називається «політ думок» [112] (англ. 

flight of ideas). Далі в роботі пропонується використовувати розглянуте значення 

крутизни нахилу для аналізу мовлення осіб з метою діагностування ментального 

захворювання. 

На відміну від моделі тангенційності, принцип роботи моделі 

некогерентності [113] оснований на обробці мовлення особи без аналізу 
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тематичної узгодженості питання та відповіді. Вхідними даними моделі є текст 

(розповідь особи, відповідь на питання тощо); вихідним результатом є оцінка 

ймовірності наявності ментального захворювання в автора тексту. Таким чином, 

модель некогерентності варто розглядати як класифікатор. Вектори ознак, тобто, 

вхідні дані класифікатору, формуються на основі наступних характеристик 

вхідного тексту: 

 максимальна довжина речення; 

 частота використання допоміжних елементів; 

 оцінка когерентності. 

Максимальна довжина речення обирається на основі аналізу відповідної 

кількості слів. Частота використання допоміжних елементів (прийменників, часток, 

сполучників тощо) розраховується як відношення їхньої кількості до загальної 

кількості слів. Розглянемо детальніше обчислення останнього компоненту – оцінки 

когерентності тексту. Авторами роботи пропонується здійснювати розрахунок 

зазначеної характеристики тексту як мінімального значення міри семантичної 

схожості сусідніх речень (англ. first-order coherence, FOC).  На рис. 3.9 зображено 

основні кроки обчислення метрики FOC: 

1. Застосування операції токенізації: представлення вхідного тексту T  як 

впорядкованої множини речень 1 2{ , ,..., }NT S S S . 

2. Здійснення векторного представлення речень за допомогою латентно-

семантичного аналізу чи інших моделей семантичного представлення 

елементів тексту. 

3. Розрахунок міри схожості всіх сусідніх речень як косинусної відстані між 

відповідними векторами. 

4. Обчислення метрики FOC як мінімального значення отриманого масиву 

косинусних відстаней. 

Варто зазначити, що авторами моделей тангеційності та некогерентності 

використовувався латентно-семантичний аналіз для векторного представлення слів 

тексту. В роботі [6] пропонується виконати модифікацію векторного 
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представлення речень та оцінити вплив зазначених моделей на процес 

прогнозування симптомів шизофренії. 

 

Рис. 3.9 – Основні кроки розрахунку метрики FOC для формування векторів ознак 

моделі некогерентності 

Крім власне використання інших моделей векторного представлення речень, 

доцільно враховувати наявність постійних повторів фраз у мовленні особи, адже 

такі регулярні повторення можуть свідчити про певні відхилення у процесі 

мислення людини. З метою нормалізації векторів слів згідно з частотою їх 

вживання авторами пропонується застосування моделей семантичного 

представлення елементів тексту (Word2Vec, GloVe, Sent2Vec) з подальшим 

діленням отриманих векторів на розраховане значення метрики TF-IDF 

відповідних слів. Варто зазначити, що такий підхід передбачає наявність 

додаткового текстового корпусу для розрахунку останньої метрики. Необхідність 

такого набору текстів, що тематично відносяться до предметної області розмови, 

створює додаткову залежність точності моделей від зазначеного корпусу. 
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Крім зміни векторного представлення речень для моделей тангенційності та 

некогерентності, в роботі [6] пропонується враховувати іншу характеристику 

тексту – наявність неоднозначних займенників. Під неоднозначними 

займенниками [21] маються на увазі наступні фрагменти тексту: 

 займенники, що посилаються на об’єкт, який не згадується в тексті; 

 займенники, що посилаються на об’єкт, який згадується в тексті пізніше 

(катафора). 

Авторами роботи зазначається, що середня частота використання 

неоднозначних займенників «вони», «їх», «він» згідно з отриманими результатами 

аналізу корпусу (середня довжина текстів – 300 слів) складає 3.2 для пацієнтів із 

симптомами захворювання, 1 – для здорових осіб. На основі значень моделі 

тангенційності, моделі некогерентності та частоти використання неоднозначних 

займенників було сформовано бінарні класифікатори розрізнення текстів здорових 

осіб та пацієнтів з виявленим ментальним захворюванням. Як бінарні 

класифікатори використовувалися логістична регресія та випадковий ліс (англ. 

random forest) з метою оцінки впливу розрахованих метрик на точність 

класифікатору. В таблиці 3.1 зображено обчислені коефіцієнти та значення 

важливості характеристик для логістичної регресії та випадкового лісу відповідно 

після формування векторів ознак та навчання бінарних класифікаторів. Згідно з 

наведеними даними можна зробити висновок про доцільність застосування 

водночас моделей тангенційності та некогерентності протягом створення 

комплексного методу прогнозування симптомів ментального захворювання. Однак 

врахування наявності неоднозначних займенників також може використовуватися 

як додатковий параметр для формування векторів ознак навчальної вибірки. 

 

Таблиця 3.1 – Коефіцієнти моделі логістичної регресії та значення важливості 

характеристик випадкового лісу після здійснення процесу навчання 

Метрика Випадковий ліс Логістична регресія 

Модель некогерентності 0.443 -0.058 
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Модель тангенційності 0.363 -0.048 

Неоднозначні займенники 0.188 0.044 

 

Додатково до розглянутих моделей прогнозування ментального 

захворювання можуть застосовуватися інші метрики, що відтворюють певні 

лінгвістичні характеристики тексту. Наприклад, показники BI (Brunet’s Index) 

[114], MATTR [115], HS (Honore’s Statistic) [116], що інтерпретують лексичне 

різноманіття тексту.  Крім того, можливе обчислення лексичної щільності 

(відношення кількості інформативних слів до їх загальної кількості), синтаксичної 

складності (середня довжина речення чи висота синтаксичного дерева залежності) 

тощо. Використання моделей тангенційності та некогерентності разом із 

зазначеними показниками дозволяє створювати комплексні моделі аналізу 

мовлення людини з метою водночас виявлення симптомів захворювання, а також 

розрізнення їх типу. Наприклад, в роботі [114] було сформовано бінарний 

класифікатор на основі аналізу розглянутих метрик; точність класифікації текстів 

пацієнтів із симптомами шизофренії чи біполярного розладу склала 82%. 

Варто зазначити, що проведені дослідження виконувалися на англомовному 

корпусі. Перевірка ефективності моделей некогерентності та тангенційності 

залежно від моделей семантичного представлення елементів тексту була також 

проведена для німецькомовних пацієнтів [117]. Згідно з виконаними 

обчисленнями, найвище значення точності розрізнення документів здорових осіб 

та пацієнтів лікарень було отримано за допомогою застосування моделі 

некогерентності (векторне представлення речень здійснювалося з використанням 

комбінації GloVe+TF-IDF). 

Враховуючи ефективність застосування моделі некогерентності для 

виявлення симптомів ментального захворювання протягом обробки текстів різних 

мов, доцільним є створення відповідних моделей на основі аналізу когерентності 

документу. Як було зазначено раніше, проектування та навчання різнотипних 

багатошарових нейронних мереж (наприклад, пропонована модель на основі 
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архітектури Transformer) ускладнене відсутністю навчального корпусу маркованих 

документів необхідного розміру. Однак можливе використання моделей оцінки 

когерентності тексту на основі побудови графу, що дозволяють виконувати 

обчислення цілісності документу без попереднього формування навчальної 

вибірки. Таким чином, пропонується виконати перевірку ефективності 

застосування графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень для класифікації текстів пацієнтів з виявленими 

симптомами ментального захворювання та здорових осіб.  

З метою дослідження впливу різних властивостей тексту на точність 

прогнозування симптомів захворювання пропонується виконати оцінку 

семантичної та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень як 

окремих метрик SemCoh  та Cohesion  відповідно. Крім того, доцільно здійснити 

модифікацію побудови та розрахунку ваг графів для врахування повторів фраз. 

Згідно з попередньо розглянутими роботами, наявність регулярного повторення 

слів чи фраз супроводжується зменшенням тематичної цілісності тексту мовця. 

Однак у випадку побудови графу узгодженості словосполучень буде 

спостерігатися протилежна ситуація: постійне використання однакових фраз 

сприятиме збільшенню значень ваг ребер графів, тобто, підвищенню оцінки 

когерентності документу в цілому. Розглянемо детальніше основні кроки 

розрахунку метрик SemCoh  та Cohesion . 

Виконаємо представлення тексту T  як множини речень  1 2, ,..., MT S S S , а 

кожного речення , 1,2,...,iS i M  як набору словосполучень iX . Для оцінки міри 

семантичної та лексико-граматичної узгодженості речень iS  та jS  виконаємо 

побудову двочасткових графів sem

ijK  та coh

ijK  відповідно. Підмножини вершин A  і B  

зазначених графів пропонується формувати у наступний спосіб: 

 
unique( )

unique( \ )

i

j i

A X

B X X




, (3.20) 
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де iX  та jX  – множини словосполучень речень iS  та 
jS ; unique  – функція 

повернення унікальних елементів множини. Підмножина вершин B  утворюється 

шляхом повернення унікальних елементів різниці множин iX  та jX ; у такий спосіб 

пропонується ігнорувати вплив повторення тотожних фраз на збільшення оцінки 

когерентності вхідного документу. На рис. 3.10 зображено приклад вилучення 

таких словосполучень протягом побудови графів sem

ijK  та coh

ijK . Ваги ребер графу 

sem

ijK  між вершинами lA  і mB ,    1,2,..., , 1,2,..., ,l A m B l m   , пропонується 

розраховувати у наступний спосіб: 

 weight ( , )
count( ) count( )

l m
sem l m

l m l m

A B
A B




  

A B

A B
, (3.21) 

де lA , mB  – векторне представлення відповідних словосполучень у семантичному 

просторі, count  – функція, що повертає кількість появи словосполучення в межах 

речення. У такий спосіб виконується додаткове врахування наявності повторень 

фраз: постійне використання словосполучення в межах речення супроводжується 

зменшенням ваг ребер графу sem

ijK . 

Аналогічним чином враховуються повтори фраз протягом розрахунку ваг 

ребер графу coh

ijK : 

 
common( , )

weight ( , )
unique( , ) count( ) count( )

l m
coh l m

l m l m

A B
A B

A B A B


 
, (3.22) 

де common( , )l mA B  – кількість спільних слів словосполучень lA  і mB , 

unique( , )l mA B  – кількість їх унікальних слів. 
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Рис. 3.10 – Приклад вилучення повторів фраз протягом побудови графів sem

ijK  та 

coh

ijK ; пунктирною лінією позначено однакові фрази, виявлені в межах одного 

речення, штрих-пунктиром – словосполучення, спільні для обох речень 

 

Після обчислення ваг ребер за формулами (3.21) та (3.22) міра узгодженості речень 

iS  та jS  визначається двома величинами sem( , )i jS S  і coh( , )i jS S , що 

розраховуються як усереднене значення ваг ребер графів sem

ijK  та coh

ijK  відповідно. 

На основі отриманих величин sem( , )i jS S  і coh( , )i jS S , що інтерпретують міру 

узгодженості речень, виконується побудова повнозв’язних ациклічних графів sem

TG  

і coh

TG . Вершини графів iv V  відповідають реченням тексту, ваги ребер ije E  – 
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значенням sem( , )i jS S  і coh( , )i jS S . Метрики SemCoh  та Cohesion  розраховуються 

за формулою (3.17) на основі побудованих графів sem

TG  і coh

TG  відповідно. 

Таким чином, додатково до моделей тангенційності та некогерентності 

пропонується використовувати отримані метрики SemCoh  та Cohesion  для 

врахування тематичної цілісності тексту протягом прогнозування ментального 

захворювання. В наступному розділі здійснюється експериментальна перевірка 

ефективності пропонованих метрик на основі порівняння впливу різних 

розглянутих характеристик тексту на точність комплексної моделі класифікації 

текстів здорових осіб та пацієнтів з виявленими симптомами захворювання. 

 

3.3 Висновки до розділу 3 

1. Досліджено вплив різних властивостей елементів тексту на процес пошуку 

кореферентних об’єктів в україномовних документах. Отримані результати 

впливу різних параметрів вектору ознак на точність класифікації кореферентних 

пар елементів свідчать про доцільність першочергового врахування 

семантичного зв’язку між сутностями: значимість ознаки, що визначає 

косинусну відстань між векторними представленнями сутностей у 

семантичному просторі, виявилася найвищою. Інші характеристики пари 

сутностей (рівність лематизованих версій об’єктів, індикатор класифікації 

частини мови другої сутності як займенника) можуть застосовуватися як 

додаткові ознаки для підвищення точності виявлення певного типу 

кореферентного зв’язку (наприклад, анафор). 

