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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Початок ХХІ ст. поставив  перед людством   низку 

стратегічних проблем глобального масштабу, серед яких важливе місце посідає  

створення ефективних автоматизованих систем пошуку, аналізу та обробки  

інформації. Обсяги та гетерогенність інформації змушують створювати пошукові 

системи, здатні працювати з запитами користувача та документами на 

семантичному рівні. Покращити цей процес вдається завдяки використанню в 

таких системах методів та алгоритмів комп’ютерної обробки й аналізу природної 

мови (NLP). З кожним днем збільшуються можливості доступу до інформації і все 

менше часу залишається на її обробку та сприйняття цілісної суті змісту.    

Актуальність дослідження зазначеної проблематики спричинена також 

появою нових прикладних рішень для аналізу текстів українською мовою з 

можливостями використання таких методів як лематизація і тегування за 

частинами мови. На вирішення цих проблем спрямовані   дослідження знаних 

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

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

математичний апарат статистичного аналізу шаблонів та останні досягнення у 

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

Пошук та аналіз текстової інформації досліджували видатні вітчизняні та 

зарубіжні вчені  (Ланде Д. В., Маккарті Д., Піттс У., Ньюелл А., Люгер Д. Ф., 

Рубашкін В. Ш., Хопкрофт Дж., Бродер А., Виноград Т. В., Поспєлов Д. А., Попов 

Е. В., Осуга С., Лакофф Дж., Анісімов А.В., Севбо І.П., Широков  В. А., Леонтьєв 

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

Кронгауз  М. А., Греймас  А. Ж., Фостер  Д. М.). Та все ж питання  створення 

ефективної системи автоматичного пошуку, аналізу електронних текстових 

документів українською мовою і досі залишається відкритим.  

В дослідженнях відомих представників української теоретичної школи 

програмування (П. І. Андон, А. В. Анісімов,  С.С. Гороховський,  А.Ю. 

Дорошенко, О. А. Летічевський,   С.В. Єршов,  В. Н. Редько, А.Л. Яловець та ін.)  

останнім часом набула особливого розвитку теорія алгебраїчного програмування, 

яка забезпечує оптимізацію багатьох рішень у розподілених системах 

інтелектуального типу, зокрема шляхом агентного підходу до моделювання  або 

застосування агентних технологій у програмуванні.  

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

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

Основним методом дослідження задач аналізу даних є їх відображення на деяку 

формалізовану мову і подальший аналіз отриманої моделі, що залишається 

характерним і для видобування веб-даних (Web mining). 

Соціальні мережі (CМ) відкривають широкі можливості для аналізу 

соціальної взаємодії між людьми, прогнозування їхньої поведінки, класифікації 

соціальної поведінки, моделювання інформаційних потоків у мережах, розвитку 

бізнес- проектів. CМ є ідеальним експериментальним майданчиком для апробації 

технологій впливу та реклами, виявлення загроз інформаційної агресії. Однак на 
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тепер нам невідомі готові програмні рішенння, які дозволяють ефективно 

аналізувати висловлювання користувачів СМ українською мовою в реальному 

часі.     

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

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

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

Засоби семантичного пошуку в українськомовному інформаційному просторі на 

сьогодні в зародковому стані, і тому постає потреба створення інтелектуальної 

програмної системи, яка б виконувала ефективний семантичний пошук 

українськомовної науково-технічної інформації. Такий підхід вимагає створення 

та впровадження гнучкої та масштабованої програмно-технологічної основи, 

розробки нових методів упорядкування інформації та нових способів подання та 

аналізу знань. 

Традиційно виділяють такі основні етапи аналізу веб-даних: вхідний 

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

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

Конкретизація кожного етапу залежить від особливостей поставленої задачі. Тому 

з’явилися такі категорії видобування веб-даних: аналіз використання веб-ресурсів 

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

видобування веб-контенту (Web Content Mining) 

У даній роботі найбільшу увагу ми приділимо саме розділу видобування та 

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

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

методи іншої сфери прикладного видобування даних, такої як інтелектуальний 

аналіз тексту (Text Mining або Knowledge Discovery in Text).  

Проведені експерименти з використанням агентного підходу в розв’язанні 

більшості задач цього дисертаційного дослідження, зокрема агентні моделі і 

модель акторів забезпечували ефективне моделюванні різних підсистем ПС, а 

застосування   агентних та хмарних технологій приводило до оптимальних 

архітектурних рішень і програмних реалізацій, що підтверджує актуальність цих 

досліджень. 

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

дослідження за темою дисертації здійснено згідно з планами наукових досліджень 

кафедри мережних технологій факультету інформатики Національного 

університету «Києво-Могилянська академія», в тому числі в рамках науково-

дослідних робіт: «Створення програмної платформи підтримки автоматизованої 

системи управління навчальним закладом» (державна реєстрація теми в УкрІНТЕІ 

№ 0109U000678 (2009‒2010); «Створення методів розробки інтелектуальних 

інформаційних систем на базі агентних технологій і онтологічних просторів»  

(реєстраційний номер в УкрІНТЕІ  01111U000741 (2011‒2012); «Еволюційні 

алгоритми та їх застосування до розв’язання оптимізаційних задач» (номер 

державної реєстрації НДР 0103U002484 (2013‒2014); «Інтелектуальні пошукові 

системи над соціальними мережами» (номер держреєстрації в УкрІНТЕІ  

0115U000391 (2015‒2016). 
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Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є  розробка 

комплексного підходу до видобування, аналізу і обробки інформації в WWW, 

зокрема, представленої українською мовою  в колекціях наукових матеріалів та 

судженнях (висловленнях) користувачів соціальних мереж, а також вибір 

моделей, архітектурних і технологічних рішень для створення ефективного 

програмного прототипу управління аналізом великих обсягів інформації в 

реальному часі. 

Реалізація цієї мети передбачає виконання таких завдань:  

 розробити теоретичні підходи до видобування та аналізу даних з мережі 

WWW українською мовою;  

 створити алгоритм пошуку зв’язків і залежностей;  

 розробити програмний прототип аналізу даних в СМ;  

 визначити критерії фільтрування висловлювань користувачів, які дозволять 

зменшити обсяг неінформативних висловлювань;  

 застосувати наївний баєсівський класифікатор з машинним навчанням для 

первинного аналізу повідомлень;  

 використати експертне навчання для покращення ефективності аналізатора.   

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

зокрема колекціях наукових матеріалів та повідомлення в соціальних мережах. 

Предметом дослідження є агентне моделювання, методи машинного 

навчання та статистичної обробки великих обсягів даних, методи онтологічного 

аналізу й моделі створення гнучких архітектур програмних систем, технології 

аналізу висловлювань користувачів соціальних мереж та програмний 

інструментарій обробки великих обсягів даних на базі агентного моделювання.   

Методи дослідження. Вибір методів дослідження зумовлений сучасним 

станом технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої 

розмірності, зокрема:  методи інтелектуальної обробки даних Data Mining та Text 

Mining використані для розв’язання задач видобування, класифікації, 

кластеризації інформації; методи машинного навчання застосовані в процесі 

аналізу та оцінки достовірності результатів пошуку електронних документів та 

інформації про користувачів СМ; методи математичної логіки – використані в 

процесі формалізації знань та для створення логіко-лінгвістичних та агентних 

моделей;  методи графематичного, морфологічного, синтаксичного та 

семантичного аналізу застосовані для аналізу PDF-документів; методи розробки 

експертних систем застосовані для створення інформаційної технології аналізу 

вподобань користувачів СМ;  методи об’єктно-орієнтованого програмування – 

для програмної реалізації запропонованих програмних прототипів. 

Наукова новизна отриманих результатів 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні використання агентного моделювання та агентно-орієнтованої 

архітектури створення програмних систем інтелектуального типу для вирішення 

проблеми підвищення ефективності функціонування систем пошуку й аналізу 

текстової інформації українською мовою в реальному часі з мережі WWW. 

Отримано такі нові  результати: 
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 Створено математичну модель   мультиагентної системи підтримки процесу 

прийняття рішень, з поданням даних у вигляді баєсівських мереж (БМ), і 

побудови міркування на основі правил RBR та можливого оновлення мережі на 

основі відповідей користувача. 

 Удосконалено математичне забезпечення:  

o систем пошуку і аналізу  текстової інформації створенням 

багатофункціональної моделі інтелектуальної мультиагентної системи 

пошуку та аналізу наукових матеріалів українською мовою з соціальною 

складовою;  

o систем ранжування документів українською мовою, яка,  на відміну від 

вже відомих, завдяки використанню моделі акторів, дозволяє природне 

розпаралелювання і забезпечує високу продуктивність;  

o систем автоматизованої обробки україномовних текстів з елементами 

семантичного аналізу на предмет пошуку кореферентних зв’язків з 

використанням нейронних мереж, машинного навчання, дерев рішень та 

відсіювальних решет.  

 Запропоновано нові архітектурні рішення:   

o ядра спеціалізованої пошукової системи в колекції україномовних 

наукових публікацій та технологічні рішення  реалізації її прототипу, 

зорієнтовані на вирішення проблем масштабованості, ефективності, 

надійності на базі хмарних технологій;  

o підсистеми ранжування документів на базі індексу цитувань;  

o підсистеми автоматизованої побудови тезаурусу колекції наукових 

документів;  

o підсистеми пошуку зображень за вмістом;  

o підсистеми видобування та аналізу висловлень користувачів соціальних 

мереж Twitter і Facebook в режимі реального часу;  

o підсистеми видобування та аналізу інформації, що є у вільному доступі в 

мережі Інтернет,  для створення профайлів користувачів. 

 Одержали подальший розвиток методи:  

o побудови бази знань інтелектуального агента на основі мережі Байєса;  

o автоматизованої побудови тезаурусів, що надає можливість досить 

точно визначати важливі українські терміни і термінологічні зв’язки між 

ними в наукових документах  шляхом модифікації статистичного методу 

та методу лексико-синтаксичних шаблонів. 

 Розроблено алгоритми обробки україномовних текстів:  

o дослідження структури pdf-документів, оформлених згідно з форматами 

українських наукових видань, та знаходження елементів, що входять до 

списку посилань таких документів; побудови індексу цитувань колекції 

наукових документів;  

o виділення іменованих сутностей в україномовних текстах; виявлення 

кореферентних зв’язків. 

 Створено методологію:  
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o агентного моделювання для систем пошуку, видобування й аналізу 

текстової інформації українською мовою із WWW в режимі реального 

часу;  

o автоматизованої обробки українських текстів з елементами 

семантичного аналізу. 