2. Запропоновано метод пошуку кореферентних об’єктів в україномовних 

документах на основі згорткової та BiLSTM нейронних мереж. Згорткову 

нейронну мережу спроектовано як двоканальну з метою врахування водночас 

семантичних та просторових властивостей сутностей. Натомість архітектура 

створеної нейронної мережі на основі шарів BiLSTM передбачає аналіз 

виключно семантичної складової вхідних об’єктів з урахуванням порядку 

розташування слів в межах кожної сутності. Пошук кореферентних об’єктів 
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розглянуто як задачу кластеризації. З метою здійснення навчання спроектованих 

мереж (бінарних класифікаторів вхідних кластерів сутностей) згідно з 

поставленою задачею запропоновано використовувати алгоритм SEARN, що 

дозволяє виконувати тренування моделі відповідно до очікуваних вихідних 

даних нефіксованої структури. 

3. Запропоновано метод оцінки когерентності текстів україномовного корпусу на 

основі побудови графу з врахуванням семантичної та лексико-граматичної 

узгодженості словосполучень речень. Зазначений метод передбачає одночасний 

аналіз різних властивостей тексту (семантичних, лексичних) на рівні 

словосполучень; такий вибір обумовлений додатковою перевіркою структурної 

узгодженості елементів речення протягом екстракції словосполучення та 

вилученням допоміжних слів. Крім того, здійснення оцінки когерентності 

тексту на основі побудови графу надає можливість відстеження процесу 

формування вихідного результату, дослідження впливу різних компонентів 

тексту на точність методу за допомогою застосування регулятивних параметрів 

і застосування пропонованого підходу для аналізу іншомовних документів. 

4. Запропоновано використання методу оцінки когерентності текстів на основі 

графів семантичної схожості та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень для виявлення симптомів ментального захворювання. 

Враховуючи складність формування навчальної вибірки та наявність сучасних 

методів вирішення поставленої задачі, основаних на оцінці когерентності 

документу, доцільним є застосування пропонованого методу за допомогою 

побудови зазначених графів. Побудову графів виконано з врахуванням 

наявності повторів фраз в межах документу; вихідними даними методу є дві 

метрики, відповідні оцінкам семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень тексту. 
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РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДІВ ОЦІНКИ КОГЕРЕНТНОСТІ УКРАЇНОМОВНИХ ТЕКСТІВ 

 

4.1 Дослідження моделей оцінки локальної цілісності україномовних 

документів 

4.1.1 Аналіз залежності точності графу семантичної схожості від його 

модифікацій та моделей семантичного представлення елементів тексту 

Перед здійсненням експериментальної перевірки точності методів оцінки 

когерентності україномовних текстів, пропонованих в попередніх розділах, 

доцільно виконати дослідження впливу різних властивостей документу на процес 

обчислення вихідної оцінки цілісності тексту. З метою виконання відповідного 

аналізу пропонується застосувати метод на основі графу семантичної схожості. 

Такий вибір обумовлений можливістю побудови графів різної структури та підбору 

значень регулятивних параметрів для дослідження зв’язку між елементами тексту 

протягом розрахунку оцінки його когерентності. 

Для аналізу ефективності застосування графу семантичної схожості для 

україномовних текстів пропонується виконати експериментальну перевірку 

точності зазначеного методу з урахуванням наступних варіантів його реалізації та 

вхідних даних: 

 аналіз текстових документів різної тематики: наукових статей та новинних 

публікацій; 

 використання різних моделей семантичного представлення елементів тексту: 

Word2Vec, ELMo, Doc2Vec; 

 побудова графу семантичної схожості за допомогою підходів PAV, SSV, 

MSV; 

 застосування різних значень регулятивних параметрів підходів PAV і MSV. 

Дослідження застосування методу оцінки когерентності на основі 

побудови графу семантичної схожості для аналізу наукових статей. Для 

формування перевірочного корпусу наукових статей було здійснено програмний 
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обхід 266 веб-сайтів українських наукових журналів наступних категорій: 

«Природничі та точні науки» і «Соціогуманітарні науки». Варто зазначити, що 

наукові журнали можуть містити робити, написані українською, російською чи 

англійською мовами. З метою автоматизованого виявлення україномовних статей 

було використано програмний модуль langdetect, розроблений фахівцями компанії 

Google. 

За допомогою застосування методу Trinity [12] було сформовано шаблони 

веб-сторінок публікацій з подальшою екстракцією структурованих даних статей: 

назва, автори, анотація. Екстракція повних версій статей ускладнена 

представленням робіт у форматі PDF, що унеможливлює використання методу 

Trinity для виділення власне тексту статті. Для формування повних версій 

використано сторонній інструмент – клієнт-серверне застосування Science Parse 

[118], що дозволяє отримати інформацію про статтю у вигляді колекції розділів в 

форматі JSON. Крім того, додатково виконано вилучення речень екстрагованого 

тексту, що не містять смислового навантаження: колонтитули, номери сторінок 

тощо. 

На основі сформованого корпусу наукових статей було вирішено виконати 

навчання моделей семантичного представлення елементів тексту: Word2Vec, 

DBOW (Distributed Bag of Words), DM (Distributed Memory). Враховуючи наявність 

похибки екстракції повних версій статей застосуванням Science Parse та 

присутність основних термінів наукових статей у їхніх анотаціях, формування 

навчальної вибірки зазначених моделей здійснено на основі речень анотацій робіт. 

Для створення вибірки використано 74 180 анотацій (355 537 речень). Навчання 

моделей здійснено за допомогою застосування програмного пакету gensim (мова 

програмування Python 3.6) з наступними параметрами [14]: 

 розмірність вектору – 300; 

 кількість епох – 50; 

 розмір «вікна» – 10; 

 порогове значення частотного словника – 1. 
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Крім того, для прискорення процесу навчання моделей використано 

компільовану мову програмування Cython (розширений варіант Python, що 

дозволяє створювати додатки мовою C на основі коду Python з подальшим 

застосуванням системного компілятору). Як метрики точності методу обрано 

задачі розрізнення документів та вставки. В таблиці 4.1 наведено максимальні 

значення точності вирішення кожної задачі відповідно до підходу побудови графу 

семантичної схожості та застосування моделей семантичного представлення 

елементів тексту. 

 

Таблиця 4.1 – Точність вирішення задач розрізнення документів та вставки залежно 

від підходу побудови графу семантичної схожості та моделей семантичного 

представлення елементів тексту 

Підхід Параметр 
Задача розрізнення 

документів 
Задача вставки 

  Модель Значення Модель Значення 

PAV 0.8   DM 0.825 Word2Vec 0.109 

SSV – DBOW 0.682 DBOW+DM 0.085 

MSV 0   DBOW+DM 0.920 DM 0.112 

 

Найвище значення точності вирішення задач розрізнення документів та 

вставки отримано з використанням підходу MSV з регулятивним параметром 0 

. Щодо підходу PAV, найбільші показники отримані за допомогою параметру 

0.8  . З метою аналізу впливу різних властивостей тексту та взаємозв’язку між 

його віддаленими частинами протягом формування вихідної оцінки когерентності, 

додатково пропонується розглянути динаміку зміни точності вирішення задачі 

розрізнення документів залежно від значень   і  . На рис. 4.1 зображено 

залежність точності методу на основі побудови графу підходом PAV від значення 

регулятивного параметру   для задачі розрізнення документів для різних моделей 

семантичного представлення елементів тексту. 
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Варто відзначити незначний приріст точності вирішення задачі 

(середньоквадратичне відхилення точності з використанням моделей Word2Vec, 

DBOW, DM складає менше 310 ) протягом поступового підвищення значення 

регулятивного параметру   з кроком 0.1 для різних моделей семантичного 

представлення елементів тексту. Однак після проходження точок з піковим 

значенням точності (  0.6,0.8  для всіх варіантів моделей) спостерігається 

зменшення зазначеної метрики. Така динаміка зміни точності вирішення задачі 

розрізнення документів за допомогою побудови графу семантичної схожості на 

основі підходу PAV, а також отримані значення регулятивного параметру для 

пікової точності моделей, можуть свідчити про доцільність аналізу водночас 

семантичного та лексико-граматичного компонентів протягом оцінки 

когерентності україномовних текстів.  

 

Рис. 4.1 – Залежність точності вирішення задачі розрізнення документів від 

значення регулятивного параметру   (підхід побудови графу PAV) 

На рис. 4.2 зображено залежність точності методу на основі побудови графу 

MSV від значення регулятивного параметру   для задачі розрізнення документів 
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для різних моделей семантичного представлення елементів тексту. Відповідно до 

наведеного графіку спостерігається спадання точності вирішення задачі протягом 

збільшення значення параметру [0;0.9]  з кроком 0.1 для всіх моделей 

векторного представлення речень.  Отримана динаміка зміни розглянутої метрики 

може вказувати на необхідність врахування зв’язку між всіма реченнями тексту 

незалежно від їхньої позиції в тексті протягом оцінки когерентності україномовних 

наукових робіт. 

 

 

Рис. 4.2 – Залежність точності вирішення задачі розрізнення документів від 

значення регулятивного параметру   (підхід побудови графу MSV) 

Найвищі значення точності вирішення задач розрізнення документів та 

вставки отримано за допомогою застосування моделі DM та комбінованого 

варіанту моделей DBOW+DM. На відміну від моделі DBOW, що здійснює векторне 

представлення речення як невпорядкованої множини токенів, модель DM виконує 

формальне представлення вхідного речення у векторному просторі з урахуванням 

позицій слів. Таким чином, можна зробити висновок про доцільність аналізу 
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речення як впорядкованої множини слів протягом застосування моделі 

семантичного представлення елементів тексту україномовних документів. 

З метою аналізу впливу різних підходів побудови графу семантичної 

схожості та значень регулятивних параметрів на точність вирішення типових задач 

для різнотипних документів пропонується виконати додаткову експериментальну 

перевірку розглянутого методу на множині україномовних новин. 

Дослідження застосування методу оцінки когерентності на основі 

побудови графу семантичної схожості для аналізу україномовних новинних 

публікацій. Перевірочну вибірку новинних публікацій сформовано шляхом 

застосування пошукового роботу та екстракції структурованих даних з множини 

веб-сторінок різних україномовних новинних порталів: «Українська правда» [119], 

УНІАН [120], «Громадське телебачення» [121], «Україна молода» [122]. Кількість 

сформованих статей: 2307. Для здійснення векторного представлення речень 

вирішено використати модель ELMo [123], натреновану на множині статей веб-

ресурсу Wikipedia та новин різної тематики. Такий вибір обумовлений 

відповідністю предметної області документів, що використовувалися протягом 

навчання моделі, тематиці тестових текстів, та можливістю здійснення 

формального представлення речень з урахуванням контексту вживання їх слів.  

В таблиці 4.2 наведено отримані результати точності вирішення задач 

розрізнення документів та вставки для сформованого набору новинних публікацій. 

Аналогічно до попереднього аналізу корпусу наукових статей, найбільші значення 

точності вирішення задач отримано з використанням методу MSV з величиною 

регулятивного параметру 0  . На рис. 4.3 і рис. 4.4 зображено залежність точності 

вирішення задач від значень регулятивних параметрів   і   для побудови графу 

семантичної схожості на основі підходів PAV і MSV відповідно. 

На відміну від застосування попередньо розглянутих моделей семантичного 

представлення елементів тексту, протягом вирішення задач розрізнення документів 

та вставки за допомогою моделі ELMo спостерігається негативна динаміка зміни 

точності залежно від регулятивного параметру  . 
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Таблиця 4.2 – Точність вирішення задач розрізнення документів та вставки залежно 

від підходу побудови графу семантичної схожості (модель семантичного 

представлення елементів тексту – ELMo) для україномовного новинного корпусу 

Підхід Параметр 
Задача розрізнення 

документів 
Задача вставки 

PAV 1.0   0.590 0.197 

SSV – 0.564 0.146 

MSV 0   0.597 0.205 

 

 

Рис. 4.3 – Залежність точності вирішення задач розрізнення документів та 

вставки від значення регулятивного параметру   (модель ELMo, новинний 

корпус) 

Найвище значення точності вирішення обох задач для підходу PAV отримано 

з використанням величини 0  , що свідчить про врахування виключно міри 

семантичної схожості векторів речень, сформованих моделлю ELMo, протягом 

здійснення обчислення вихідної оцінки когерентності документу. Таким чином, 
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можна зробити висновок про доцільність формального представлення елементів 

тексту у семантичному просторі за допомогою зазначеної моделі.  

Варто зазначити, що залежність точності вирішення задач від регулятивного 

параметру   залишається аналогічною до моделей Word2Vec, DM, DBOW: 

збільшення величини параметру   призводить до зменшення точності методу. 

Отримана динаміка зміни значення точності підтверджує доцільність аналізу 

зв’язку між всіма реченнями тексту незалежно від їхніх позицій у документі для 

оцінки когерентності україномовних текстів. 

 

Рис. 4.4 – Залежність точності вирішення задач розрізнення документів та 

вставки від значення регулятивного параметру   (модель ELMo, новинний 

корпус) 

 

4.1.2 Перевірка ефективності застосування моделі на основі архітектури 

Transformer порівняно з іншими типовими нейронними мережами для оцінки 

локальної когерентності україномовного тексту 

З метою перевірки ефективності застосування різнотипних нейронних мереж 

для оцінки когерентності тексту було спроектовано та навчено моделі на основі 

наступних варіантів архітектури мережі: 
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 рекурентний шар; 

 згортковий шар; 

 компоненти елементу архітектури Transformer. 

Навчальний корпус сформовано на основі україномовних новин. Для оцінки 

ефективності застосування моделей вирішено здійснити аналіз точності вирішення 

типових задач розрізнення документів та вставки на текстах двох різних корпусів. 

Корпус №1 містить виключно тексти новинного порталу «Українська правда»: 

середня кількість речень – 10, мода – 9 речень, кількість документів – 570. До 

корпусу №2 входять статті різних новинних порталів, роботи НАН України, дописи 

блогів, тексти української літератури. Параметри корпусу №2: середня кількість 

речень – 8, мода – 6 речень, кількість документів – 1783. Такий вибір документів 

тестових вибірок обумовлений доцільністю аналізу застосування моделей оцінки 

когерентності текстів для обробки текстів різної тематики, стилістики тощо. 

Для здійснення семантичного представлення елементів тексту використано 

попередньо натреновані моделі Word2Vec (виключно новини) та ELMo (статті 

новинних портали, Вікіпедія). Враховуючи доцільність застосування сформованої 

моделі Word2Vec для представлення слів лише новинного корпусу, вирішено 

виконати розрахунок точності відповідних моделей лише для корпусу №1. 

Протягом виконання тренування нейронних мереж використовувався метод 

раннього зупину для уникнення перенавчання моделей. Крім того, враховуючи 

необхідність здійснення процесу навчання на незбалансованій вибірці (кількість 

некогерентних прикладів перевищує кількість когерентних), було виконано 

побудову кривої PR (англ. PR curve, P – precision, R – recall) для визначення 

порогового значення вихідної оцінки когерентності моделі, що дозволяє виконати 

розрізнення когерентного та некогерентного фрагментів тексту. Значення площі 

поверхні  PR AUC 0,1 , обмеженої кривою, інтерпретує спроможність моделі 

розпізнавати приклади класу, що містить меншу кількість зразків порівняно з 

іншим класом. Крім того, аналіз такої залежності точності (precision) від повноти 

(recall) передбачає візуальне виявлення точки перегину кривої; значення точності 
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знайденої точки може обиратися як порогове значення протягом класифікації 

угрупувань речень тексту.  Наприклад, на рис. 4.5 [27] зображено криву PR, 

побудовану для нейронної мережі на основі архітектури Transformer без 

застосування моделі семантичного представлення елементів тексту. 

 

Рис. 4.5 – Крива PR, побудована для нейронної мережі на основі архітектури 

Transformer без застосування моделі семантичного представлення елементів 

тексту; пряма «No Skill» вказує на відповідну залежність точності від повноти 

для початкового стану моделі 

Подальше вдосконалення залежності точності від повноти протягом 

навчання (ідеальним варіантом кривої PR є наявність двох перпендикулярних 

прямих 1,Precision Recall =1 , що перетинаються в точці (1,1) ) 

унеможливлювалось у зв’язку з виявленням перенавчання моделі. 

Для проектування та навчання нейронних мереж використовувалися 

програмні бібліотеки Tensorflow 2 та Keras. Обрахунки здійснювалися на 

платформі Google Colab з використанням графічного процесору 1xTesla K80/496 

CUDA cores/12GB/GDDR5/VRAM. 
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В таблиці 4.3 наведено отримані результати точності вирішення задач 

розрізнення документів та вставки для методів на основі різних типів нейронних 

мереж та моделей семантичного представлення елементів тексту. 

 

Таблиця 4.3 – Результати точності вирішення задач розрізнення документів та 

вставки для методів на основі різних типів нейронних мереж та моделей 

семантичного представлення елементів тексту 

Тип нейронної 

мережі 

Модель 

семантичного 

представлення 

елементів тексту 

Задача розрізнення 

документів 

Задача вставки 

Корпус №1 Корпус №2 Корпус №1 Корпус 

№2 

Рекурентна 

мережа 

Word2Vec 0.800 – 0.090 – 

Рекурентна 

мережа 

(LSTM) 

ELMo 0.824 0.777 0.308 0.310 

Згорткова 

мережа 

Word2Vec 0.900 – 0.130 – 

Transformer – 0.733 0.701 0.135 0.122 

Transformer ELMo 0.702 0.768 0.230 0.276 

 

Найвище значення точності вирішення задачі розрізнення документів для 

корпусу №1 отримано з використанням згорткової нейронної мережі; задачі 

вставки – мережі на основі шарів LSTM; відповідні найвищі метрики для корпусу 

№2 були отримані також за допомогою мережі LSTM. Наведені результати можуть 

свідчити про доцільність врахування порядку розташування слів протягом 

векторного представлення речення («Модель речення» на основі комірок LSTM 

виявилася найефективнішою для задачі вставки на корпусах №1 і №2) для 

подальшої оцінки когерентності вхідного угрупування. Крім того, варто відзначити 
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приріст точності вирішення задач моделлю на основі архітектури Transformer для 

корпусу №2 порівняно з корпусом №1; незважаючи на різний тип документів 

навчального та тестового корпусів, застосування відповідної мережі виявилося 

ефективнішим власне для текстів загальної тематики. Враховуючи відсоток 

спільних успішно оброблених документів для корпусів №1 і №2 (41% і 66% 

відповідно) моделями на основі LSTM та Transformer для задачі вставки, 

відмінність у точності обробки різних корпусів може бути обумовлена аналізом 

різних властивостей елементів тексту для оцінки когерентності угрупування: 

порядку розміщення елементів і структури речення (мережа LSTM) та 

семантичного зв’язку між фрагментами документу в цілому (Transformer). Отже, 

згідно з отриманими даними точності вирішення задач на різних корпусах текстів 

доцільним є здійснення подальшого аналізу мереж на основі архітектури 

Transformer (лістинг програмного коду проектування мережі наведено в додатку А) 

та рекурентної мережі (РНН) із застосуванням моделі семантичного представлення 

елементів ELMo. 

Важливим критерієм впровадження моделей на основі нейронних мереж у 

системи різного призначення є оцінка швидкодії обчислень. Виконаємо 

порівняльний аналіз часу вирішення задачі розрізнення документів (2338 текстів, 

середня кількість речень – 19) моделей на основі зазначених мереж за допомогою 

застосування різних технологій виконання обчислень: CPU і GPU (на платформі 

Google Colab). На рис. 4.6 зображено діаграму часу обчислення когерентності 

одного тексту протягом вирішення задачі розрізнення документів різними 

моделями нейронних мереж, застосовуючи наведені технології. 

 

Отримані результати вказують на ефективність застосування графічних 

прискорювачів для пришвидшення виконання обох моделей нейронних мереж. 

Однак варто відзначити дані виконання моделей за допомогою CPU: час оцінки 

когерентності документу моделлю РНН перевищує відповідне значення для мережі 

на основі архітектури Transformer у 5 разів. Таким чином, можна зробити висновок 

про доцільність проектування нейронних мереж, застосовуючи зазначену 
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архітектуру, для навчання і впровадження відповідних моделей оцінки 

когерентності україномовних текстів в обчислювальні пристрої загального 

призначення. 

 

Рис. 4.6 – Діаграма залежності часу вирішення задачі розрізнення документів 

(2338 текстів) за допомогою різних моделей нейронних мереж, застосовуючи 

технології CPU і GPU 

 

4.1.3 Дослідження представлення речень у векторному просторі 

протягом оцінки локальної когерентності україномовних новин  

Крім виконання експериментальної перевірки ефективності застосування 

моделей оцінки когерентності тексту, доцільно розглянути процес проходження 

сигналу через шари мережі з метою виявлення зв’язку між реченнями вхідного 

угрупування. Пропонується виконати збереження вихідного результату 

компоненту «Модель речення» для нейронної мережі на основі архітектури 
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Transformer протягом проходження сигналів когерентних угрупувань тестового 

набору текстів. Такий підхід дозволить з’ясувати спосіб представлення речень 

нейронною мережею для вхідного шару бінарного класифікатору та проаналізувати 

можливий зв’язок між ними. Таким чином, в результаті застосування всіх 

когерентних прикладів тестової вибірки отримуємо множину векторних 

представлень відповідних речень; розмірність векторів рівна 1024. Застосовуючи 

веб-сторінку Embedding Projector [124] виконаємо візуальне представлення 

множини векторів речень у двовимірному просторі за допомогою алгоритмів 

зменшення розмірності UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) 

[125] і PCA (Principal Component Analysis) [126]. Результатом застосування 

алгоритму UMAP є 5 кластерів, зображених на рис. 4.7. 

Для розуміння тематики речень кожного з кластерів доцільно проаналізувати 

семантичний зміст центральних точок. В таблиці 4.4 наведені речення, відповідні 

3 центральним точкам кожного з кластерів.  Кластер №1 об’єднує речення, що 

містять пряму мову (повна цитата) із вказівкою автору. Враховуючи тип текстів 

корпусу (новини), що використовувався протягом навчання моделі, в кластері №2 

зібрані речення, що описують посилання на джерело інформації. Кластер №3 

містить найбільше елементів сформованої множини векторів речень; в цій групі 

знаходяться речення різних тем: політика, спорт, релігія, наука тощо. Кластери №4 

і №5 об’єднують речення з початком та завершенням цитати відповідно. Отже, 

групи речень, сформовані алгоритмом UMAP, можуть вказувати на першочергове 

виділення структури тексту (цитата, джерело, початок і кінець прямої мови) 

протягом аналізу документів (новин) моделлю речення пропонованої нейронної 

мережі на основі архітектури Transformer. 
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Рис. 4.7 – Візуальне зображення векторного представлення речень (компонент 

«Модель речення») у двовимірному просторі за допомогою алгоритму UMAP  

 

Додатково доцільно проаналізувати наявність тематичного зв’язку між 

сусідніми реченнями у побудованому векторному просторі. Виконаємо зменшення 

розмірності векторів речень до двовимірного представлення за допомогою 

алгоритму PCA. Застосовуючи значення косинусної відстані між векторами як міри 

схожості речень, пропонується проаналізувати 3 найближчих точки випадково 

обраних речень. 

 

Таблиця 4.4 – Речення, відповідні центральним точкам кластерів, сформованих за 

допомогою застосування алгоритму UMAP 
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Номер кластеру Речення 

1 

«Це змінило всю історію Близького Сходу», - зазначає історик 

Джозеф Меннінг, один з авторів роботи. 

«Наше перше припущення після вивчення цих петрогліфів полягає 

в тому , що їх було створено близько 10 тис. років до нашої ери», - 

прокоментував малюнки Гардж. 

«Це перша з розкопаних синагог , куди входив і проповідував Ісус», 

- вважає отець Імон Келлі з католицької організації Легіон Христа. 

2 

Про це повідомляє StockWorld з посиланням на повідомлення ЄІБ . 

Про це повідомляє DW з посиланням на AP . 

Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook 

. 

3 

Майже 80 відсотків всього цього сміття становлять вироби з 

пластмаси. 

У цьому цеху все виготовляють вручну, за виключенням корпусу 

ліхтаря, який роблять попередньо на фабриці. 

Товщина цього найтоншого шару складає всього 15 мікрон (вся 

рогівка - близько 500 мікрон). 

4 

"Це відбувається абсолютно кожен день. 

"Подивимося , які результати будуть цього разу. 

"Це виглядає більш ніж адекватним рішенням. 

5 

Для них тварина — частина сім'ї ", — каже Попієль . 

Це все залежить від технології", — підкреслює Бабій . 

Можна було знімати смуги шкіри і дивитися на свої смакові 

рецептори", - розповідає Еджелі . 

 

В таблиці 4.5 наведено приклади отриманих результатів. Проаналізувавши 

групи речень, сусідніх відносно сформованого векторного простору, можна 

зробити висновок про наявність різнотипного зв’язку між реченнями тексту, що 

аналізуються компонентом «Модель речення»: 
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 тематичний зв’язок (зміст сусідніх речень точок №1 і №3 стосується спільної 

теми – дослідження Місяця та прогнозу погоди відповідно); 

 назви параграфів статей (угрупування точки №2); 

 спільні вступні фрази (точка №4 об’єднує речення за вступною фразою «за 

його словами», «за її словами»); 

 розповідь від першої особи (речення точки №5). 