Наукове значення результатів, отриманих в дисертаційній роботі, полягає в 

розробці комплексного підходу до проектування та програмної реалізації 

спеціалізованих систем пошуку та аналізу текстових документів українською 

мовою   з використанням агентного моделювання та інтелектуальних агентів і 

методів машинного навчання для оптимізації поведінки такого агента та 

створенні новітні архітектурні рішення для програмних систем роботи з даними 

великої розмірності. Усе це забезпечило ефективність роботи зазначених систем.  

Практичне значення отриманих результатів. Теоретичні результати 

роботи  стали основою  побудови: 

 Прототипу мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів 

українською мовою з соціальною складовою. 

 Прототипу системи пошуку зображень за вмістом.  

 Прототипу спеціалізованої пошукової системи україномовних наукових 

публікацій на базі хмарних технологій, що доступна за адресою 

https://scisearch.com.ua.  

 Веб-застосунку  автоматичної побудови  тезаурусу  колекції наукових 

документів українською мовою.  

 Підсистеми побудови індексу цитувань вхідної колекції наукових 

документів з україномовних джерел.   

 Веб-прототипу системи прийняття рішень на основі висловлень 

користувачів соціальної мережі 

 Прототипу системи побудови електронного портрету користувача мережі 

Інтернет на основі вільно доступних даних. 

 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-дослідну 

роботу факультету інформатики Національного університету «Києво-

Могилянська академія» (НаУКМА), в автоматизовану систему управління 

Чорноморського національного університету імені Петра Могили, в 

автоматизовану систему управління навчальним процесом Національного 

університету «Острозька академія», і фірмах «Навігатор» та «Infocom». Також 

результати дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі 

НаУКМА Міністерства освіти і науки України при підготовці фахівців за 

напрямом підготовки «програмна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» (в теоретичній та практичній підготовці за дисциплінами «Мови 

програмування», «Алгоритми і структури даних», «Дослідницька практика» та 

«Основи комп’ютерних алгоритмів») та напрямом підготовки «прикладна 

математика» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» (в 

теоретичній та практичній підготовці за дисципліною «Програмування», «Вступ 

до Java EE», «Штучний інтелект», «Розподілені операційні системи», «Основи 
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системного аналізу об'єктів і процесів», «Теоретичні та прикладні аспекти 

онтологій», що підтверджено актом впровадження у навчальний процес. 

Особистий внесок здобувача. Робота є узагальненням результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних автором самостійно і 

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

У роботах, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належить:  

у статті [1] – загальна модель взаємодії агентів для рекомендації; [2] – 

модель інтелектуальної пошукової системи та підходи до поєднання з 

традиційними системами; [3] – архітектурні  рішення реалізації взаємодії в 

системах дистанційної освіти; [4] – розробка базового функціоналу системи 

пошуку україномовних наукових матеріалів та архітектура підсистеми; [5] – 

основна ідея та підхід використання онтологій у побудові інтелектуальних 

пошукових систем; [6] – відбір патернів та опис можливостей використання даної 

підсистеми; [7,8] – опис основних характеристик агентно-орієнтованих систем; [9] 

– аналіз складності алгоритмів обробки текстів; [12] – аналіз та опис основних 

підходів до координації розподілених команд розробників; [13] – основна ідея 

методу ітеративної побудови термінології в колекції текстів українською мовою; 

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

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

програмних засобів, прототип системи аналізу висловлень; [18] – основна ідея 

використання мережі Байєса, реалізованої на платформі Drools, для побудови бази 

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

основні підходи до оцінки та порівняння Neo4 і MySQL. 

Апробація результатів дисертації. Положення  дисертації оприлюднено в 

доповідях на 12 міжнародних та 1 всеукраїнській наукових конференціях серед 

них: Дев’ята міжнародна науково-практична конференція з програмування 

«УкрПРОГ 2014» (20‒22 травня 2014 р., Київ), Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» (23‒24 жовтня 

2014 р., Київ), I Міжнародна конференція «Infocom Advanced Solution 2015» 

(24‒25 листопада 2015 р., Київ), III Міжнародна конференція з автоматичного 

управління та інформаційних технологій (11‒13 грудня 2015 р., Київ), 

Міжнародна конференція «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних 

систем. TAAPSD 2015» (23‒26 листопада 2015 року., Київ), ІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Інформаційні технології в моделюванні ITM‒2017» (23‒24 березня 2017 р., 

Миколаїв), IV Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний 

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

Міжнародна науково-практична конференція «Summer InfoCom Advanced 

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

Публікації. За результатами виконаних досліджень опубліковано 35 

наукових праць загальним обсягом 83,7 д.а. (з них 27,9 д.а. належать особисто 

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

4,3 д. а. – авторські), у тому числі 22 у фахових виданнях (з них 3 статті у 

виданнях, які входять до наукометричних баз даних) і 1 – в іноземному науковому 

виданні, та 8 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 
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Структура дисертації. Робота складається із вступу, десяти розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 208 найменувань та семи додатків. 

Загальний обсяг роботи становить 383 сторінок, із яких 300 сторінок основного 

тексту, що дорівнює 13 облікових аркуша, ілюстрованих 66 рисунками та 12 

таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі описано загальну характеристику та обґрунтовано актуальність 

теми дисертаційної роботи, сформульовано мету та завдання дослідження, 

описано основні результати, визначено їх наукову новизну та практичне значення.  

У першому розділі подано основні визначення та проаналізовано базові 

методи й технічні засоби побудови систем інформаційного пошуку, здіснено 

класифікацію пошукових систем, схарактеризовано провідні світові пошукові 

машини, визначено особливості пошуку та класифікації україномовних матеріалів 

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

відомі класи архітектур агента.  

Зроблено висновок, що розв’язання поставлених задач дисертаційного 

дослідження уможливлює горизонтальна архітектура на основі знань, що містить 

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

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

псевдо-логічного типів. Обґрунтовано використання для програмних реалізацій 

багаторівневої архітектури.  

Вибір агентної платформи – завдання непросте, тому здійснено 

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

обґрунтовано вибір JADE. Детально схарактеризовано використання спеціальних 

середовищ агентного моделювання  Repast, Swarm, NetLogo  і MASON.  

У другому розділі описано дослідження запропонованої мультиагентної 

системи пошуку, накопичення й аналізу україномовних матеріалів з ознаками 

наукового стилю.  

Для ефективного вирішення більшості вищезазначених задач використання 

ПС загального призначення зараз уже недостатньо. Тому створено спеціалізовані 

системи пошуку: за форматом файлів, за певною категорією знань тощо. Типовим 

представником таких систем є ПС наукових матеріалів Google Scholar, Scirus, 

ScienceDirect. Проаналізувавши їх на  предмет пошуку документів українською 

мовою,   спілкування користувачів між собою та обміном інформацією (соціальна 

складова), дійшли висновку про необхідність розробки власної 

багатофункціональної моделі пошукової мультиагентної системи наукових 

матеріалів українською мовою з соціальною компонентою (МАЗКУН).  

У розділі детально описано мультиагентну модель, архітектуру системи та   

схарактеризовано програмну реалізацію її прототипу  і  базових алгоритмів 

обробки  текстових документів.  

Основними функціями  МАЗКУН є  збір, індексація та  власне пошук. 

Початковою базою документів було обрано онлайн-документи 

Національної бібліотеки України імені І. В. Вернадського.  
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Серед спеціальних функцій пошуку наукових матеріалів в МАЗКУН 

реалізовано пошук за автором, за категорією знань, схожих матеріалів, за 

посиланнями, а також  соціальні функції забезпечення зв’язку між користувачами 

(модуль обміну повідомленнями), додавання нових матеріалів, оцінювання 

статей, рецензування.   

Загальну схему функціонування системи представлено на рис. 1. 

Масштабованість забезпечено можливістю легкого розподілення на 

декілька серверів, простою підтримкою реплікації даних та централізованим 

управлінням (запуск та зупинка модулів системи, управління ресурсами серверів). 

Перевірку тексту веб-сторінок на ознаки наукового стилю реалізовано з 

допомогою аналізу частотного входження термінів зі словника наукових термінів, 

перевірки порядку слів у реченнях, відповідності до заданих шаблонів для статей, 

матеріалів конференцій, книжок. Полегшує перевірку простий, але зручний 

інтерфейс експертів системи для управління критеріями науковості. Система вміє 

визначати найбільш імовірну категорію публікації та підтримує машинне 

навчання (з учителем і без).  

Розподілена індексація відбувається, в основному, завдяки побудові 

інвертованого індексу за колекцією документів кожної категорії окремо 

(урахування частоти входження терміна та позиції в документі). 

Зі зрозумілих причин  ми здійснили  таку декомпозицію системи на 

підсистеми: управління (статистика; керування платформами, агентами, 

критеріями науковості); побудова розподіленої бази даних і модуль роботи з 

базою даних, протокол обміну даними; організація черги задач (агент-менеджер 

задач, агент-менеджер посилань); робота з посиланнями (пошук нових, перевірка 

старих, перевірка на доступність); перевірки на науковий стиль і категоризація 

матеріалів; створення зворотного інвертованого індексу; організація пошуку з 

примітивним ранжуванням (агент, що здійснює пошук); робота з користувачем 

(агент-пошукач – розбір запиту користувача і взаємодія з агентами пошуку). 

Зібрано та проаналізовано інформацію на базі агентно-орієнтованої 

архітектури. За виділеними предметними галузями закріплено окремі пошукові 

агенти. Пошуковий агент має виконувати такі функції: пошук посилань на нові 

джерела інформації, виокремлення і очищення тексту, визначення рівня 

науковості тексту, визначення належності тексту до предметної сфери з 

подальшою передачею на аналіз. Складовими частинами пошукового агента є 

модулі визначення рівня науковості тексту та відповідності предметній галузі. 

Пошуковий агент працює з XML-файлом, структура якого разом з 

визначеним набором слів і словосполучень відображає критерії визначення 

текстів наукового типу (стилю). Рівень науковості тексту визначається частотою 

появи цих слів та їхніх словоформ (відмінків) в тексті аналізу. 

Для визначення належності тексту до предметної сфери пошуковий агент 

обробляє XML-файл, що характеризує специфіку предметної галузі. За 

здійсненими підрахунками адекватне встановлення предметної сфери тексту 

можливе за умови наявності в ньому понад 10% термінів із конфігураційного 

XML-файлу.  
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Таким чином сервер не витрачає ресурсів на саму задачу – він тільки 

диригує ресурсами клієнтів, тобто надає клієнтам задачі і приймає результат 

роботи.  

Діаграму взаємодії компонентів системи зображено на рис.2. 

Фактично, клієнтська програма – це звичайний jar-файл, який клієнт може 

запустити як звичайну виконувальну програму. 

 

 
Рис.1. Загальна схема функціонування системи  МАЗКУН 

 

Опишемо функціональні обов’язки основних агентів.  