Таблиця 4.5 – Найближчі точки у векторному просторі для випадково обраних 

речень на основі застосування алгоритму зменшення розмірності PCA 

№ точки Обрана точка Найближчі речення 

1 

Раніше успішні експерименти з 

вирощування насіння рослин 

неодноразово проводилися на 

Міжнародній космічній станції. 

Зокрема, протягом 2018 року 

китайські компанії втратили близько 

2,4 трильйона доларів, також збитків 

зазнавали американські компанії 

Apple, Ford та інші. 

Станцію планується відправити на 

орбіту Місяця у 2025 році. 

2 
Штучний інтелект. Вимикач свідомості. 

Новий шар людського ока. 

3 

А в Західній Європі та на півдні — 

майже квітень, + 12 ... + 20 градусів. 

На дорогах місцями ожеледиця. 

У більшості центральних , південних 

та східних областей – туман. 

4 

За його словами, після цього він 

вирішив залишити Македонію. 

За його словами, після поєдинку 

проти пуерториканця він став дещо 

ближчим до заповітної цілі. 

За її словами, спочатку дослідники 

подумали, що перед ними рештки 

стародавнього хліба. 

5 

Цього разу я спочатку планував із 

Буенос-Айресу рухатися на 

Вогняну Землю, далі пройти все 

Ми думали про них, коли створювали 

цей фільм. 

І в неділю я цю роботу закінчив. 
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Чилі, потім транзитом перетнути 

Перу і Болівію. 

Отже, крім семантичної міри схожості речень варто зазначити наявність 

зв’язку на основі їхніх структурних елементів (вступна фраза, початок та кінець 

цитати, пряма мова), спільних особових займенників, дат тощо. Подальше 

застосування пропонованого методу на корпусах різнотипних документів та аналіз 

компоненту «Модель речення» можуть дозволити виявити відповідні зв’язки між 

реченнями тексту з метою формування мовленнєвих конструкцій, характерних для 

створення когерентних текстів певної тематики. 

 

4.1.4 Застосування концепції переносу знань для навчання моделей 

оцінки когерентності тексту 

Як було зазначено раніше, нейронні мережі на основі архітектури Transformer 

застосовуються для вирішення задачі машинного перекладу різних мов. Однак 

тренування таких моделей ускладнене кількістю вільних параметрів зазначених 

мереж (> 1 млрд.), необхідністю обробки масивів Big Data для формування 

навчального корпусу та вимогами до параметрів обчислювальних ресурсів. 

Можливим варіантом застосування попередньо навчених мереж для вирішення 

поставленої задачі є здійснення тренування моделі на основі концепції переносу 

знань (англ. transfer learning). Під терміном «transfer learning» в контексті навчання 

нейронних мереж мається на увазі використання компонентів навчених моделей 

(разом зі збереженими значеннями вільних параметрів) для проектування та 

тренування створеної мережі. Враховуючи наявність відповідних моделей на 

основі архітектури Transformer (BERT, RoBERTa), доцільним є здійснення 

перевірки можливості застосування компонентів існуючих рішень для створення 

мережі розрізнення когерентних та некогерентних угрупувань речень. На момент 

написання роботи були відсутні реалізації моделей BERT і RoBERTa для 

української мови, наявні у відкритому доступі. Таким чином, для перевірки 

ефективності здійснення навчання мережі за концепцією transfer learning за 

допомогою компонентів зазначених моделей було вирішено використати існуючі 
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рішення для польської мови. Такий вибір обумовлений належністю української та 

польської мов до групи слов’янських мов та їхньою високою лексичною схожістю 

(169 слів з 207 за списком Сводеша [127]). 

На рис. 4.8 зображено основні компоненти спроектованої моделі на основі 

застосування елементів попередньо навченої нейронної мережі BERT. Першим 

етапом є здійснення попередньої обробки речень вхідного угрупування ( 3L  ). На 

відміну від нейронної мережі на основі архітектури Transformer, спроектованої для 

оцінки когерентності україномовних текстів, пропонується виконувати обробку 

всіх вхідних речень як однієї текстової одиниці. Такий вибір обумовлений аналізом 

всього тексту протягом здійснення машинного перекладу натренованою моделлю, 

що дозволяє водночас виконати векторне представлення вхідного угрупування з 

урахуванням зв’язку між елементами речень та пришвидшити процес проходження 

сигналу через компоненти створеної мережі. Блок попередньої обробки передбачає 

здійснення представлення вхідного тексту як впорядкованої множини натуральних 

чисел  1 2, ,..., NT t t t  за допомогою застосування відповідного токенізатору. 

Кожен елемент множини T  відповідний значенню ключа словника V , 

сформованому протягом навчання моделі. Крім того, враховуючи наявність 

відмінків у польській мові, операція токенізації блоку попередньої обробки тексту 

виконується після застосування лематизації для вхідного угрупування речень. 

Наступним компонентом є власне шари моделі BERT. Вільні параметри цих 

шарів залишаються фіксованими протягом навчання та виконання нейронної 

мережі. Модель BERT складається з наступних елементів: 

 Елемент векторного представлення вхідної послідовності номерів токенів з 

врахуванням маскування (англ. embedding component). 

 Елемент кодування, що містить 11 енкодерів архітектури Transformer. 

 Елемент агрегації, який здійснює кінцеве векторне представлення вхідного 

угрупування на основі вихідної матриці елементу кодування. 

Вихідним значенням елементу агрегації є вектор ch . Подальше проходження 

сигналу виконується за допомогою повнозв’язних шарів бінарного класифікатору; 
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вільні параметри цих компонентів мережі налаштовуються протягом процесу 

навчання. 

 

Рис. 4.8 – Основні елементи моделі оцінки когерентності текстів на основі 

застосування компонентів мережі BERT, попередньо навченої на корпусі 

польських текстів 

Для здійснення навчання та тестування спроектованої моделі використано 

корпус новин ChronoPress [128]. Для застосування попередньо навченої моделі 

BERT та відповідного токенізатору польських текстів використано дані проекту 

Polbert [129]. Процес навчання мережі здійснювався із застосуванням алгоритму 

Adam; як функцію втрат обрано бінарну перехресну ентропію. Крім того, з метою 

оцінки ефективності застосування розглянутої моделі для оцінки когерентності 

текстів польського корпусу порівняно з іншими підходами додатково вирішено 

розрахувати метрики вирішення типових задач для наступних методів: 
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 граф семантичної схожості; 

 метод на основі використання рекурентної нейронної мережі (LSTM). 

Для здійснення векторного представлення елементів тексту наведених 

методів використано модель ELMo. Попередню обробку тексту – токенізацію та 

лематизацію вхідних текстів – виконано за допомогою застосування утиліти 

аналізу текстів польської мови Morfeusz 2 [130]. Програмну реалізацію 

проектування, навчання та тестування моделей здійснено за допомогою 

застосування бібліотек Tensroflow 2 і PyTorch. 

В таблиці 4.6 наведено результати точності вирішення задач розрізнення 

документів та вставки для розглянутих методів оцінки когерентності текстів 

польського корпусу [28]. Найвищі значення точності розв’язку обох задач (0.875 і 

0.168) отримано за допомогою застосування моделі на основі мережі LSTM. Однак 

відповідні показники (0.835 і 0.143) мережі, що містить попередньо навчені 

компоненти BERT, можуть свідчити про доцільність використання моделей 

машинного перекладу для подальшого застосування у задачі оцінки когерентності 

текстів. Підвищення точності таких моделей можливе за допомогою оптимізації 

всіх вільних параметрів нейронної мережі протягом процесу навчання. 

 

4.2 Аналіз застосування моделі оцінки глобальної когерентності текстів для 

вирішення типових задач 

Пропонована модель оцінки глобальної когерентності текстів основана на 

використанні графової нейронної мережі: вхідними даними мережі є текст, 

представлений у вигляді графу ( , )G V E ; вихідне значення інтерпретує міру 

глобальної цілісності документу. Як було зазначено у розділі 2, необхідним етапом 

попередньої обробки тексту є здійснення встановлення ребер графу, що 

пропонується виконати на основі аналізу залежності точності вирішення задач 

розрізнення документів та вставки графом семантичної схожості (підхід MSV) від 

регулятивного параметру  . Згідно з результатами, наведеними в попередньому 

підрозділі (див. рис. 4.4), найвище значення точності отримано з використанням 
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параметру 0.0  . Подальше збільшення значення   призводить до зменшення 

точності вирішення обох задач. Така динаміка зміни точності може свідчити про 

доцільність врахування зв’язку між всіма елементами тексту протягом формування 

оцінки глобальної когерентності документу. Таким чином, пропонується виконати 

представлення вхідного тексту у вигляді повного орієнтованого графу ( , )G V E . 

 

Таблиця 4.6 – Результати вирішення задач розрізнення документів та вставки на 

корпусі польських текстів за допомогою різних методів  

Метод 
Значення 

параметру 

Задача 

розрізнення 

документів 

Задача вставки 

ГСС (PAV), параметр   0.0 0.786 0.105 

0.1 0.788 0.109 

0.2 0.794 0.107 

0.3 0.792 0.131 

0.4 0.790 0.133 

0.5 0.796 0.131 

0.6 0.807 0.138 

0.7 0.799 0.131 

0.8 0.786 0.116 

0.9 0.757 0.112 

1.0 0.740 0.098 

ГСС (SSV) – 0.760 0.083 

ГСС (MSV), параметр   0.0 0.759 0.107 

0.1 0.718 0.092 

0.2 0.696 0.077 

0.3 0.716 0.072 

0.4 0.659 0.105 

0.5 0.731 0.105 

0.6 0.665 0.094 

0.7 0.584 0.077 

0.8 0.525 0.055 

0.9 0.055 0.002 

1.0 0.000 0.000 

LSTM – 0.875 0.168 

BERT – 0.835 0.143 

  

Навчальні та тестові корпуси (№1 і №2) текстів для тренування та перевірки 

ефективності застосування моделі було обрано аналогічно до аналізу моделей 

оцінки локальної когерентності документів. Векторне представлення слів речень 
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виконано за допомогою моделі семантичного представлення елементів тексту 

ELMo. В додатку Б наведено лістинг програмного коду проектування створеної 

моделі оцінки глобальної когерентності україномовних текстів на основі графової 

нейронної мережі. 

В таблиці 4.7 наведено результати вирішення задач розрізнення документів і 

вставки за допомогою пропонованої моделі (ГНН) та моделей оцінки локальної 

когерентності документу (на основі шарів LSTM і Transformer; модель векторного 

представлення слів – ELMo).  

 

Таблиця 4.7 – Результати точності вирішення задач розрізнення документів та 

вставки для моделей оцінки глобальної (ГНН) та локальної (LSTM, Transformer) 

когерентності україномовних текстів різних корпусів 

Тип нейронної 

мережі 

Задача розрізнення документів Задача вставки 

Корпус №1 Корпус №2 Корпус №1 Корпус №2 

Рекурентна мережа 

(LSTM) 

0.824 0.777 0.308 0.310 

Transformer 0.702 0.768 0.230 0.276 

ГНН 0.754 0.765 0.270 0.236 

 

Точність моделі оцінки локальної когерентності текстів на основі шарів 

LSTM перевищує відповідні значення моделі з використанням графової нейронної 

мережі. Однак варто відзначити можливу залежність точності моделі глобальної 

оцінки когерентності документу від розміру вхідного тексту, враховуючи 

формування зв’язку між всіма реченнями. Крім того, відсоток спільних розпізнаних 

документів для зазначених моделей для вирішення задачі вставки складає 37.0% та 

32.8% для корпусів №1 і №2 відповідно, що може вказувати на врахування різних 

критеріїв узгодженості речень протягом оцінки когерентності на основі локальної 

та глобальної цілісності фрагментів тексту. Таким чином, пропонується 



158 

 

проаналізувати детальніше параметри текстів, успішно оброблених моделями 

оцінки локальної та глобальної когерентності документів, з метою виявлення 

доцільності їхнього застосування для певних наборів текстів. 

На рис. 4.9 зображено діаграму залежності відсотку успішно оброблених 

текстів від кількості речень для моделей на основі шарів LSTM та графової 

нейронної мережі протягом вирішення задачі вставки на корпусі №1.  

 

Рис. 4.9 – Залежність відсотку коректно оброблених документів від кількості 

речень для моделей оцінки локальної (LSTM) та глобальної (ГНН) когерентності 

текстів протягом вирішення задачі вставки на корпусі №1  

На відміну від моделі оцінки локальної когерентності тексту (LSTM), для 

пропонованої моделі на основі графової нейронної мережі (ГНН) спостерігається 
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негативна динаміка зміни відсотку розпізнаних текстів протягом збільшення 

кількості речень, що може вказувати на ускладнення врахування взаємозв’язку між 

всіма фрагментами тексту протягом збільшення розміру вхідного документу. 

Однак варто відзначити перевищення значення відсотку розпізнаних текстів за 

допомогою використання ГНН порівняно з моделлю на основі шарів LSTM для 

діапазону текстів з кількістю речень  3,5,6,7 . Отримані значення можуть 

вказувати на можливість застосування розглянутих моделей водночас для аналізу 

документів на рівні параграфу чи всього тексту. З метою перевірки доцільності 

застосування моделей оцінки глобальної та локальної когерентності текстів для 

документів різного розміру пропонується здійснити формування нових корпусів 

№3 і №4 на основі існуючих (№1 і №2 відповідно) та розрахувати точність 

вирішення задач. Отже, корпуси №3 і №4 сформовано на основі текстів корпусів 

№1 і №2 з кількістю речень від 3 до 6. Кількість документів корпусів складає 144 

(№3) і 981 (№4). 

В таблиці 4.8 наведено результати розрахунку точності вирішення задач 

розрізнення документів та вставки для корпусів №1-4 моделями оцінки локальної 

та глобальної когерентності тексту. Крім точності вирішення задачі вставки на 

корпусі №4, всі інші метрики моделі на основі ГНН перевищують відповідні 

значення моделі оцінки локальної когерентності тексту для корпусів №3 і №4. 

Наведені результати підтверджують доцільність застосування пропонованих 

моделей оцінки локальної та глобальної когерентності україномовних документів 

для аналізу різних аспектів досягнення цілісності тексту. Пропонована модель на 

основі графової нейронної мережі може застосовуватися для деталізованого 

аналізу зв’язку між всіма реченнями окремого параграфу чи частини тексту. 

Натомість модель оцінки локальної когерентності з використанням шарів LSTM 

доцільно використовувати для розгляду узгодженості угрупувань речень в межах 

всього тексту для відстеження наявності смислового та логічного зв’язку між 

фрагментами документу протягом його послідовної обробки читачем. 
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Таблиця 4.8 – Точність вирішення задач розрізнення документів та вставки для 

корпусів текстів різного розміру за допомогою моделей оцінки локальної (LSTM) 

та глобальної (ГНН) когерентності документу 

Модель Корпус Задача розрізнення 

документів 

Задача вставки 

LSTM №1 0.824 0.308 

№2 0.777 0.310 

№3 0.722 0.444 

№4 0.727 0.350 

ГНН №1 0.754 0.270 

№2 0.765 0.236 

№3 0.743 0.486 

№4 0.747 0.324 

 

 

4.3 Експериментальна перевірка ефективності аналізу зв’язності елементів 

тексту для оцінки когерентності україномовного документу 

4.3.1 Перевірка точності комплексного методу пошуку кореферентних 

об’єктів в україномовних текстах 

Пропонований комплексний метод пошуку кореферентних об’єктів в 

україномовних текстах передбачає застосування наступних компонентів: 

 набір фільтруючих решіт; 

 моделі нейронних мереж: згорткова та BiLSTM. 

Для програмної реалізації набору фільтруючих решіт використано наступні 

засоби: 

 множина регулярних виразів для виявлення прямої мови та відповідних 

авторів; 
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 прикладний програмний інтерфейс веб-ресурсу Wikipedia [131] для пошуку 

абревіатур та різних варіантів написання власних назв. 

Навчальну та тестову вибірки для тренування нейронних мереж сформовано 

на основі корпусу україномовних новин. Для створення маркованих прикладів було 

розроблено веб-інтерфейс з можливістю формування кластерів сутностей. 

Розмічена навчальна вибірка доступна за посиланням [132]. Як модель 

семантичного представлення елементів тексту обрану ELMo. Програмну 

реалізацію проектування і навчання мереж виконано за допомогою бібліотеки 

Tensorflow 2. З метою прискорення процесів навчання та виконання мереж 

застосовано графічні прискорювачі, доступні на платформі Google Colab. 

Відповідний лістинг коду проектування мереж наведено в додатку В. Програмна 

реалізація моделей пошуку кореферентних об’єктів та оцінки локальної 

когерентності україномовних документів здійснена за допомогою створення 

прикладного програмного інтерфейсу (HTTP-сервер). Портативний веб-серверу з 

реалізацією зазначеного API доступний за посиланням [133].  

Враховуючи вирішення проблеми пошуку кореферентних об’єктів як задачі 

кластерного аналізу, для визначення метрик точності методу обрано наступні 

показники: MUC, B3, CEAFM, CEAFE, BLANC. Початковим етапом 

експериментальної перевірки ефективності методу стало навчання згорткової 

мережі та оцінка точності методу в цілому. В таблиці 4.9 [19] наведено результати 

розрахунку зазначених метрик для пропонованого методу. Найвище значення F1-

міри отримано для метрики B3 (92.11%). Такий результат обумовлений 

використанням зазначеної метрики протягом навчання мережі за допомогою 

алгоритму SEARN. Однак варто звернути увагу на відхилення значення F1-міри 

метрики MUC (16.44%) порівняно з іншими показниками. Метрика B3 вказує на 

точність формування груп з урахуванням кластерів-синглтонів; натомість протягом 

обчислення MUC наявність таких кластерів ігнорується: враховуються лише групи 

кореферентних об’єктів, що містять 2 елементи і більше. Таким чином, можна 

зробити висновок про низький відсоток водночас помилкових та коректних 
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(близько 12% від загальної кількості) сформованих кореферентних груп протягом 

застосування пропонованого методу на тестовій вибірці. 

 

Таблиця 4.9 – Метрики точності пошуку кореферентних об’єктів в україномовних 

текстах тестової вибірки за допомогою методу на основі згорткової мережі 

Значення 
Метрика 

MUC B3 CEAFM CEAFE BLANC 

Точність 24.23 97.88 85.94 83.85 79.37 

Повнота 12.45 86.99 85.94 94.10 55.97 

F1 16.44 92.11 85.94 88.68 59.73 

 

Навчання моделі на основі комірок BiLSTM було вирішено виконати з 

врахуванням попередньо отриманих результатів: протягом обчислення функції 

втрат замість метрики B3 використовувалася сума метрик B3 і MUC. Відповідні 

розраховані значення метрик для методу на основі мережі BiLSTM наведено в 

таблиці 4.10. 

 

Таблиця 4.10 – Метрики точності пошуку кореферентних об’єктів в україномовних 

текстах тестової вибірки за допомогою методу на основі мережі BiLSTM 

Значення 
Метрика 

MUC B3 CEAFM CEAFE BLANC 

Точність 56.91 95.94 87.61 87.16 74.08 

Повнота 30.20 88.76 87.61 94.28 63.41 

F1 39.46 92.21 87.61 90.58 67.18 

 

Варто відзначити приріст значення F1-міри метрики MUC порівняно з 

попередньою моделлю (з 16.44% до 39.46%) та збільшення значення всіх інших 

метрик. Таким чином, доцільним є застосування декількох метрик оцінки точності 
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формування кластерів для розрахунку функції втрат протягом навчання 

відповідних моделей-класифікаторів. 

Нижче наведені приклади кореферентних груп, виявлених на тестовій вибірці: 

 жителька Львівської області, вона; 

 Руслан Редька, адвокат, Редька; 

 вчені, автори; 

 терапевт, лікар; 

 спеціалісти, науковці, дослідники; 

 вони, вони, їм. 

Після аналізу сформованих кластерів були виявлені окремі групи, що містять 

спільні кореферентні об’єкти (наприклад,  він, він, цей чоловік  і 

 він, адвокат, Денис ). Варто зазначити, що наявність декількох елементів в межах 

групи впливає на здійснення векторного представлення останньої відповідно до 

всіх об’єктів кластеру. Здійснення додаткової перевірки узгодженості кластерів 

може дозволити виконати злиття зазначених типів кластерів. Таким чином, після 

завершення роботи алгоритму (див. рис. 3.2) вирішено виконувати додатковий 

аналіз поточного стану кластерів в ітеративний спосіб; індикатором завершення 

роботи є відсутність операції злиття протягом проходження останньої ітерації. В 

таблиці 4.11 наведено отримані результати обчислень відповідних метрик. 

Незважаючи на нижчі показники метрик B3, CEAFM, CEAFE, BLANC порівняно 

з одноразовим застосування алгоритму, середнє значення відсоткового відхилення 

відповідних значень складає 0.7%. Натомість значення метрики MUC перевищує 

попереднє значення, а відсоткове відхилення складає 16.2%. Такий приріст F1-міри 

метрики MUC обумовлений збільшенням значення повноти за рахунок додаткового 

злиття кластерів, що містять 2 елементи і більше. 

Додатково виконаємо аналіз типів кореферентного зв’язку в межах кластерів, 

сформованих на тестовій вибірці. В таблиці 4.12 наведено значення частки 

виявлених кореферентних об’єктів залежно від типу сутностей (власна назва, 

іменна група, особовий займенник). 
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Таблиця 4.11 – Метрики точності пошуку кореферентних об’єктів в україномовних 

текстах тестової вибірки за допомогою методу на основі мережі BiLSTM 

(багаторазове застосування методу) 

Значення 
Метрика 

MUC B3 CEAFM CEAFE BLANC 

Точність 54.36 93.13 86.39 87.96 64.27 

Повнота 39.68 90.43 86.39 92.09 71.19 

F1 45.88 91.76 86.39 89.97 67.01 

 

Таблиця 4.12 – Відношення кількості виявлених кореферентних об’єктів до їх 

загальної кількості залежно від типу сутностей 

Тип зв’язку Відсоток, % 

Власна назва – власна назва 48.5 

Іменна група – особовий займенник 16.7 

Особовий займенник – особовий займенник 13.6 

Іменна група – іменна група 10.7 

Власна назва – особовий займенник 6.0 

Власна назва – іменна група 4.5 

 

Відношення типу «Власна назва – власна назва» має найвищий відсоток серед 

виявлених кореферентних груп, що обумовлено застосуванням набору 

фільтруючих решіт та врахуванням міри семантичної схожості сутностей згідно з 

їхнім векторним представленням. Розглянувши інші відсоткові значення типів 

зв’язку між сутностями, можна зробити висновок про спроможність пропонованого 

методу виявляти відношення «Іменна група – особовий займенник», «Особовий 

займенник – особовий займенник», «Іменна група – іменна група». Нижчі 

показники останніх варіантів зв’язку можуть вказувати на складність пошуку 

кореферентного зв’язку між власними назвами та іншими типами сутності. 
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Підвищення точності детектування таких відношень між сутностями можливе за 

рахунок збільшення обсягу навчальної вибірки. Однак варто враховувати 

ймовірність запам’ятовування зв’язку між власними назвами та іменними групами 

залежно від набору даних протягом навчання моделі. Наприклад, на основі аналізу 

навчальної вибірки може бути виявлена залежність між власною назвою (прізвище 

та ім’я особи) та посадою (президент країни); однак через декілька років цю посаду 

може зайняти інша особа, що передбачає встановлення нових з’єднань між 

відповідними власними назвами (іменами осіб) та посадами (президент чи екс-

президент) протягом аналізу тексту, що містить актуальні дані. Таким чином, для 

підвищення точності виявлення розглянутого типу зв’язку протягом аналізу 

різнотипних документів доцільно застосовувати навчальні текстові корпуси, 

сформовані на основі подій, що відбувалися у різні проміжки часу, з метою 

вдосконалення узагальнюючих властивостей моделі пошуку кореферентних 

об’єктів. 

 

4.3.2 Дослідження ефективності методу оцінки когерентності тексту на 

основі побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень залежно від значень регулятивних параметрів 

Створення перевірочної вибірки (токенізація текстів, представлення речень 

як множини словосполучень на основі бінарних відношень) виконано за 

допомогою документів (433 тексти), сформованих на основі бази даних веб-сайту 

mova.info. Тип документів – новини, отримані з різних інформаційних ресурсів. 

Векторне представлення елементів тексту виконано шляхом використання моделі 

ELMo. Для дослідження ефективності пропонованого методу оцінки когерентності 

тексту на основі побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень пропонується виконати побудову залежності точності 

вирішення типових задач від значень регулятивних параметрів та порівняти 

отримані значення з методом на основі графу семантичної схожості. На рис. 4.9 і 

4.10 зображено залежності точності вирішення задач розрізнення документів і 



166 

 

вставки від значення регулятивного параметру ( 1)    (див. формулу 3.16) для 

пропонованого методу. 