Агент з роботи з БД (АБД) робить читання і запис в БД (отримує запити від 

агента статистики (АС) і передає відповіді, отримує XML-пакет від АМЗ). Агент-

менеджер задач (АМЗ) співпрацює з АБД для отримання нових завдань, передачі 

результатів, співпрацює з агентом управління платформи (АУП), щоб отримати 

дані про наявні в системі платформи, співпрацює з агентом-менеджером 

локальної платформи (АМЛП), створюючи чергу завдань, які за запитом 

розподіляє по локальних платформах. АУП реєструє запуск нової АМЛП 

(отримує запит на реєстрацію від АМЛП), передає АМЛП команду на запуск/ 

паузу/ знищення n-агентів, передає АМЛП команду на оновлення критеріїв 

науковості та нові критерії, отримує запити від АС і передає відповіді).  Агент 
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статистики передає статистичні запити АБД і отримує від нього відповідь, 

передає статистичні запити АУП та отримує відповідь. 

Агент-менеджер локальної платформи здійснює реєстрацію платформи в 

АУП, виконання команд АУП – старт/ пауза/ стоп агентів, отримує критерії 

науковості від АУП, перезапуск АПН і АКНМ з новими критеріями.    Агент-

локальний менеджер задач (отримує від АМЗ список задач і передає результати 

роботи, за запитом АПНП, АПСД, АПОС, АПН, АКНМ – нові завдання і записує 

результати роботи, створює єдиний список нових посилань.  Агент пошуку нових 

посилань (АПНП) отримує від АЛМЗ неопрацьоване посилання, за ним 

завантажується текст, аналізований на наявність посилань. Знайдені посилання 

передаються в АЛМЗ, а завантажений текст передається в АЛМЗ.  

Рис.2. Діаграма МАЗКУН 

 

Агент перевірки оновлення сторінки (АПОС) отримує від АЛМЗ кешований 

вміст сторінки і завантажує її вміст. Після чого вони порівнюються між собою на 

предмет істотної відмінності. Результат передається в АЛМЗ.  

Агент перевірки науковості (АПН) отримує від АЛМЗ текст на аналіз, 

здійснює очищення тексту, нормалізує його, перевіряє текст на наявність 

шаблонів науковості (науковий стиль), формує зворотний інвертований індекс 

документа (ЗІІД) з урахуванням словопозицій. Він аналізує на науковість 

отриманий ЗІІД, передає в АЛМЗ ЗІІД документа, очищений (стиснутий) код і 

коефіцієнт науковості. 

Агент-категоризатор наукових матеріалів (АКНД) отримує від АЛМЗ ЗІІД 

документа, очищений код, перевіряє отриману інформацію на належність до 

категорій наукових знань і повертає коефіцієнти належності до наукових 

категорій. 
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Важливим аспектом довгого та безперебійного функціонування системи є 

підтримка безпеки сервера. Для її забезпечення ми віддаємо завдання на 

виконання не одному клієнту, а декільком, після чого порівнюємо результати їх 

роботи. Якщо вони збігаються, тоді результатам можна довіряти. 

Для реалізації проекту обрано базу даних MySQL.  

Основними методологіями розробки обрані екстремальне програмування та 

TDD (Test-Driven Development). 

У ході розробки проекту  використано такі засоби:  Eclipse Java EE IDE for 

Web Developers, Version: Helios Service Release 1 як середовище розробки; JADE – 

фреймворк полегшення розробки мультиагентних систем; Spring IoC і Hibernate 

ORM – для реалізації веб-сервера та application-сервера; JAXB2 – парсинг веб-

сторінок на стороні клієнта на основі цих технологій; SVN – система контролю 

версій; Ant ‒ збірка програмних модулів. Spring IoC використано в нашому 

проекті для зменшення залежностей між класами.   

Кожен агент реалізується окремим Java-класом. Зрозуміло, що основним 

модулем системи був модуль підсистеми управління, який надає можливості 

керування роботою всього модуля збору інформації. Вимоги до підсистеми 

управління описано за допомогою use-case діаграми (рис. 3). 

Модуль реалізовує 3 ролі: не авторизований користувач, експерт з деякої 

предметної сфери (її визначає адміністратор), адміністратор. Підсистема 

управління реалізована за принципами Java Enterprise Edition.  

Прикладом реалізації підсистем управління може слугувати управління 

категоріями на application сервері, яке описує UML-діаграма з рис.4. 

Усі підсистеми розбито на два рівні: сервісів та Dao (Data access object).  

Методи сервісів можуть виконувати декілька атомарних операцій. Методи 

рівня Dao виконують по одній атомарній операції, наприклад, зберегти об’єкт у 

базі.  

Веб-частина фактично складається із підсистем керування користувачами, 

категоріями, платформами. 

Підсистема керування користувачами являє собою окремий java-класс – 

ManageUsersController. Клас агрегує через інтерфейси три сервіси: UserService, 

CategoryService та MessageSender. Усі ці сервіси використовують для 

забезпечення основних функцій підсистеми роботи з користувачами.  

Важливо, що підсистема роботи з користувачами не залежить від реалізацій 

інших підсистем. Уся взаємодія відбувається через інтерфейси. Конфігурацію 

системи може змінювати адміністратор системи. Код у такому разі змінювати не 

потрібно. Уся бізнес-логіка зібрана в сервісах. Контролери містять тільки логіку 

подавання даних у браузері. За потреби змінити front-end, не потрібно буде 

змінювати бізнес-логіку.  

Всі запити до веб-сервера, викликають методи контролерів, а ті, своєю 

чергою, викликають методи сервісів, що розташовані на іншому application-

сервері. Ця взаємодія, як і майже всі взаємодії в проекті, налаштовується за 

допомогою xml-файлів. На рівні сервісів реалізовано такі агенти: управління 

платформами, управління критеріями науковості, статистики, менеджер задач.   
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Вирішення ефективного розподілення задачі між екземплярами клієнтської 

частини покладається на підсистему черги задач (ПЧЗ) — агента клієнтської 

частини LocalTaskManager.  ПЧЗ запускає агент-менеджер локальної платформи, 

під час запуску клієнтом jar-файлу з дистрибутивом системи. Вона фактично 

керує всим робочим процесом локальної платформи. 

Рис. 3. Керування роботою модуля збору інформації 
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Рис.4. Підсистема керування категоріями на application-сервері 

Спроектований і реалізований за принципами агентно-орієнтованого 

програмування пошуковий робот містить в собі два агенти – LinkSearcher та 

RenewChecker і задовольняє вимоги розподіленості, масштабовності, 

продуктивності, ефективності, розширюваності.  

Підсистема роботи з БД  у нашій   мультиагентній системі – це сховище  

посилань на статті, яка на спеціальні запити видає   базу наукових статей, 

розбитих за розділами. Вона реалізована з використанням MySQL.   Модуль 

роботи з базою даних за допомоги агента з роботи з базою даних (АБД) 

співпрацює із агентом статистики та агентом-менеджером задач. 

Отже, у цьому розділі представлено вдосконаленння  систем пошуку й 

аналізу  текстової інформації завдяки створенню багатофункціональної моделі 

інтелектуальної мультиагентної системи пошуку та аналізу україномовних 

наукових матеріалів з соціальною складовою. 

 У третьому розділі описано дослідження   застосування  переваг хмарних 

технологій для оптимізації побудови спеціалізованих ПС, зокрема висвітлено 

побудову ядра системи  пошуку в колекції україномовних наукових публікацій.  

Акцент зроблено на дослідженні розміщення пошукових документів та 

реалізації ядра ПС в «хмарі».  Ми  обмежилися роботою лише з форматом pdf, 

адже більшість наукових публікацій є документами саме цього типу. Пізніше 

система має бути розширена додатковими адаптерами для обробки документів і в 

інших форматах. Результатом індексації документів у системі є інвертований 

індекс. Процес індексації стандартизований і не залежить від типу та структури 

документів, а індексатор має виявляти спеціалізовані метадані документа: автор, 

назва, список використаної літератури тощо. 
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Для обробки об’єктів, зібраних пошуковим роботом, ми вирішили 

використовувати java-бібліотеку PDFBox. PDFBox – це відкрите програмне 

забезпечення для роботи з PDF документами. 

Проаналізувавши наявні бібліотеки індексації та пошуку документів ‒ 

Compass, Oxyus, BDDBot, Egothor, Nutch, Lucene, Zilverline, ‒ ми  обрали  Lucene 

(ефективна реалізація масштабованої і високошвидкісної  індексації; потужний, 

точний та ефективний пошуковий фреймворк; крос-платформність рішення). 

Для створення інтерфейсу користувача (java web-застосування) було 

вирішенно використовувати Java Server Faces (JSF). JSF ‒ це фреймворк для 

створення веб-застосувань. Він слугує для   полегшення розробки користувацьких 

інтерфейсів для Java EE-застосувань. На відміну від інших MVC-фреймворків, 

керованих запитами, підхід JSF ґрунтується на використанні компонентів. Стан 

компонентів користувацького інтерфейсу зберігається, коли користувач робить 

запит нової сторінки, і відновлюється, якщо запит повторюється. Для 

відображення зазвичай використовуються JSP, Facelets. 

Технологія JSF містить потрібний нам набір АРІ для надання 

користувацького інтерфейсу,  зручні засоби обробки подій і валідацію даних та  

спеціальну бібліотеку JSF-тегів для подання JSF-сторінки. 

Для створення зв’язків між об’єктами було використано Java EE Context 

Dependency Injection (CDI). CDI ‒ фреймворк Java-контейнера (контейнера 

сервлетів EJB), який дозволяє гнучко та елегантно реалізувати принцип 

програмування Inversion of Control. Inversion of control зменшує зв’язність між 

об’єктами. Dependency Injection ‒ один зі способів його реалізації. 

Зараз відома велика кількість хмарних сервісів (Platform as а Service), що 

надають послуги платформи для обчислень. Найвідомішими є Amazon Web 

Services ‒ PaaS & IaaS, Windows Azure – PaaS, Google Арр Enggne (GAE) – PaaS. 

Для розв’язання нашої задачі було обрано платформу GAE через 

можливість безкоштовного тестування та реалізації застосунку відразу на 

платформі. Ця платформа ефективно реалізує J2EE Servlets АРІ. Нам стали в 

пригоді і такі можливості GAE, як підтримка сервісів зберігання великих файлів 

Blobstore, роботи з різними типами файлів Conversion, авторизації через OpenID 

OAuth.  

ScientifícWorklndexator є основним класом, що відповідає за процес 

індексації. Автора і назву документу необхідно отримати з вихідного тексту за 

допомогою алгоритмів розпізнавання окремих частин тексту. На цей час в 

середньому розмір індексу становить 30% від початкового тексту, що є досить 

непоганим результатом.  