 

Рис. 4.9 – Залежність точності вирішення задачі розрізнення документів від 

значення регулятивного параметру   за допомогою побудови графу семантичної 

та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень 

На отриманих графіках можна спостерігати збільшення точності вирішення 

задач протягом підвищення величини регулятивного параметру до досягнення 

значення 0.8  . Подальше збільшення   супроводжується зменшенням точності 

для обох задач. Значення регулятивного параметру 0.8  , при якому досягається 

найвище значення точності, може свідчити про доцільність врахування спільних 

термінів та кореферентного зв’язку протягом аналізу словосполучень речень для 

оцінки когерентності україномовних текстів. Водночас зменшення точності для 

значень  0.9;1.0  вказує на необхідність додаткового аналізу міри семантичної 

схожості словосполучень для підвищення точності пропонованого методу.  
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Рис. 4.10 – Залежність точності вирішення задачі вставки від значення 

регулятивного параметру   за допомогою побудови графу семантичної та 

лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень 

Встановимо фіксоване значення параметру 0.8   для подальшого 

дослідження залежності точності вирішення задачі розрізнення документів від 

параметру  . На рис. 4.11 зображено зазначену залежність на основі отриманих 

результатів. Варто відзначити негативну динаміку зміни точності методу після її 

початкового збільшення. Така залежність може свідчити про врахування 

дискурсивних маркерів виключно як додаткового компоненту протягом 

прогнозування оцінки когерентності за допомогою пропонованого методу. Однак 

вдосконалення процесу виявлення дискурсивних маркерів та їх типів в 

автоматизований спосіб може дозволити підвищити точність методу; вплив 

зазначених елементів на оцінку когерентності тексту потребує подальших 

досліджень.   
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Рис. 4.11 – Залежність точності вирішення задачі розрізнення документів від 

значення регулятивного параметру   за допомогою побудови графу семантичної 

та лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень 

 

Для здійснення перевірки ефективності розглянутого методу пропонується 

додатково виконати обчислення точності вирішення задач розрізнення документів 

та вставки для інших мов (англійської, китайської, арабської). Такий вибір 

обумовлений доцільністю оцінки ефективності застосування пропонованого 

методу для текстів мов, що відносяться до різних мовних груп. Крім того, 

враховуючи залежність точності методу від вибору моделі семантичного 

представлення елементів тексту (зокрема, для китайської та арабської мов), 

вирішено здійснювати побудову графу та розрахунок ваг на основі виключно 

лексичної компоненти, тобто, з використанням наступних регулятивних 

параметрів: 1.0, 1.0   . 
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Здійснення екстракції словосполучень речень для іншомовних текстів 

виконано за допомогою прикладного програмного інтерфейсу Stanford CoreNLP, 

що реалізує метод екстракції інформації з тексту [134] у вигляді множини кортежів: 
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де K  – кількість екстрагованих кортежів, iObj  – головний об’єкт, iSub  – 

підрядний об’єкт, iRel  – елемент речення, що пов’язує зазначені об’єкти. 

Формування словосполучень речення iX  виконується за допомогою об’єднання 

множин кожного елементу кортежу. Перевірочну вибірку для текстів англійської, 

китайської та арабської мов сформовано на основі корпусу OntoNotes Release 5.0 

(LDC2013T19) [135]. Для здійснення семантичного представлення елементів 

англомовних текстів використано модель Word2Vec з метою порівняння точності 

пропонованого методу з показниками інших методів, що використовували 

зазначену модель. Експериментальна перевірка точності методів для 

україномовних документів виконувалася на корпусі текстів, отриманих з ресурсу 

mova.info. 

В таблиці 4.13 наведені результати точності вирішення задач розрізнення 

документів та вставки для розглянутого методу (ГСЛС) та інших методів для 

української [25], англійської [24], китайської та арабської мов [23]. Точність 

вирішення обох задач за допомогою пропонованого методу перевищує відповідні 

значення, отримані за допомогою графу семантичної схожості, для україномовного 

та англомовного корпусів. Незважаючи на відсутність даних вирішення задач для 

текстів арабської та китайської мов на основі корпусу OntoNotes Release 5.0, 

отримані результати точності свідчать про можливість застосування 

пропонованого методу для оцінки когерентності документів китайської мови. 

Відповіді показники для корпусу арабських текстів є найнижчими, що може бути 

пов’язане з наявністю диглосії в цій мові (співіснування різних варіантів однієї 

мови, розділених соціально, функціонально і ситуативно) [136]. 



170 

 

Таким чином, на основі отриманих значень точності вирішення задач 

розрізнення документів та вставки для різних мов за допомогою пропонованого 

методу можна зробити висновок про доцільність водночас аналізу речень на рівні 

словосполучень та врахування засобів зв’язності тексту (спільні лексичні одиниці, 

кореферентні об’єкти) протягом оцінки когерентності документів. 

 

Таблиця 4.13 – Порівняння результатів точності вирішення задач розрізнення 

документів та вставки за допомогою пропонованого (ГСЛС) та інших методів для 

текстів різних мов (тестові вибірки отримані з веб-ресурсів mova.info та корпусу 

OntoNotes Release 5.0) 

Мова 

Метод 

Задача 

Розрізнення 

документів 
Вставки 

Українська ГСС (MSV, 0  ) 0.716 0.150 

ГСЛС, 0.8, 1.1    0.761 0.201 

Англійська ГСС (PAV, 0.4  ) 0.774 0.356 

ГСЛС, 0.4, 1.0    0.900 0.370 

ГСЛС, 1.0, 1.0    0.868 0.333 

Entity Grid 0.845 0.346 

Entity Graph 0.725 0.260 

Китайська ГСЛС, 1.0, 1.0    0.760 0.343 

Арабська ГСЛС, 1.0, 1.0    0.666 0.148 

 

4.3.3 Аналіз впливу оцінки когерентності документу на основі графів 

семантичної схожості та лексико-граматичної узгодженості словосполучень 

речень для виявлення симптомів ментального захворювання 

Для формування перевірочної вибірки було здійснено збирання англомовних 

текстів пацієнтів на основі робіт, що знаходяться у відкритому доступі [137, 138, 
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139]. Для кожного тексту сформовано вектор ознак, що складається за наступних 

компонентів: 

 FOC (мінімальне значення міри семантичної схожості між сусідніми 

реченнями); 

 SemCoh (оцінка семантичної узгодженості словосполучень речень); 

 Cohesion (оцінка лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень); 

 FuncW (міра лексичної щільності, що обраховується як відношення кількості 

інформативних слів до їх загальної кількості); 

 PhraseW (міра лексичної щільності, що обраховується як відношення 

кількості слів, що входять до екстрагованих словосполучень, до їх загальної 

кількості); 

 MATTR (міра лексичної різноманітності); 

 BI (міра лексичної різноманітності). 

Для здійснення класифікації текстів здорових осіб та пацієнтів з діагнозом 

ментального захворювання обрано модель на основі дерева рішень. Такий вибір 

обумовлений можливістю оцінки впливу кожного компоненту вектору ознак на 

точність моделі, а також розміром навчальної вибірки (менше 100 текстів). Підбір 

гіперпараметрів моделі виконано за допомогою варіації параметрів (англ. grid 

search). Для здійснення векторного представлення елементів тексту використано 

модель Word2Vec, натреновану на новинному корпусі Google News. Екстракцію 

словосполучень та пошук кореферентних об’єктів виконано з використанням 

прикладного програмного інтерфейсу Stanford CoreNLP; створене застосування для 

формування векторів ознак, проектування і навчання моделі бінарного 

класифікатору та оцінки впливу кожної ознаки розроблене за допомогою мови 

програмування Python 3.6. 

На рис. 4.12 [10] зображено діаграму впливу компонентів векторів ознак на 

точність класифікації текстів моделлю на основі дерева рішень. Найвище значення 

отримано для метрики SemCoh, що може вказувати на доцільність аналізу зв’язку 

між всіма елементами тексту (на відміну від метрики FOC, де враховується зв’язок 
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тільки між сусідніми реченнями) протягом вирішення поставленої задачі. Крім 

того, варто зазначити високе значення впливу метрики Cohesion (19%) порівняно з 

іншими метриками, що свідчить про ефективність аналізу кореферентного зв’язку 

та спільних лексичних одиниць протягом оцінки когерентності тексту для 

виявлення тематичних відхилень. Відсоток впливу інших компонент (BI, MATTR, 

PhraseW, FuncW) не перевищує 10%; таким чином, можна зробити висновок про 

доцільність застосування зазначених метрик як додаткової ознаки протягом 

вирішення відповідних задач.   

 

Рис. 4.12 – Вплив компонент вектору ознак на точність моделі-класифікатору 

для розрізнення текстів здорових осіб та пацієнтів з ознаками ментального 

захворювання 

Отже, на основі отриманих даних можна зробити висновок про доцільність 

застосування пропонованого методу протягом детектування відхилень у процесі 

мислення людини на основі аналізу її мовлення (текстового представлення). Однак, 

враховуючи складність діагностування ментальних захворювань, прогнозування 

відповідних симптомів унеможливлюється за рахунок застосування виключно 

методів обробки тексту та передбачає комплексний аналіз різних аспектів 
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поведінкової моделі особи кваліфікованим фахівцем. Метрики, отримані 

пропонованим методом на основі побудови графів семантичної схожості та 

лексико-граматичної узгодженості словосполучень речень, можуть 

застосовуватися для формування векторів ознак протягом створення моделі 

виявлення симптомів ментального захворювання для підвищення точності 

вирішення поставленої задачі. 

 

4.4 Висновки до розділу 4 

1. Негативна динаміка спадання точності методу графу семантичної схожості 

на основі підходу MSV для різних моделей семантичного представлення 

елементів тексту свідчить про доцільність аналізу зв’язку між всіма 

фрагментами тексту незалежно від їх позиції протягом оцінки когерентності 

україномовних текстів. Крім того, отримані максимальні значення точності 

вирішення типових задач розрізнення документів та вставки для різних 

підходів побудови графу PAV і MSV можуть вказувати на необхідність 

аналізу водночас локальної та глобальної когерентності елементів тексту для 

обчислення оцінки тематичної цілісності документу. 

2. Порівняльний аналіз пропонованого методу оцінки когерентності 

україномовних текстів на основі нейронної мережі з архітектурою 

Transformer та інших підходів з використанням різнотипних нейронних 

мереж виконано на основі розрахунку точності вирішення типових задач та 

оцінки швидкодії обробки документів. Отримані метрики свідчать про 

доцільність застосування шарів LSTM протягом проектування моделей 

оцінки когерентності документів: значення точності відповідного методу для 

вирішення типових задач перевищують показники інших підходів для різних 

корпусів україномовних текстів. Однак час обробки тексту моделлю на 

основі архітектури Transformer менший за відповідне значення, отримане за 

допомогою застосування мережі LSTM, майже у 8 разів. Варто зазначити, що 

зазначене прискорення обробки документу отримано протягом обчислення 

когерентності текстів за допомогою технології CPU, що вказує на можливість 
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впровадження пропонованого методу у мобільні пристрої та системи 

загального призначення. 

3. Здійснено аналіз проходження сигналу через шари створеної мережі на 

основі архітектури Transformer з метою виявлення характеристик речень, що 

враховуються моделлю для оцінки когерентності вхідного угрупування. 

Кластери речень, сформовані на основі їх векторного представлення 

компонентом «Модель речення», свідчать про наявність різнотипного зв’язку 

між реченнями побудованого простору: спільна тематика, початок та кінець 

прямої мови, цитати, назви параграфів, розповідь від першої особи, спільна 

ввідна фраза тощо. Таким чином, можна зробити висновок про врахування 

водночас семантичної та структурної узгодженості елементів відповідно до 

текстів навчальної вибірки протягом оцінки когерентності за допомогою 

створеного методу. Подальше застосування пропонованого методу на 

корпусах різнотипних документів та аналіз компоненту «Модель речення» 

можуть дозволити виявити відповідні зв’язки між реченнями тексту з метою 

формування мовленнєвих конструкцій, характерних для створення 

когерентних текстів певної тематики. 

4. Виконано порівняльний аналіз точності пропонованої моделі оцінки 

глобальної когерентності тексту з використанням графової нейронної мережі 

і розглянутих моделей аналізу локальної цілісності документу для корпусів 

текстів різного розміру. Отримані результати свідчать про доцільність 

застосування моделей оцінки глобальної та локальної когерентності тексту 

для аналізу різних елементів документу. У випадку використання моделі на 

основі графової нейронної мережі можливим є здійснення детального 

розгляду зв’язку між всіма реченнями окремого фрагменту тексту 

(наприклад, параграфу). Застосування моделі оцінки локальної когерентності 

документу може виконуватися для відстеження тематичного зв’язку між 

реченнями послідовних угрупувань в межах всього тексту з метою перевірки 

наявності смислового та логічного зв’язку між його локальними 

фрагментами протягом процесу читання.  
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5. Здійснено експериментальну перевірку ефективності пропонованого 

комплексного методу пошуку кореферентних об’єктів в україномовних 

документах на основі використання згорткової і BiLSTM нейронних мереж. 