Ураховуючи, що GAE підтримує збереження даних лише в Blobstore, індекс 

нашої системи було розміщено саме в ньому. Але в стандартному наборі класів 

Lucene для читання індексу немає механізму для роботи з цим спеціалізованим 

сховищем. Тому було створено адаптер реалізації стандартного інтерфейсу 

Lucene – IndexReader, який працює з GAE Blobstore. Таким чином ми змогли 

зв’язати алгоритми Lucene з файловим сховищем GAE Blobstore. 

Як ми вказували раніше, для побудови інтерфейcу користувача було обрано 

JSF. Основним Java Bean-ом, є SearchBeanImpl. Він є «слухачем» індексу. Після 
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завантаження індексу він змінює свій стан і починає роботу. Ключовим методом є 

List<SearchResult> search(String query) який, власне, і здійснює пошук в індексі. 

Після виконання пошуку результати відсилаються у HttpServletResponse і 

виводяться користувачеві. 

Середній час виконання пошукового запиту становить 700 мс. Цей 

результат не є найкращим, але є методи, що дозволяють пришвидшити роботу 

сервера. Зараз же безкоштовне використання платформи GAE накладає певні 

обмеження.  

Систему розміщено за адресою – https://scisearch.com.ua. 

Надання якісного спеціалізованого пошуку ‒ складна архітектурна й 

алгоритмічна задача. Видача релевантних результатів, швидкі методи 

індексування та аналізу документів, обмеженість ресурсів – усе це дуже 

ускладнює задачу побудови спеціалізованої пошукової системи. Розгортання в 

хмарі дозволяє подолати обмеженість ресурсів, використання Lucene надає 

швидкі методи індексування й пошуку, JSF дозволяє надати адекватний інтерфейс 

користувача. Поєднання вказаних технологій спрощує розробку та дозволяє 

програмістові зосередитись безпосередньо на бізнес-логіці системи.  

У четвертому розділі  представлено дослідження автоматизації обробки 

тексту з елементами семантичного аналізу. Семантичний пошук – вид 

повнотекстового автоматичного пошуку, здійснюваний з урахуванням значення 

слів та словосполучень із запиту користувача та текстів інформаційних ресурсів. 

Основною проблемою тут є ефективна реалізація смислового аналізу тексту та 

його відображення у деяку формальну модель, яка дозволяє визначати близькість 

пошукового запиту та документа. Очевидно, що без автоматизації   інтерпретації 

й обробки даних не обійтися. Останнім часом для оптимізації цього процесу 

успішно використовують онтології та методи автоматизованої побудови 

онтологій.  

У підрозділі 4.1. висвітлено аналіз останніх результатів у цій галузі. 

Зокрема, подано коротку характеристику таких підходів: «Додаток до 

індуктивного концептуального аналізу для конструювання онтологій предметних 

областей» –   запропонований Хеле-Май Хаав (Hele-Mai Haav); «Ontosophie» – 

напівавтоматична система для створення онтологій з текстів, розроблена Д. 

Селюкс та М. Варгас-Вірою (D. Celjuska, M.  Vargas-Vera); «On-To-Knowledge» – 

керована контентом система управління знаннями на основі онтологій. У цій 

роботі під онтологією ми розумітимемо деяке формальне представлення 

предметної області.  

Потрібно підкреслити, що процес побудови онтології ‒ погано 

формалізована та ресурсоємна задача. Але для підтримання розв’язку задач 

інформаційного пошуку застосовують онтології особливого типу – лінгвістичні 

онтології. В онтологіях такого типу поняття строго пов’язані з термінами 

предметної галузі.  

Завдяки онтологіям з’явилася можливість створення семантичних мереж. 

Найважливішу роль в семантичній мережі мають відігравати спеціальні програми 

‒ інтелектуальні агенти, до завдань яких входить робота з інформацією, 

представленою в семантичній мережі. Агенти за завданнями користувачів будуть 
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знаходити джерела інформації, запитувати дані, зіставляти і перевіряти їх на 

відповідність критеріям пошуку, а потім видавати відповідь в зручній для 

користувачів формі.  

Підхід до побудови з використанням лексико-синтаксичних шаблонів 

(ЛСШ) був запропонований давно і належить до групи методів автоматичної 

побудови онтологій, що використовують лінгвістичні засоби. Як метод 

семантичного аналізу ЛСШ давно використовують у комп’ютерній лінгвістиці. 

Вони являють собою характерні вирази і конструкції певних елементів мови. 

Загалом же відзначають, що в разі великого обсягу колекції шаблонів ЛСШ як 

метод семантичного аналізу текстів природною мовою є ефективним засобом для 

автоматичної побудови онтологій.  

Науковий стиль є одним з найбільш своєрідних функціональних стилів 

мови. Наукову прозу відрізняє не тільки її висока стандартизованість та 

насиченість спеціальними термінами, але й особливий формально-логічний спосіб 

викладу матеріалу. Лексико-фразеологічні та дискурсивні особливості текстів 

науково-технічного стилю взаємопов’язані і мають системний характер. Тому їх 

треба всебічно враховувати у розробці процедур, що автоматизують окремі 

інтелектуальні операції над текстом.  

Виявлені нами особливості лягли в основу робочої гіпотези, згідно з якою 

процедура автоматичного розпізнавання загальної дискурсивної структури 

наукового тексту і застосованих у ньому операцій наукового мислення (по суті ‒ 

поверхового його розуміння) може бути побудована на основі часткового 

синтаксичного аналізу тексту та лексикону загальнонаукових слів та висловів, без 

використання повного синтаксичного розбору пропозицій.  

У ході дослідження було визначено складові елементи лексико-

синтаксичних шаблонів, мову їх запису і методику створення набору шаблонів, на 

основі якої розроблено початковий набір шаблонів для опису характерних 

конструкцій визначення нових термінів. Ці лексико-синтаксичні шаблони подібні 

до тих, що запропоновані в роботі М.А. Герст (M.A. Hearst)  «Automated Discovery 

of WordNet Relations». 

Загальнонауковий лексикон охоплює широке коло семантично й 

граматично різнорідних слів і висловів загальнонаукової мови. Важливо, що він 

не залежить від конкретної предметної галузі і порівняно нечисленний. 

Зауважимо, що лексикон складається із загальновживаних слів, тому їхня 

метатекстова функція в конкретному реченні тексту (тобто чи виконують вони 

роль дискурсивного маркера) у загальному випадку може бути встановлена тільки 

в результаті дослідження контексту їх уживання.  

Для аналізу науково-технічних документів пропонують використовувати, 

окрім традиційних термінологічного та морфологічного словників, такі 

словникові засоби, що відображають специфіку наукової прози: словник 

загальнонаукових слів і висловів, лексико-синтаксичні шаблони типових фраз 

наукової мови.  

У підрозділі 4.2 описано створений та реалізований алгоритм пошуку 

іменованих сутностей в текстах українською мовою, розглянуто сучасні підходи 

до вирішення питання кореферентності та наведено модифікацію алгоритму 
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пошуку кореферентних зв’язків. Створені на їх основі програмні інструменти 

дозволяють виділяти іменовані сутності та зв’язки між ними в графічному 

режимі. Утиліту реалізовано в вигляді веб-застосунку. За допомоги цього 

програмного інструментарію створено корпус анотованих NER-сутностей текстів 

обсягом 122 тексти. Проставлені такі види сутностей як «особи», «організації» та 

«географічні об’єкти». Корпус складається з 2731 іменованої сутності.  

Обробка природної мови належить до найактуальніших та найскладніших 

завдань комп’ютерної лінгвістики. Правильне розуміння тексту можливе лише за 

умови розуміння значення слова в певному контексті, виділення найбільш 

інформативної частини речення, відкидання смислового шуму, «видобування» 

інформації про конкретний об’єкт з попередньо обробленої частини тексту. 

Алгоритми автоматизації обробки текстів   природною мовою досягли   останнім 

часом значного прогресу, про що свідчать результати таких конференцій як 

CoNLL‒2017. 

У наших дослідженнях  ми зупинимось лише на одному з аспектів 

розуміння природної мови – явищі кореферентності, а саме на описі створених 

методів та програмних інструментах   пошуку кореферентних зв’язків в 

україномовних текстах,  засобах та способах обробки текстових даних, пов’язаних 

з  виділенням іменованих сутностей та неявних зв’язків між ними.  

На момент проведення досліджень у відкритому доступі не було знайдено 

робіт з визначення кореферентних зв’язків для української мови. Розроблені 

програмні модулі реалізації алгоритмів виділення іменованих сутностей та 

знаходження кореферентності можна застосувати для автоматичного виділення 

об’єктів у тексті, вичленуванні найбільш важливої інформації з тексту.  

У рамках нашого дослідження було розроблено токенізатор української 

мови, який базується на PCRE-правилах. Запропонована гнучка архітектура 

токенізатора   дозволяє легко додавати нові типи токенів або ж модифікувати 

набір токенів під свої потреби. На противагу великій кількості систем, що 

відкидають пунктуацію тексту, ми залишаємо текст без змін, таким, яким його 

отримали. Єдиним винятком з цього правила є те, що всі додаткові пробіли між 

словами видаляються, залишається тільки один. Дуже важливо правильно розбити 

текст на речення, адже від цього залежить значення ознак, які потім 

використовуватимуться в побудові моделей машинного навчання. Щоб вирішити 

це завдання, ми застосували готову бібліотеку JLanguageTool.  

Для попередньої обробки текстів та покращення подальшої обробки токенів 

ми скористалися спеціальними газетірами: список найбільш вживаних прізвищ 

України, найбільш вживані абревіатури української мови для позначення 

організацій, список станцій метро України, загальні назви комерційних структур, 

загальні та власні назви вищих навчальних закладів, загальні та власні назви 

соціальних організацій, загальні назви комерційних організацій, назви роду 

діяльності людини. Кореферентний зв’язок — це зв’язок між займенником та 

власною назвою, між займенниковим словосполученням та власною назвою або 

між різними власними назвами. Неправильне розуміння подібного зв’язку або 

взагалі нерозпізнавання його може бути спричинене цими чинниками ‒ 

синонімією або полісемією.  
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Кількість наукових робіт в сфері NLP щодо української мови незначна. 

Серед них можна виділити дослідження Дмитраш О., Романюка А., Марченко О., 

Тимощука П., Вознюка Т., Бабича Б. Особливої уваги вартий портал спільноти 

«lang-uk». Наприклад, на ньому виставлено для завантаження корпус української 

мови, який розробники прагнуть зробити за аналогією з Brown Corpus для 

англійської мови. Важливим є і тональний словник слів української мови, 

проанотовані корпуси текстів за NER-сутностями, моделі Word2Vec та одне з 

найголовніших досягнень – натренована модель NER для української мови, яка 

досягає F-міри 0.8, що є дуже непоганим результатом.   