Отримані значення свідчать про доцільність врахування декількох метрик 

точності формування вихідних кластерів для обчислення функції втрат 

протягом навчання нейронних мереж, використання комірок BiLSTM для 

проектування відповідних мереж та здійснення багаторазового застосування 

методу з метою підвищення значення повноти метрик, що інтерпретує 

кількість виявлених кореферентних об’єктів. Аналіз типів кореферентного 

зв’язку між об’єктами, сформованих створеним методом, вказує на 

спроможність методу виявляти кореферентні об’єкти між різнотипними 

сутностями. Найнижчі показники детектування зв’язку між власними 

назвами та іншими типами сутностей обумовлені необхідністю застосування 

навчальних корпусів, що містять тексти різної тематики, для вдосконалення 

узагальнюючої властивості мережі. 

6. Виконано експериментальну перевірку ефективності пропонованого методу 

на основі побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень залежно від значень регулятивних параметрів. 

Отримані максимальні значення точності вирішення задач з використанням 

параметру 0.8   свідчать про доцільність аналізу лексико-граматичної 

зв’язності елементів тексту протягом оцінки когерентності україномовних 

документів. Порівняльний аналіз точності пропонованого методу та графу 

семантичної схожості, виконаний для текстів мов, що належать до різних 

груп, вказує на доцільність аналізу речень на рівні словосполучень та 

врахування засобів зв’язності тексту (спільні лексичні одиниці, кореферентні 

об’єкти) протягом оцінки когерентності текстів різних мов. Крім того, 

здійснено перевірку ефективності застосування модифікованої версії 

пропонованого графу для виявлення тематичного відхилення елементів 

тексту протягом прогнозування симптомів ментального захворювання. 

Отримані результати вказують на можливість використання метрик, 
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розрахованих за допомогою графів семантичної схожості та лексико-

граматичної узгодженості словосполучень речень, для формування векторів 

ознак навчальної вибірки моделі діагностування зазначених типів 

захворювань.  
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ВИСНОВКИ 

На основі результатів, отриманих протягом дисертаційного дослідження, 

можна зробити наступні висновки: 

1. Проведений аналіз залежності значень регулятивних параметрів графу 

семантичної схожості від точності вирішення типових задач на 

україномовному корпусі свідчить про доцільність врахування водночас 

семантичного та лексичного компонентів тексту, а також зв’язку між всіма 

реченнями документу протягом формування вихідної оцінки його 

когерентності. Експериментальне дослідження ефективності застосування 

різних моделей семантичного представлення елементів тексту для 

подальшого аналізу їхньої цілісності може вказувати на доцільність 

використання контекстно-орієнтованої моделі ELMo для формування 

вхідного набору даних різних методів оцінки когерентності україномовних 

текстів. 

2. Створено метод оцінки локальної когерентності україномовного документу 

на основі елементів архітектури Transformer. Отримані значення точності 

вирішення задач розрізнення документів та вставки за допомогою методу 

оцінки локальної когерентності тексту, основаного на застосуванні шарів 

LSTM, перевищують відповідні показники пропонованого методу та інших 

підходів на різних україномовних корпусах. Крім того, аналогічні результати 

були отримані протягом вирішення зазначених задач моделями на основі 

шарів LSTM та архітектури Transformer для корпусу польської мови. Таким 

чином, доцільним є здійснення представлення елементів україномовних 

текстів з першочерговим врахуванням їхнього позиційного розташування для 

подальшого аналізу оцінки когерентності. 

3. В результаті здійснення оцінки швидкодії аналізу документів за допомогою 

методів оцінки локальної когерентності україномовного документу виявлено 

прискорення обробки тексту майже у 8 разів за допомогою застосування 

архітектури Transformer порівняно з шарами LSTM. Отримані результати 
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можуть вказувати на доцільність впровадження пропонованого методу у 

системи загального призначення. 

4. Здійснене проектування векторного представлення речень пропонованої 

моделі (архітектура Transformer) у двовимірний простір дозволяє зробити 

висновок щодо першочергового врахування структури тексту згідно з 

текстами навчальної вибірки протягом формування вихідної оцінки 

когерентності. Додатковий аналіз речень, сусідніх відносно отриманого 

векторного простору, може свідчити про наявність зв’язку різного типу між 

ними (назви параграфів, тематичний зв’язок, спільні фрази тощо), що 

підтверджує доцільність врахування різнотипних ознак тексту протягом 

створення методів оцінки когерентності україномовних документів. 

5. Створено метод оцінки глобальної когерентності україномовного документу 

за допомогою використання графової нейронної мережі. Порівняльний аналіз 

методів оцінки локальної та глобальної когерентності україномовних 

документів за допомогою вирішення типових задач на різних корпусах 

текстів свідчить про доцільність їхнього застосування для обробки різних 

фрагментів текстів. Відстеження наявності тематичного зв’язку в межах 

всього документу протягом процесу читання варто здійснювати за 

допомогою методу оцінки локальної когерентності документу на основі 

аналізу узгодженості сусідніх речень. Натомість здійснення деталізованого 

аналізу цілісності фрагментів тексту (наприклад, параграфів) доцільно 

виконувати з використанням пропонованого методу глобальної оцінки 

когерентності на основі графової нейронної мережі, що передбачає аналіз 

узгодженості всіх речень тексту з можливістю візуального відтворення 

зв’язку між ними за допомогою побудови відповідного графу. 

6. Запропоновано виконувати аналіз цілісності речень тексту на рівні 

узгодженості їхніх словосполучень. Здійснено перевірку ефективності 

застосування створеного методу оцінки когерентності тексту на основі 

побудови графу семантичної та лексико-граматичної узгодженості 

словосполучень речень для корпусів мов (української, англійської, 
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китайської, арабської), що відносяться до різних груп. Отримані результати 

можуть вказувати на можливість застосування пропонованого методу 

водночас для україномовних та англомовних документів: показники точності 

перевищують відповідні значення для інших методів. Крім того, здійснено 

дослідження впливу семантичного та лексико-граматичних компонентів 

тексту на точність вирішення задач пропонованим методом на 

україномовному корпусі. Значення регулятивного параметру, відповідного 

максимальній точності методу, свідчить про доцільність врахування лексико-

граматичної узгодженості словосполучень речень протягом формування 

оцінки когерентності україномовного документу. 
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ДОДАТОК А. ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО КОДУ ПРОЕКТУВАННЯ 

НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ АРХІТЕКТУРИ TRANSFORMER ДЛЯ 

ОЦІНКИ КОГЕРЕНТНОСТІ УКРАЇНОМОВНОГО КОРПУСУ 

## Positional encoding 
 
def get_angles(pos, i, d_model): 
  angle_rates = 1 / np.power(10000, (2 * (i//2)) / np.float32(d_model)) 
  return pos * angle_rates 
 
def positional_encoding(position, d_model): 
  angle_rads = get_angles(np.arange(position)[:, np.newaxis], 
                          np.arange(d_model)[np.newaxis, :], 
                          d_model) 
   
  # apply sin to even indices in the array; 2i 
  angle_rads[:, 0::2] = np.sin(angle_rads[:, 0::2]) 
   
  # apply cos to odd indices in the array; 2i+1 
  angle_rads[:, 1::2] = np.cos(angle_rads[:, 1::2]) 
     
  pos_encoding = angle_rads[np.newaxis, ...] 
     
  return tf.cast(pos_encoding, dtype=tf.float32) 
 
## Masking 
 
def create_padding_mask(seq): 
  seq = tf.cast(tf.math.equal(seq, 0), tf.float32) 
   
  # add extra dimensions to add the padding 
  # to the attention logits. 
  return seq[:, tf.newaxis, tf.newaxis, :]  # (batch_size, 1, 1, seq_len) 
 
x = tf.constant([[7, 6, 0, 0, 1], [1, 2, 3, 0, 0], [0, 0, 0, 4, 5]]) 
create_padding_mask(x) 
 
def create_look_ahead_mask(size): 
  mask = 1 - tf.linalg.band_part(tf.ones((size, size)), -1, 0) 
  return mask  # (seq_len, seq_len) 
 
## Scaled dot product attention 
 
def scaled_dot_product_attention(q, k, v, mask=None): 
  """Calculate the attention weights. 
  q, k, v must have matching leading dimensions. 
  k, v must have matching penultimate dimension, i.e.: seq_len_k = seq_len_v. 
  The mask has different shapes depending on its type(padding or look ahead)  
  but it must be broadcastable for addition. 
   
  Args: 
    q: query shape == (..., seq_len_q, depth) 
    k: key shape == (..., seq_len_k, depth) 



197 

 
    v: value shape == (..., seq_len_v, depth_v) 
    mask: Float tensor with shape broadcastable  
          to (..., seq_len_q, seq_len_k). Defaults to None. 
     
  Returns: 
    output, attention_weights 
  """ 
 
  matmul_qk = tf.matmul(q, k, transpose_b=True)  # (..., seq_len_q, seq_len_k) 
   
  # scale matmul_qk 
  dk = tf.cast(tf.shape(k)[-1], tf.float32) 
  scaled_attention_logits = matmul_qk / tf.math.sqrt(dk) 
 
  # add the mask to the scaled tensor. 
  if mask is not None: 
    scaled_attention_logits += (mask * -1e9)   
 
  # softmax is normalized on the last axis (seq_len_k) so that the scores 
  # add up to 1. 
  attention_weights = tf.nn.softmax(scaled_attention_logits, axis=-1)  # (..., seq_len_q, seq_len_k) 
 
  output = tf.matmul(attention_weights, v)  # (..., seq_len_q, depth_v) 
 
  return output, attention_weights 
 
def print_out(q, k, v): 
  temp_out, temp_attn = scaled_dot_product_attention( 
      q, k, v, None) 
  print ('Attention weights are:') 
  print (temp_attn) 
  print ('Output is:') 
  print (temp_out) 
 
## Multi-head attention 
 
class MultiHeadAttention(tf.keras.layers.Layer): 
  def __init__(self, d_model, num_heads): 
    super(MultiHeadAttention, self).__init__() 
    self.num_heads = num_heads 
    self.d_model = d_model 
     
    assert d_model % self.num_heads == 0 
     
    self.depth = d_model // self.num_heads 
     
    self.wq = tf.keras.layers.Dense(d_model) 
    self.wk = tf.keras.layers.Dense(d_model) 
    self.wv = tf.keras.layers.Dense(d_model) 
     
    self.dense = tf.keras.layers.Dense(d_model) 
         
  def split_heads(self, x, batch_size): 
    """Split the last dimension into (num_heads, depth). 
    Transpose the result such that the shape is (batch_size, num_heads, seq_len, depth) 
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    """ 
    x = tf.reshape(x, (batch_size, -1, self.num_heads, self.depth)) 
    return tf.transpose(x, perm=[0, 2, 1, 3]) 
     
  def call(self, v, k, q): 
    batch_size = tf.shape(q)[0] 
     
    q = self.wq(q)  # (batch_size, seq_len, d_model) 
    k = self.wk(k)  # (batch_size, seq_len, d_model) 
    v = self.wv(v)  # (batch_size, seq_len, d_model) 
     
    q = self.split_heads(q, batch_size)  # (batch_size, num_heads, seq_len_q, depth) 
    k = self.split_heads(k, batch_size)  # (batch_size, num_heads, seq_len_k, depth) 
    v = self.split_heads(v, batch_size)  # (batch_size, num_heads, seq_len_v, depth) 
     
    # scaled_attention.shape == (batch_size, num_heads, seq_len_q, depth) 
    # attention_weights.shape == (batch_size, num_heads, seq_len_q, seq_len_k) 
    scaled_attention, attention_weights = scaled_dot_product_attention( 
        q, k, v) 
     
    scaled_attention = tf.transpose(scaled_attention, perm=[0, 2, 1, 3])  # (batch_size, seq_len_q, 

num_heads, depth) 
 
    concat_attention = tf.reshape(scaled_attention,  
                                  (batch_size, -1, self.d_model))  # (batch_size, seq_len_q, d_model) 
 
    output = self.dense(concat_attention)  # (batch_size, seq_len_q, d_model) 
         
    return output, attention_weights 
 
## Point wise feed forward network 
 
def point_wise_feed_forward_network(d_model, dff): 
  return tf.keras.Sequential([ 
      tf.keras.layers.Dense(dff, activation='relu'),  # (batch_size, seq_len, dff) 
      tf.keras.layers.Dense(d_model)  # (batch_size, seq_len, d_model) 
  ]) 
 
sample_ffn = point_wise_feed_forward_network(512, 2048) 
sample_ffn(tf.random.uniform((64, 50, 512))).shape 
 