Уперше завдання розпізнавання іменованих сутностей було сформульовано 

в 1996 р. на конференції MUC‒6  як завдання знаходження в тексті таких даних, 

як імена особистостей, назви організацій, час, географічні назви, дати, грошові 

суми та значення з процентами. Завдання розпізнавання іменованих сутностей 

розкривається у виявленні та класифікації елементів тексту – слів і 

послідовностей слів за вказаними вище категоріями.  

Дослідники запропонували немало способів виділення іменованих 

сутностей. Перші алгоритми здебільшого використовували набір евристик і 

складених вручну правил, залежних від мови та стилістики тексту. Сучасні 

підходи використовують алгоритми, засновані на методах машинного навчання з 

учителем. Є навіть нестандартні підходи з використанням генетичних алгоритмів 

для підбору ознак, за якими буде побудовано модель машинного навчання. 

Ми вирішили  використати   пошук сутностей за шаблонами, який 

ґрунтується на теорії формальних граматик. Такий тип систем є достатньо дієвим 

у випадку невеликої кількості анотованих текстів, що й стало причиною такого 

непопулярного вибору.  

Алгоритм виділення сутностей використовує  розроблений нами GLR-

парсер. Для кожного типу сутності (у цій роботі «особа», «організація» та 

«геооб’єкт»), який потрібно розглядати, ми створюємо набір правил, за якими 

можна визначити цю сутність. Правила задаються декларативно у вигляді Java-

об’єктів та компілюються разом з програмою, що пришвидшує виконання.  

Тестова версія алгоритму містить 22 правила для виокремлення сутності 

«персона», 13 правил для «геооб’єктів» та 20 правил для сутності «організація». 

Складність алгоритму відповідає складності алгоритму GLR-парсера та в 

найгіршому випадку становить O(n
3
).  

Тестування якості роботи алгоритму виділення іменованих сутностей було 

здійснено на корпусі текстів, розміченому в рамках цієї роботи. Оцінку алгоритму 

проведено в термінах повноти (P, precision), точності (R, recall) та F1-міри (F), і 

вона виявилася не дуже втішною. F-міра для типу сутностей «персона» перебуває 

в межах 0.48 при строгому алгоритму оцінки та 0.54 в іншому випадку. Для типу 

«організація» та «геооб’єкт» ці показники ще нижчі.  

Причиною такого результату є недосконалі правила та недостатня їх 

кількість, адже, створюючи їх, ми не користувалися допомогою кваліфікованих 

лінгвістів. Проте й такий результат за невеликої кількості правил не є дуже 

поганим. Це свідчить про те, що алгоритм rule-based NER можна використовувати 
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як допоміжний алгоритм до моделі, заснованої на машинному навчанні, або ж як 

допоміжний алгоритм саме для створення даних для статистичної моделі.  

Підрозділ 4.3 висвітлює нашу модифікацію алгоритму виділення 

кореферентних зв’язків та його реалізацію.  

Найбільшим осередком роботи над кореферентністю називають 

Стенфордський університет та його проект Stanford CoreNLP,  який має у своєму 

арсеналі інструмент для знаходження кореференцій Deterministic Coreference 

Resolution System. Проте набір мов, які підтримують їхні продукти, є обмеженим.  

Система не надає жодних можливостей для роботи з текстами українською 

мовою. Оскільки відкритого програмного забезпечення для вирішення задачі 

пошуку кореферентних зв’язків  в україномовних текстах не було знайдено, ми  

побудували алгоритм, який використовує машинне навчання, а саме – дерево 

рішень та попередню фільтрацію претендентів у кореференти – відсіювальні 

решета.  

Після отримання списку іменованих сутностей та займенників, які можуть 

бути пов’язані кореферентним зв’язком, потрібно утворити пари, щоб перевірити 

можливості встановлення кореферентного зв’язку. Для зменшення обсягу даних 

потрібно перевірити та відкинути вочевидь некореферентні пари, наприклад з 

використанням відсіювальних решет.  

К. Рагхунатан, Х. Лі, С. Рангараджан, Н. Чемберс, М. Сурдеану, Д. 

Юрафський та К. Меннінг запропонували цікаве архітектурне рішення 

знаходження кореферентних зв’язків у вигляді поєднання декількох «решіт». 

Кожне решето реалізовує певний алгоритм оцінки пари слів чи словосполучень на 

наявність зв’язку кореференції. Ми взяли за основу решета Т.Г. Вознюка та 

адаптували їх до потреб української мови.  

Один із перших алгоритмів знаходження кореференцій в нерозмічених 

текстах без обмежень на базі машинного навчання запропонувала ще в 2001 р. 

група вчених у Сінгапурі (Ві Менг Сун, Гві Тоу Нг і Д. Чанг Йонг Лім). Для 

кожної пари слів та словосполучень (i, j), перевірюваних на наявність зв’язку 

кореференції між ними, уточнюється виконання 12 критеріїв. Для побудови 

класифікатора формується тренувальна вибірка з пар слів, для яких відомо, чи 

вони є кореферентними.   

Наш алгоритм побудови простору ознак базується на алгоритмі  

сінгапурських учених. Цей алгоритм пропонує для англійської мови 

використовувати дерева рішень за 12 особливостями пари слів, визначених як 

претенденти на кореференти. Ми модифікували алгоритм для української мови і 

побудували дерево прийняття рішень на основі розмічених даних, для яких 

визначено всі 11 ознак. Для підвищення точності моделі потрібні добре 

підготовлені дані, а також відносно великий їх набір.  

До простору ознак машинного навчання було вирішено додати ознаку TF-

IDF для відділення найбільш важливих слів у тексті за статистичнми показниками 

в документах колекції. Оскільки для обчислення міри tf-idf потрібна загальна 

кількість документів та дані про наявність термінів у цих документах, у рамках 

роботи було опрацьовано невелику колекцію онлайн-статей в найбільш 

неупередженій рубриці «Люди». Загалом було опрацьовано близько 5000 статей, 
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що не є дуже великим показником, проте, взявши до уваги закон Парето, було 

вирішено, що цього цілком достатньо для створення мінімального набору 

словника. Для обробки статей створено парсер, який за допомогою лематизатора 

обчислював статистичні дані.  

Для підготовки даних алгоритму машинного навчання створено утиліту, яка 

допомагає проставляти зв’язки між словами тексту у візуальному режимі: 

програма виводить на екран дві іменовані сутності та підсвічує їх. Ітераційно 

оператору ставиться запитання про кореферентність цих двох сутностей. 

Оператор натискає «так» або «ні» ‒ і програма зберігає отриманий від нього 

результат.  

Простір ознак машинного навчання не будується одразу після збереження 

даних про кореферентний зв’язок. Ознаки виділяються окремою утилітою, яка 

бере позиції залежних іменованих сутностей та визначає ознаки для них залежно 

від конфігурації цієї утиліти. Це дає змогу гнучко перелаштовувати дані під 

конкретні параметри, докладаючи мінімум зусиль.  

У розробці програмної реалізації алгоритму побудови кореферентностей 

було використано такі технології: Java як основну мова програмування, якою 

здійснюється розробка, Maven як менеджер залежностей для java, JlanguageTool  – 

основний лексичний парсер, що дозволяє також протегувати токени (слова) 

речення за частинами мови, вміє будувати леми для слів, що також дуже важливо 

для розробки інвертованого індексу та tf-idf-словника. Ми скористалися 

бібліотекою  Jackson для тимчасового збереження деяких даних в форматі JSON 

на диску та Jsoup для парсингу HTML-сторінок для побудови tf-idf-словника. 

Останній використовували для виділення найважливіших слів у тексті. 

Застосунки для тегування даних використовують SparkJava як веб-сервер та Jtwig  

як шаблонізатор html для веб-сервера. Як каркас для побудови дерева рішень було 

використано бібліотеку IntelligentJava. Можливість використовувати моделі 

word2vec надавала бібліотека deeplearning4j.  

Унаслідок дослідження створено та реалізовано алгоритм пошуку 

іменованих сутностей в українських текстах, розглянуто сучасні підходи до 

вирішення питання кореферентності та наведено модифікацію алгоритму пошуку 

кореферентних зв’язків.  

Важливою складовою даної підсистеми
 

є також створені програмні 

інструменти для зручного анотування та підготовки даних до наступної перевірки 

або ж для використання в навчальних моделях, заснованих на методах машинного 

навчання. Ці інструменти дозволяють виділяти іменовані сутності та зв’язки між 

ними в графічному режимі. Було вирішено для більшої зручності надавати 

можливість використовувати дані, отримані за допомогою rule-based алгоритмів 

як допоміжні підказки задля збільшення швидкості роботи. Утиліту реалізовано в 

вигляді веб-застосунку, тому це дає можливість використовувати або інтегрувати 

її як сервіс для крос-платформної роботи. 

У п’ятому розділі   проаналізовано можливі методи ранжування документів 

на базі індексу цитувань та опис розроблених модулів системи для автоматичного 

знаходження документів, їх обробки, відновлення структури, отримання 

потрібних для побудови індексу цитувань даних та побудови індексу цитувань. 
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Схарактеризуємо здійснену інтеграцію модулів та виконане експериментальне 

тестування системи на базі колекції наукових документів.  

Індекс цитувань – реферативна база даних наукових публікацій, яка 

індексує посилання між публікаціями та дозволяє легко визначити, які документи 

цитують раніше створені.   

Зважаючи на складність задачі пошуку та для підвищення швидкодії, ми 

репрезентуємо побудову  спеціального  програмного модуля   пошуку з широкими 

можливостями  розпаралелювання. Для цього ми реанімували і застосували 

відому модель паралельного програмування – модель акторів. Вона досить 

ефективно реалізується за допомогою агентного підходу. 

Домінантним на сьогодні підходом у розробці багатопоточних застосувань є 

використання спільного змінного стану – великої кількості об’єктів, кожен з яких 

працює у власному потоці, але характеризується станом і може бути змінений у 

будь-який момент у різних частинах програми. Зазвичай, у такому коді для 

синхронізації взаємодії потоків накопичується багато блоків, керованих 

«замками» (примітивами синхронізації).  Вони  забезпечують контрольованість 

зміни стану та запобіганню ситуації, коли декілька потоків вирішать змінити стан 

одночасно. Але надмірна кількість таких блоків може значно зменшити 

швидкодію програми, адже потоки довго чекатимуть на звільнення потрібних 

ресурсів.  

Основною проблемою використання низькорівневих конструкцій 

синхронізації (замки та потоки) є складність у визначенні поведінки паралельної 

роботи програми. У таких системах часто з’являються дефекти, які можуть не 

виявитися на етапі тестування, але призвести до катастрофічних помилок під час 

завантаження та використання застосування на реальних серверах. До цих 

дефектів можна зарахувати «змагання за ресурси», дедлоки, «голод» тощо.   

Для вирішення зазначених проблем ми й використали модель акторів (МА), 

що дозволяє писати ефективні багатопоточні програми, у яких легко аналізувати 

та описувати управління програми під час її роботи. 

Основним елементом моделі є середовище, що складається з великої 

кількості «легких» сутностей, які називають акторами. Кожен з акторів відповідає 

за виконання певного невеликого завдання і система розв’язує більш складні 

задачі за допомогою організації спеціальної взаємодії між акторами, делегування 

завдань новим акторам та обміном повідомленнями між акторами.   

Актор  можна схарактеризувати як об’єкт, що: унікально ідентифікується в 

системі; має власну поведінку; взаємодіє з іншими акторами за допомогою 

асинхронної передачі повідомлень.  

Проаналізувавши наявні засоби програмної підтримки МА, ми обрали  

бібліотеку akka-actor (2.3.0-RC4). У  ній актор описується як трейт. Трейт (trait) - 

одна з основних конструкції мови програмування Scala, що подібна до 

абстрактних класів   Java. Вона  надає можливість  реалізації методів і дозволяє 

множинний мікс-ін трейтів в конкретному класі-реалізації.   

У роботі схарактеризовано особливості Akka і приклади реалізації простого 

актора за допомогою цієї бібліотеки. Далі описано реалізацію модуля 

завантаження документів, що за вказаною адресою на вхід отримує кореневий 
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ресурс, з якого необхідно починати пошук, знаходить та завантажує знайдені 

ресурси, які відповідають сконфігурованому критерію. Такий пошуковий рушій 

має не тільки обробити кореневий ресурс, але й виокремити потенційні ресурси, 

що можуть містити документи, які відповідатимуть пошуковому запиту, та 

опрацювати їх. Цей процес повинен тривати аж до досягнення максимальної 

глибини пошуку, яку теж можна конфігурувати.  

Отже, модуль залежить від таких конфігураційних параметрів: кореневий 

ресурс; критерій того, чи ресурс у межах кореневого є «цікавим», тобто чи 

потребує такої ж обробки, як кореневий; критерій того, чи ресурс відповідає 

пошуковому запиту і повинен бути завантажений; максимальна глибина обходу. 

Ці параметри зберігаються в окремому конфігураційному файлі, який можна буде 

легко змінювати. Синтаксис визначення критеріїв відповідає синтаксису 

регулярних виразів. 

Основними елементами архітектури системи є три актори: Receptionist, 

Controller, Getter.  

Актор Receptionist – відповідає за обробку запиту на пошук та завантаження 

документів з певного кореневого каталогу. Через нього користувачі відправляють 

запит та отримують результат. Він сам не виконує ніякої реальної роботи з 

пошуку, а тільки ставить запит у чергу виконання, запам’ятовує відправника 

запиту та делегує виконання іншому актору (Controller).  

Актор Controller – отримує від Receptionist запит, зберігає кореневий 

елемент та слідкує за відвіданими ресурсами. Він контролює глибину пошуку та 

пошук ресурсу, який відповідає критерію завантаження. Реальну обробку кожного 

окремого ресурсу він делегує іншому актору (Getter).  

Актор Getter – отримує від Controller ресурс, який треба обробити, 

виокремлює його структуру та знаходить в даному ресурсі всі «цікаві» ресурси та 

передає їх для подальшої обробки в Controller.  

Ця архітектура підтримує  одну з важливих концепцій програмування за 

допомогою акторів: у задачі треба виокремити такі підзадачі, які можна було б 

виконувати незалежно одна від одної. Тоді на кожну таку меншу задачу можна 

виділити свого актора, завданням якого буде розв’язати її та якимось чином 

повідомити про результат роботи. Для обробки таких результатів рекомендовано 

виділяти в архітектурі не тільки окремих акторів, але й виокремлювати їх в 

окремий клас. 

На виході модуля завантаження документів ми отримуємо набір документів 

формату pdf для побудови індексу посилань модулем обробки документів. Він     

виконує  такі дії: зчитування документу у форматі pdf та перетворення в зручну 

для обробки структуру даних, виокремлення структурних елементів документа 

(наприклад, колонок), пошук потрібних для алгоритму побудови індексу цитувань 

даних. 

Усі об’єкти pdf-документа представлені набором операторів для PDF-

парсеру, який «відмальовуватиме» документ на сторінці. Цієї інформації 

достатньо для правильного відображення парсером документу на екрані, але 

зовсім мало для автоматичного видобування тексту з документу.  



23 

 

 

 

Серед бібліотек, які дозволяють добувати текстову інформацію з pdf-

документів, ми обрали Apache PDFBox™.  Клас PDFTextStripper вміє виділяти 

слова та неперервні лінії тексту в документі за місцем їх розташування на сторінці 

та отримувати інформацію про шрифт тексту, графічні властивості сторінки тощо. 

Ця інформація використовується в нашому алгоритмі виокремлення структури 

документів.  

Для  знаходження структурних елементів в документі, таких як, наприклад, 

роздільник між колонками або початок нового блоку тексту, ми вирішили 

скористатися алгоритмом Томаса М. Бреєля пошуку максимального пустого 

прямокутника. 

Далі система має проаналізувати текст, що міститься в кожному 

структурному елементі. Існують вже готові рішення для пошуку посилань у 

документі. Багато з них мають закритий код, що не дозволяє їх розширювати або 

відлагодити для наших цілей. Наприклад, для україномовних наукових видань 

стає неможливим коректне розпізнавання структури посилання, тобто скажімо 

автора цитованої роботи тощо. У розробці рішення, що могло б за колекцією 

наукових документів українською мовою, оформлених згідно з вимогами 

українських журналів, знайти посилання в документі, ми не знайшли жодного з 

готових сервісів. 

Тому для розв’язання задачі виокремлення структурних елементів 

посилання було використано бібліотеку OpenNLP, яка становить набір 

інструментів для обробки текстів, написаних природною мовою. Щоб обробити 

текст, тут використовуються механізми машинного навчання (навчання на базі 

максимальної ентропії та за допомогою персептрона). Основними можливостями 

бібліотеки є токенізація (tokenization), яку ми використали для виокремлення 

іменованих сутностей зі списку посилань, таких як автор статті, назва статті тощо.  

Бібліотека дозволяє влаштувати власні тренування для «шукача імен» на 

власній навчальній базі. Для створення власної моделі виокремлення необхідних 

даних з посилань ми створили спеціальну навчальну базу. За допомогою такої 

навчальної бази відбувалося тренування «шукача імен» для таких типів: person 

(автор використаного ресурсу) та title (назва самого використаного джерела).  

Процес знаходження посилань у документах є надтрудомісткою задачею. 

Якщо під час запиту користувача або програмного інтерфейсу на отримання 

певної частини такого індексу виникне необхідність перебудовувати наново весь 

індекс, затримка в пошуковій видачі буде значною. Тому постає необхідність у 

збереженні знайдених даних у спеціальному сховищі даних.  

Потрібні дані можна представити у вигляді орієнтованого графу: 

вершинами є автори, а дугами між ними виступають цитування, представлені в 

певній узагальненій структурі. Слід зазначити, що в графі можливі цикли, адже 

авторам не заборонено цитувати власні твори.  

Для збереження такої структури даних ми обрали Neo4j за можливість 

розгорнути її як у вигляді серверу, так і працювати за допомогою програмних 

викликів процедур до кешованої в певному місці копії. Для роботи з нею був 

використаний компонент бібліотеки Spring для Java під назвою Spring Data Neo4j. 
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Тестування інтеграції системи та перевірку роботи виконано на колекції 

реальних документів журналу «Наукові записки НаУКМА. Комп’ютерні науки» 

Вона підтвердила ефективність запропонованого підходу.    

Отже, у розділі було представлено детальну архітектуру компонента, що 

відповідає за пошук документів та завантаження їх для подальшої обробки на базі 

моделі акторів, що забезпечує ефективну реалізацію паралельних обчислень з 

використанням агентного підходу; досліджено методи роботи з pdf-документами 

для вирішення проблеми відновлення структури та даних з них; запропоновано 

алгоритм знаходження та обробки необхідних даних у документі; наведено 

аргументацію обраних архітектурних, технологічних і програмних рішень 

реалізації. 

Текст основних складових програмної реалізації модуля ранжування 

документів на базі індексу цитувань наведено в додатку 3. 

У шостому розділі описано модуль автоматизованої побудови тезауруса 

колекції наукових документів. Основний акцент зроблено на характеристиці 

розробленого прикладного методу, що надає можливість досить точно визначати 

важливі українськомовні терміни й термінологічні зв’язки між ними, та реалізації 

запропонованого методу у вигляді веб-застосунку для аналізу його ефективності 

на реальних даних, з подальшою можливістю застосування розробленого 

компонента як складової пошукової системи наукових документів. 

Традиційний спосіб складання тезаурусів – за допомогою залучення 

експертів з певних галузей знань – досить коштовний. Одним зі способів 

зменшення вартості складання тезауруса є використання вже відомих 

лексикографічних баз даних, таких як WordNet. Інший підхід – автоматизовані 

методи створення тезаурусів, що можуть підготувати досить точну основу для 

подальшого уточнення експертами.  

В основі   RDF-формату лежить ідея подання інформації у вигляді триплетів 

«суб’єкт – предикат ‒ об’єкт». Така модель може вдало задовольнити потреби 

тезауруса для опису його змісту.  Серед конкретних специфікацій RDF, формат 

JSON-LD, поданий у стандарті ISO-25964, на нашу думку, найкраще відповідає 

поставленій задачі публікації ресурсів тезауруса у вигляді веб-сервісу.  

У працях Г. Шуютце, Д. Перерсона, Г. Чена  вказано на одну з 

найпоширеніших проблем усіх статистичних методів побудови тезаурусів – 

проблему індексування фразових термінів (термінологічних словосполучень). 

Автори зазначали необхідність побудови якісних рішень на основі лінгвістичних 

особливостей текстів, зокрема з використанням техніки тегування за частинами 

мови, як одну із головних задач покращення статистичних методів в 

інформаційному пошуці. Важливість саме іменникових словосполучень, які 

відповідали б термінам, підтверджено і в дослідженнях Д. Андерсона. Схожі 

роздуми можна знайти  і в методі генерації тезауруса з використанням техніки 

браку знань Г. Грефенстета.  