## Encoder layer 
 
class EncoderLayer(tf.keras.layers.Layer): 
  def __init__(self, d_model, num_heads, dff, rate=0.1): 
    super(EncoderLayer, self).__init__() 
 
    self.mha = MultiHeadAttention(d_model, num_heads) 
    self.ffn = point_wise_feed_forward_network(d_model, dff) 
 
    self.layernorm1 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6) 
    self.layernorm2 = tf.keras.layers.LayerNormalization(epsilon=1e-6) 
     
    self.dropout1 = tf.keras.layers.Dropout(rate) 
    self.dropout2 = tf.keras.layers.Dropout(rate) 
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  def call(self, x, training): 
     
    attn_output, _ = self.mha(x, x, x)  # (batch_size, input_seq_len, d_model) 
    attn_output = self.dropout1(attn_output, training=training) 
     
    out1 = self.layernorm1(x + attn_output)  # (batch_size, input_seq_len, d_model) 
     
    ffn_output = self.ffn(out1)  # (batch_size, input_seq_len, d_model) 
    ffn_output = self.dropout2(ffn_output, training=training) 
    out2 = self.layernorm2(out1 + ffn_output)  # (batch_size, input_seq_len, d_model) 
     
    return out2 
 
class Encoder(tf.keras.layers.Layer): 
  def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, dff, 
               maximum_position_encoding, rate=0.1): 
    super(Encoder, self).__init__() 
 
    self.d_model = d_model 
    self.num_layers = num_layers 
     
    #self.embedding = tf.keras.layers.Embedding(input_vocab_size, d_model) 
    self.pos_encoding = positional_encoding(maximum_position_encoding,  
                                            self.d_model) 
     
     
    self.enc_layers = [EncoderLayer(d_model, num_heads, dff, rate)  
                       for _ in range(num_layers)] 
   
    self.dropout = tf.keras.layers.Dropout(rate) 
         
  def call(self, x, training, mask=None): 
 
    seq_len = tf.shape(x)[1] 
     
    # adding embedding and position encoding. 
    #x = self.embedding(x)  # (batch_size, input_seq_len, d_model) 
     
    x *= tf.math.sqrt(tf.cast(self.d_model, tf.float32)) 
    x += self.pos_encoding[:, :seq_len, :] 
 
    x = self.dropout(x, training=training) 
     
    for i in range(self.num_layers): 
      x = self.enc_layers[i](x, training) 
     
    return x  # (batch_size, input_seq_len, d_model) 
 
class TransformerCoherence(Model): 
 
  def __init__(self, num_layers, embedding_dim, num_heads, dff, dropout_rate, **kwargs): 
    super(TransformerCoherence, self).__init__(**kwargs) 
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    self.encoder = Encoder(num_layers, embedding_dim, num_heads, dff, MAX_WORDS, 

dropout_rate) 
    #self.lstm1 = LSTM(embedding_dim, activation='relu') 
    self.pooling = tf.keras.layers.AveragePooling1D(pool_size=MAX_WORDS) 
    self.dense_common = Dense(512, activation='relu') 
    self.dense1 = Dense(256, activation='relu') 
    self.dense2 = Dense(1, activation='sigmoid') 
 
  def call(self, inputs, training): 
 
    z1 = self.encoder(inputs['input1'], training) 
    z1 = tf.squeeze(self.pooling(z1), axis=1) 
    z1 = self.dense_common(z1) 
 
    z2 = self.encoder(inputs['input2'], training) 
    z2 = tf.squeeze(self.pooling(z2), axis=1) 
    z2 = self.dense_common(z2) 
 
    z3 = self.encoder(inputs['input3'], training) 
    z3 = tf.squeeze(self.pooling(z3), axis=1) 
    z3 = self.dense_common(z3) 
 
    concat_layer = tf.concat([z1, z2, z3], axis=-1) 
    x = self.dense1(concat_layer) 
     
    return self.dense2(x) 
 
num_layers = 1 
dff = 512 
num_heads = 8 
dropout_rate = 0.1 
 
model = TransformerCoherence(num_layers, EMBEDDING_SIZE , num_heads, dff, dropout_rate) 
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ДОДАТОК Б. ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО КОДУ ПРОЕКТУВАННЯ 

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ГЛОБАЛЬНОЇ КОГЕРЕНТНОСТІ УКРАЇНОМОВНОГО 

ДОКУМЕНТУ НА ОСНОВІ ГРАФОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ 

# Build GCN 
 
class EdgeWeightLayer(tf.keras.layers.Layer): 
 
  def __init__(self): 
    super(EdgeWeightLayer, self).__init__() 
    self.dense_inner = tf.keras.layers.Dense(64, activation='tanh') 
    self.dense = tf.keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid') 
 
  def call(self, pairs, distances): 
     
    outputs = self.dense(self.dense_inner(pairs)) 
         
    return tf.math.divide(outputs, distances) 
 
class MessagePassingMechanismLayer(tf.keras.layers.Layer): 
 
  edges = [] 
 
  def __init__(self, T=3, embedding_size=512): 
    super(MessagePassingMechanismLayer, self).__init__() 
    self.edges_layers = [] 
    self.forgets = [] 
 
    self.bilstm_graph_layer = LSTM(256, activation='tanh', input_shape=(None, EMBEDDING_SIZE), 

dtype=tf.float32) 
 
    for i in range(0, T): 
      self.edges_layers.append(EdgeWeightLayer()) 
      self.forgets.append(tf.Variable(tf.random.normal([1, embedding_size], 0., 1.), trainable=True)) 
 
  def calculate_mn(self, vectors, nodes, distances, edge_layer, size): 
     
    pairs = tf.concat([vectors, nodes], axis=1) 
    edges = edge_layer(pairs, distances) 
 
    self.edges = edges 
    mn_tmp = tf.math.multiply(edges, nodes) 
 
    mn_tmp_shape = mn_tmp.get_shape() 
 
    try: 
      dim = int(mn_tmp_shape[0] / (size - 1)) 
      tmp = tf.reshape(mn_tmp, shape=[dim, int(mn_tmp_shape[0] / dim) , mn_tmp.get_shape()[1]]) 
      mn = tf.squeeze(tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=(size - 1))(tmp), axis=1) 
    except: 
      pass 
 
    return mn 
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  def readout(self, vertices): 
    return tf.squeeze(self.bilstm_graph_layer(tf.expand_dims(vertices, axis=0)), axis=0) 
    '''mean = tf.math.reduce_mean(vertices, axis=0) 
    maximum = 

tf.reshape(tf.keras.layers.MaxPooling1D(pool_size=vertices.get_shape()[0])(tf.expand_dims(vertices, 
axis=0)), shape=[mean.get_shape()[0]]) 

    return mean + maximum''' 
 
  @staticmethod 
  def delete_tf(a, idx, axis=0): 
    n = tf.shape(a)[axis] 
    t = tf.ones_like(idx, dtype=tf.bool) 
    m = ~tf.scatter_nd(tf.expand_dims(idx, 1), t, [n]) 
    return tf.boolean_mask(a, m, axis=axis) 
 
  def call(self, inputs): 
 
    document = tf.squeeze(inputs['sentences'], axis=0) 
    distances = tf.squeeze(inputs['distances'], axis=0) 
     
    new_document = tf.identity(document) 
 
    size = document.get_shape()[0] 
     
    repeated = tf.tile(document, [size, 1]) 
 
    a = tf.range(0, limit=size * size) 
    b = tf.range(0, limit=size * size, delta=size + 1) 
 
    nodes = tf.gather(repeated, self.delete_tf(a, b)) 
 
    for edge_layer, z in zip(self.edges_layers, self.forgets): 
 
      vectors = tf.repeat(new_document, [size - 1], axis=0) 
       
      mn = self.calculate_mn(vectors, nodes, distances, edge_layer, size) 
       
      forget = tf.tile(z, [size, 1]) 
 
      new_document = tf.math.multiply(1 - forget, mn) + tf.math.multiply(forget, new_document) 
       
    return self.readout(new_document) 
 
class GCN(tf.keras.models.Model): 
 
  def __init__(self, num_layers, embedding_dim, **kwargs): 
    super(GCN, self).__init__(**kwargs) 
 
    self.encoder = MessagePassingMechanismLayer(T=num_layers, 

embedding_size=embedding_dim) 
    self.dense1 = tf.keras.layers.Dense(256, activation='relu') 
    self.dense2 = tf.keras.layers.Dense(1, activation='sigmoid') 
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    self.masking_layer = tf.keras.layers.Masking(mask_value=0., input_shape=(MAX_WORDS, 

EMBEDDING_SIZE)) 
    self.bilstm_layer = LSTM(1024, activation='tanh', recurrent_activation="sigmoid", 

input_shape=(None, EMBEDDING_SIZE), dtype=tf.float32) #tf.keras.layers.Bidirectional(LSTM(2048, 
activation='tanh', recurrent_activation="sigmoid", input_shape=(None, EMBEDDING_SIZE), 
dtype=tf.float32))(masking_layer) 

 
    #self.sentence_model = transformer.encoder 
 
  def sentence_model(self, sentences): 
    return self.bilstm_layer(self.masking_layer(sentences)) 
 
  def call(self, inputs): 
 
    sentences = tf.squeeze(inputs['sentences'], axis=0) 
    #print(self.sentence_model(sentences).get_shape()) 
    z = self.sentence_model(sentences) 
    z = tf.expand_dims(z, axis=0) 
 
    sample = {'sentences': z, 'distances': inputs['distances']} 
 
    pooling = tf.expand_dims(self.encoder(sample), axis=0) 
     
    x = self.dense1(pooling) 
 
    #print(x) 
     
    output = self.dense2(x) 
 
    #print(output) 
 
    return output 
 
T = 6 
model = GCN(num_layers=T, embedding_dim=EMBEDDING_SIZE) 
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ДОДАТОК В. ЛІСТИНГ ПРОГРАМНОГО КОДУ ПРОЕКТУВАННЯ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПОШУКУ КОРЕФЕРЕНТНИХ ГРУП В 

ТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

 
 
# Build CNN subnetwork with 2 layers 
@staticmethod 
def build_cnn(dimension, filter_size): 
 input_matrix = Input(shape=(dimension, None, 1)) 
 cnn = Conv2D(filter_size, kernel_size=(dimension, 1), data_format='channels_last')( 
  input_matrix) 
 cnn = LeakyReLU()(cnn) 
 cnn = Conv2D(int(filter_size / 2), kernel_size=(5, 5), padding="same", 

bias_initializer="random_normal")(cnn) 
 cnn = LeakyReLU()(cnn) 
 cnn = Conv2D(int(filter_size / 4), kernel_size=(5, 5), padding="same", 

bias_initializer="random_normal")(cnn) 
 cnn = LeakyReLU()(cnn) 
 cnn = GlobalMaxPooling2D(data_format='channels_last')(cnn) 
 return cnn, input_matrix 
 
 
cnn_embedding, input_semantic = self.build_cnn(int(config_network['semantic_dimension']), 
              

int(config_network['filter_size'])) 
cnn_scalar, input_scalar = build_cnn(int(config_network['scalar_dimension']), 
            

int(config_network['filter_size'])) 
classifier = keras.layers.concatenate([cnn_embedding, cnn_scalar]) 
classifier = Dense(int(config_network['hidden_layer_units']), activation="relu")(classifier) 
 
# Add configurable dropout layer 
classifier = Dropout(float(config_network['dropout_rate']))(classifier) 
 
# Load regularizer function to avoid overfitting 
kernel_regularizer_value = float(config_network['kernel_regularizer_value']) 
kernel_regularizer = None 
if config_network['kernel_regularizer'] == 'l1': 
 kernel_regularizer = regularizers.l1(kernel_regularizer_value) 
if config_network['kernel_regularizer'] == 'l2': 
 kernel_regularizer = regularizers.l2(kernel_regularizer_value) 
 
classifier = Dense(1, activation="sigmoid", kernel_regularizer=kernel_regularizer)(classifier) 
model = Model(inputs=[input_semantic, input_scalar], outputs=[classifier]) 
 
 
# Neural network (BiLSTM) 
 
class CoreferentClusterModel(Model): 
 
  def __init__(self, embedding_size, lstm_units, dense_units, **kwargs): 
    super(CoreferentClusterModel, self).__init__(**kwargs) 
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    self.bilstm = Bidirectional(LSTM(lstm_units, activation='tanh', recurrent_activation="sigmoid", 

input_shape=(None, embedding_size), dtype=tf.float32)) 
    self.dense1 = Dense(dense_units) 
    self.dense2 = Dense(1, activation='sigmoid') 
 
  def call(self, inputs1, inputs2): 
 
    cluster1 = self.bilstm(inputs1) 
    cluster2 = self.bilstm(inputs2) 
 
    cluster = tf.concat([cluster1, cluster2], axis=-1) 
    x = self.dense1(cluster) 
 
    return self.dense2(x) 
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ДОДАТОК Ґ. АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДИСЕРТАЦІЙНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
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