Зрозуміло, що явище гіпонімії є безпосереднім указівником у тексті на 

зв’язок типу «загальне-конкретне» між термінами, який є невіддільною 

складовою тезаурусів. Розвиваючи цю ідею, М. Герст описав автоматизований 

лексикографічний метод видобування гіпонімів з тексту. Під позначенням NP в 
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записі шаблону слід розуміти іменникове словосполучення, що може складатись 

як з одного іменника, так і набувати набагато складніших форм.  

Для налаштування підсистеми пошуку термінологічних словосполучень, 

потрібно правильно підібрати не тільки правила їх формування за частинами 

мови, а ще й послідовність застосування. 

У ході роботи було побудовано таку математичну модель і формалізацію 

методу. 

Нехай 𝔻 – множина текстових документів; 𝕃ℙ  -  множина 

лексикографічних шаблонів; 𝕋 - множина термінів тезауруса; 𝑇F  – відсортований 

за метрикою 𝑇𝐹 ∙ 𝐼𝐷𝐹 і обмежений функцією 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑇) список важливих 

однослівних термінів колекції; 𝑇E – множина багатослівних термінологічних 

словосполучень; ℝ – множина зв’язків тезауруса, , де 

, і  𝕋; ℂ t ‒ множина характеристичних фрагментів 

тексту для терміна t; 𝕊C ‒ множина речень характеристичного фрагменту С; 𝐿𝑒𝑚S 

– множина лематизованих слів речення S; 𝑀lp – послідовність збіжних з 

лексикографічним шаблоном термінологічних словосполучень; 

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡(𝑇):  – функція обмеження відсортованого списку 

термінів; 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡(𝑑):𝐷→ {𝑡|𝑡 ∈𝑇} – функція видобування термінів з документу; 

𝑠𝑜𝑟𝑡(𝑇,𝑑):{𝑇}×𝐷→  – 

функція, що будує послідовність відсортованих термінів документа за спаданням 

метрики TF∙IDF; 𝑡𝑓(𝑡, 𝑑):𝑇×𝐷→𝑹 – функція обчислення частоти терміну в 

документі; 𝑖𝑑𝑓(𝑡):𝑇→𝑹 – функція, що ставить кожному терміну у відповідність 

його інвертовану документарну частоту з еталонної колекції; 

𝑓𝑖𝑛𝑑𝐶𝐹(𝑡):𝑇→{𝑐∈ℂ t} – функція пошуку характеристичних фрагментів терміна; 

𝑠𝑝𝑙𝑖𝑡(𝑐):ℂ t → {𝑠|𝑠∈𝕊C} – функція розбиття характеристичного фрагменту тексту 

на речення; 𝑙𝑒𝑚(𝑠):𝕊C →(𝑙𝑒𝑚|𝑙𝑒𝑚 ∈ 𝐿𝑒𝑚S) – функція отримання послідовності лем 

з речення; 𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ (𝑙𝑝,𝑠):𝕃ℙ×𝕊C → {𝑚|𝑚∈𝑀lp} – функція задовільнення шаблону, 

що повертає множину послідовностей співпавших термінологічних 

словосполучень в порядку слідування позицій шаблону; 

𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑀lp):{𝑚|𝑚 ∈ 𝑀lp} →ℝ – функція встановлення зв’язків на 

множині послідовностей збігів до шаблону.  

Тоді наш метод побудови тезауруса можна уточнити такою формалізацією:  
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Далі уточнено формалізацію правил збіжності з лексикографічним 

шаблоном.  

Перелік розроблених лексикографічних шаблонів наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. Формальна нотація розроблених лексикографічних шаблонів   

Назва Формальний запис правил шаблону 

MR1-

9 

MR<NPNN>,MR<ANNN>,MR<ANAN>,MR<ANN>, 

MR<AAN>,MR<NAN>,MR<NN>,MR<AN>,MR<N> 

LP1 NP1,EW<’–‘|’-‘>,EW< ‘це’ | ‘є’ | ‘вважається’ | ‘означає’ 

>,NP0 

LP2 EW<’такий‘>,NP1,EW<‘як’>,IT{NP0,EW<’,’>},EW<’’і|’або’|’

й’| ’та’>,NP0 

LP3 NP0,IT{EW<’,’>,NP0},EW<’і’|’або’|’й’|’та’>,EW<‘інший’>,N

P1 

LP4 NP1,EW<’,’>, 

EW<’включаючи’|’зокрема’|’особливо’>,IT{NP0, 

EW<’,’>},EW<’і’|’або’|’й’|’та’>,NP0 

LP5 NP0,W<0,3>, EW<’бути частиною’ | ’входити 

в’>,W<0,3>,NP1 

LP6 NP1,W<0,3>, EW<‘складатися з’|‘підрозділятися 

на’>,W<0,3>, IT{NP0,EW<’,’>}, EW<’і’|’або’|’й’|’та’>,NP0 
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Для тестування застосунку використано локальну версію веб-ресурсу 

«Wikipedia». Усього з указаного ресурсу було проімпортовано більше 1000 

текстів. Загальна кількість термінів становила понад 1000 одиниць. Кількість 

означень для кожного терміна варіюється від 1 до 5.  

Слова в українській мові мають відмінкові, родові та множинні форми. Щоб 

їх упорядкувати, застосовують метод стемінгу слів. Ми скористалися алгоритмом 

стемінгу М. Портера, а саме алгоритмом «Snowball».   

Систему реалізовано у вигляді програмного застосунку. Для серверної 

частини використано технологію ASP.NET, WebAPI ‒ для створення REST-

сервісів   клієнтської частини. Роль бази даних покладено на MуSQL, а також 

технологію Entity Framework.   

У цьому розділі роботи було описано розв’язання задачі ітеративної 

побудови термінології в колекціях наукових текстів. В основу розробленого 

модуля побудови тезаурусів покладено розвинений нами метод пошуку важливих 

термінів і зв’язків у тексті. Пошук важливих термінів у колекціях документів 

реалізовано за допомогою запропонованого методу зважування, сортування й 

фільтрації термінів документів за допомогою метрики документарної частоти 

еталонної колекції. Для пошуку гіпонімічних зв’язків у вихідних текстах 

застосовано лексикографічні шаблони, адаптовані до правил української мови, 

запропоновані в дослідженні М. Герста. 

Детальний код основних складових застосунку наведено в додатку 4. 

У сьомому розділі описано дослідження зі створення підсистеми пошуку 

зображень у вигляді програмного застосунку. 

У наведеному дослідженні  проаналізовано основні результати пошуку 

зображень за вмістом. Описано особливості та виявлено недоліки двох класів 

алгоритмів формування характеристик зображень, а саме алгоритмів 

перцептивних хешів та колірних гістограм. Згідно з результатами тестування 

найшвидшим виявився алгоритм Block Mean Value Based Hash, обраний для 

пошуку схожих зображень. Вхідними даними нашої системи є текстовий запит 

англійською мовою. Також реалізовано пошук зображень за домінантним на 

ньому кольором. 

Унаслідок роботи системи користувач отримує список зображень, що 

відповідають запиту. Для кожного зображення виводиться також інформація про 

переважний колір, класи та   імовірності  належності до них зображення, та 

посилання на сторінку, де було знайдене зображення. 

Застосунок  написано мовою програмування PHP 7 та Python 3 з 

фреймворком Keras для роботи з нейронними мережами,  в основі якого лежить  

бібліотека з відкритим вихідним кодом для машинного навчання з використанням 

графів потоків даних TensorFlow. У ролі БД було використано MongoDB.   

Для навчання нейронної мережі потрібні тисячі зображень, зібрати які 

вручну майже неможливо. Тому вирішено використати попередньо навчену на 

наборі зображень з ImageNet модель VGG16, запропоновану К. Сімоняном та 

А. Цізерманом у документі конференції ICLR 2015. Модель досягає точності 

92.7% на наборі зображень ImageNet. 
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Для тестування системи було проіндексовано понад 200 посилань, з яких   

зібрано 1123 зображення. Унаслідок проведення бенчмарків класифікатора було 

розраховано, що середній час класифікації одного зображення становить 30.012 с. 

Середній час порівняння хешу з 1000 інших хешів (для пошуку дублікатів 

зображень) розмірністю 64 символи становить в середньому 0.025 с. Тестування 

проведено на комп’ютері з процесором Core i-7-3632QM @ 2.20GHz та обсягом 

оперативної пам’яті 4 Гб. 87% зображень  класифіковано правильно.  

Текст програмної реалізації міститься в додатку 5. 

 Аналіз соціальних даних стрімко набирає популярності в усьому світі 

завдяки появі онлайн-сервісів соціальних мереж (LiveJournal, Facebook, Twitter, 

YouTube та інші). З цим тісно пов’язаний феномен соціалізації персональних 

даних. Обробка соціальних даних потребує також розробки відповідних 

алгоритмічних та інфраструктурних рішень, що дозволяють враховувати їхню 

розмірність.  Наразі  більшість відомих нам методів та алгоритмів, що дозволяють 

ефективно розв’язувати актуальні задачі, не здатні обробляти дані подібної 

розмірності за прийнятний час. У зв’язку з цим виникає потреба в нових методах 

розв’язання, які дозволяють здійснювати розподілену обробку та зберігання даних 

без істотної втрати якості результатів. Розв’язанню цих задач присвячено 

восьмий розділ роботи. 

У підрозділі 8.1 дано загальну характеристику пошуку й аналізу інформації 

в соціальних мережах. Визначено, що, працюючи з соціальними даними, потрібно 

брати до уваги такі фактори, як нестабільність користувацького контенту (спам і 

неправдиві акаунти), проблеми із забезпеченням приватності особистих даних 

користувачів, а також часті поновлення користувацької моделі й функціоналу. 

Усе це потребує постійного вдосконалення алгоритмів аналізу висловлювань 

користувачів соціальних мереж українською мовою.       

У цій частині описано програмну реалізацію системного аналізу 

висловлювань користувачів СМ українською мовою за допомогою статичного 

підходу з використанням баєсівського класифікатора із залученням думки 

експерта для встановлення об’єктивності оцінки висловлювань на прикладі 

Twitter i Facebook. 

Підрозділ 8.2 висвітлює наші архітектурні рішення опрацювання великих 

обсягів інформації в режимі реального часу. 

 У підрозділі 8.3 представлено розроблений  веб-прототип аналізу 

висловлювань користувачів СМ Twitter. Для вирішення проблеми ефективної 

синхронізації та доступу до висловлювань користувачів СМ використано 

розподілену платформу, що полегшило процес інтеграції потужних сервісів 

потокової комунікації. Вона ж забезпечила швидке опрацювання та надійне 

сховище даних і надала інтерфейс для швидкого пошуку висловлювань за 

ключовими словами. 

Розроблений прототип аналітичної системи надає зручний та компактний 

інструментарій управління завданнями пошуку та оцінки висловлювань 

користувачів соціальної мережі за ключовими словами. Розроблено архітектуру 

системи, зорієнтовану на забезпечення швидкодії. Первинний аналіз 

висловлювань показав доцільність фільтрування суджень неінформативного 
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характеру на ранній стадії, яка була вирішена мовним, сміттєвим та 

геолокаційним фільтрами. 

Для самонавчання системи використано методи машинного навчання на 

основі попередніх статистичних показників. Ключовим моментом у забезпеченні 

об’єктивності оцінки аналітичної платформи виявився пошук та формування 

набору характеристичних слів. Для вищої ефективності наївного оцінювання було 

розроблено критерій відбору характеристичних слів з подальшим фільтруванням.  

У прототипі реалізовано можливість перегляду статистики конкретного 

завдання аналізу, що відображає кількісну характеристику системної та 

експертної оцінок висловлювань користувачів з можливістю їх сегментованого 

перегляду. 

Уточнимо основні сутності моделі. 

Передовсім, потрібен засіб для роботи користувача  аналітичної платформи. 

Сутність «користувач» (User) відносно відокремлена від загальної моделі. Вона 

потрібна лише для автентифікації, підтримування сесії Web-додатку та 

позначення завдання (хто його власник).  Для збереження проміжних даних про 

висловлення потрібна сутність «висловлення» (Tweet) з інформацією про 

висловлювання, дату публікації та ім’я користувача, що опублікував його. 

Первинний аналіз висловлювання починався із розкладання його на слова. 

А тому потрібна ще одна сутність ‒ «слово» (Word), що характеризуватиме 

унікальне слово. Варто зазначити, що «слова» не потребують залежності від 

сутності «висловлення». «Слова» використовуватимуться лише для їх пошуку 

серед різних оцінок. Оскільки користувач платформи може створювати унікальні 

завдання, ми ввели поняття «завдання» (Job).  Для оцінювання висловлювання 

введено поняття «оцінка» (Mark). 

Перевага в нереляційному підході до побудови бази даних полягає в 

можливості ефективного збереження великих обсягів даних і виграшу в швидкодії 

під час їх обробки. Проте для нашої задачі не всю модель потрібно було зберігати 

в нереляційній базі, оскільки більшість сутностей потребують зв’язків між собою. 

Єдине, що можна було відокремити від іншої моделі, – це вибірка висловлювань 

(«Tweet»), а все інше, тобто «оцінки», «завдання», «слова» тощо, ми реляційно 

поєднали. Тому й обрано реляційну модель на основі MySQL RDMS-платформи. 

Обрана BD-платформа Cloudera має інтегрований сервіс швидкого пошуку.  

Apache Solr має реалізований REST-ful Web-інтерфейс у форматах 

JSON/XML, який дозволяє легко налагодити спілкування клієнт-сервер. Сервер 

прототипу аналітичної платформи ‒ Social Glutton (виступає як клієнт), Cloudera 

Server – BD платформа, яка зберігає всі висловлювання соціальних мереж, та 

Twitter Server – сервер соціальної мережі. 

Варто додати, що спілкування через REST-інтерфейс у такій моделі є 

виправданим, оскільки задача не потребує спілкування в режимі реального часу зі 

сховищем всіх висловлень. Навпаки, потрібно використати техніку синхронізації, 

що зменшить навантаження на центральний сервер-сховище.  

Для налаштування Cloudera потрібно вирішити проблему місця 

розташування сервера. Через дорожнечу хмарного рішення нам довелося 

розгортати платформу в середовищі Linux RedHat. 



30 

 

 

 

Під час запуску сервера Cloudera автоматично запускає сервіси першої 

потреби, хоча необхідних для синхронізації з соціальною мережею сервісів не 

виявилось. Тому ми додатково встановили й запустили Apache Solr, 

використовуваний для швидкого пошуку в базі даних, та Flume, застосовуваний 

для потокової Twitter-інтеграції. 

Для ефективної реалізації прототипу, окрім вибору адекватної моделі та 

засобів комунікації з іншим сервером, спочатку гостро постала проблема вибору 

інструментів для реалізації Web-прототипу. Основним критерієм вибору стала 

мова програмування. Вибір зроблено на користь динамічного Groovy і Grails. 

Прототип користувацького інтерфейсу на основі Bootstrap розроблено за 

допомогою безкоштовного Web-додатку Jetstrap. За допомогою цього сервісу 

вдалося легко збудувати скелет сторінок, а також модифікувати їх стилі. 

Комунікація між Web-прототипом та платформою-сховищем висловлювань 

користувачів відбувається через REST-інтерфейс. Зменшення навантаження на 

сховище реалізується  обмеженням на частоту синхронізації – часовий інтервал 

тривалістю 5 хв. Усунення ситуації одночасної синхронізації великої кількості 

завдань відбувалося за допомоги власної черги завдань синхронізації. Основним 

форматом спілкування клієнт-сервер обрано JSON. Тестування синхронізації 

Web-клієнта з BD-платформою виконано за допомогою додатку JMeter.  

Алгоритм модуля аналізу використовує підхід TDD. Сторінка статистики   

містить інформацію про кількість позитивних і негативних висловлювань, 

позначених як системою, так і експертом. Сторінка детальної інформації 

«завдання» містить посторінковий набір «висловлень», що потрапили до даного 

«завдання» з короткою інформацією про автора висловлення, текстом 

висловлення, датою публікації, а також можливістю переглянути та встановити 

експертну оцінку для кожного висловлення. 

У підрозділі 8.4. описано запропоновану автоматизовану побудову 

електронного портрета особи з Facebook. 

Електронний портрет – це інформація про особу у вигляді таблиці з такими 

характеристиками: термін (Term) – слово чи набір слів, про які висловлюється 

користувач; ставлення (Attitude) – емоційне ставлення особи до терміна чи набору 

термінів – позитивне, нейтральне, негативне; упевненість (Confidence) – числове 

значення, відсоток упевненості у визначеному ставленні.  

Для побудови портрета потрібно проаналізувати діяльність користувача. У 

Facebook є три основні види діяльності. Нижче наведено опис видів та їхню 

цінність у формуванні портрета.  

Допис (Post) – висловлення власних думок користувача. Під час аналізу 

дописів аналізується тематика посту та його емоційне забарвлення. Якщо 

користувач вподобав статтю, доцільно буде визначити тематику статті, її ключові 

слова. Після цього можна зробити висновок, що користувач має позитивне 

ставлення до знайдених ключових слів. Поширення (Share) означає: якщо 

користувач поширив який-небудь матеріал, слід провести аналогічний до 

попереднього пункту аналіз. До того ж, поширюючи, користувач міг додати 

власні думки (які можуть бути як позитивними, так і негативними) до поширеного 

матеріалу – оцінка ставлення в такому разі потребує додаткового опрацювання. 
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Аналіз коментарів (Comment) є ідентичним до аналізу поширених даних, за 

винятком ситуацій, коли користувач спілкується з іншими особами в секції для 

коментування. Однак виокремити такі коментарі не становить труднощів, адже в 

коментарях, адресованих іншим особам, зазвичай використовують звертання.  

Для розробки програмної системи автоматичної побудови портрету 

використано такі технології: MySQL базу даних для сховища значень TF-IDF для 

слів; HtmlUnit-бібліотеку для навігації по веб-сторінках профілю користувача, а 

також сторінках, які користувач вподобав чи поширив; Jsoup-бібліотеку для 

обробки сторінки, отримання необхідних HTML-елементів, вилучення інформації 

з елементів; Vivekn Sentiment Analyzer API – програмний інтерфейс для 

визначення емоційного забарвлення тексту; Google Search – для пошуку 

користувача за іменем та прізвищем, а також для визначення тематики текстів з 

використанням кількості знайдених результатів для окремого слова як IDF-

показника. 

Функціонал системи містить: пошук користувача за іменем та прізвищем 

або ідентифікатором сторінки у Facebook; вилучення активності користувача 

(дописи, уподобання, поширення, коментарі до інших дописів, участь 

користувача в організаціях, відомості про відвідані події); визначення тематики 

тексту за допомогою TF-IDF-показника; визначення емоційного забарвлення 

тексту; відображення результатів аналізу у вигляді електронного портрету-

таблиці.  

Оцінка результатів роботи системи є доброю. У 80% тестових випадків 

система правильно визначила тематику висловлювання користувача чи сторінки, 

яку користувач вподобав. Дещо гірша ситуація із визначенням емоційного 

забарвлення – близько 65% правильних результатів. Це пов’язано з тим, що 

компонент, який за це відповідає, поки не вміє працювати із багатозначними 

словами, а також не навчений розпізнавати сарказм, іронію та інші стилістичні 

прийоми. 

У дев’ятому розділі досліджено побудову бази знань інтелектуального 

агента з поданням міркувань на основі правил Rule-based Reasoning (RBR) для 

підтримки процесу прийняття рішень і представленням даних предметної області 

у вигляді мережі Байєса. Продемонстровано розгортання мультиагентної системи 

з метою обґрунтування використання програмного середовища такого типу для 

підтримки ефективного процесу прийняття рішень. Інтелектуальність 

витлумачено за визначенням Р.Сойда. 

Наявність невизначеності в адекватному представленні багатьох 

предметних галузей сучасного світу спонукає до пошуку нових методів штучного 

інтелекту для вирішення проблеми складності обробки й підтримки ефективного 

процесу прийняття рішень. Природним видається тут застосування байєсових 

мереж (БМ), широко використовуваних у прогнозуванні, класифікації та 

керуванні процесами різної природи.  

Наразі нам невідома Multi-Agent System  (MAS) з  вільним доступом, яка б 

змогла підтримати процес прийняття рішень. Ми вирішили запропонувати таку  

систему. Опишемо розроблений прототип такої MAS з подання даних у вигляді 

БМ, міркування на основі правил RBR та можливе оновлення мережі на основі 
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відповідей користувача. Прототип мав надавати ефективні засоби: моделювання 

інформації про предметну галузь, оцінки наслідків критичних процесів у 

прийнятті рішень, контролю процесів, що відбуваються в предметній галузі та 

моделювання і передбачення еволюції системи. Важливою вимогою була 

можливість розширення функціональності мультиагентної системи шляхом 

залучення міркування на основі правил RBR. 

Тобто розроблену MAS можна використовувати як експертну систему з 

можливістю навчання.  Інтелектуальність системи  визначає інтелектуальність 

агента.  

Ключовим завданням в агентній архітектурі є балансування реактивності та 

ініціативності. Агенти, як правило, використовують там, де середовище домену є 

складним завданням; конкретніше ‒ типове середовище агентів є динамічним, 

непередбачуваним і ненадійним. 

Р. Сойда визначає інтелектуальну систему підтримки прийняття рішень як 

систему, яка використовує комбінацію моделей, аналітичних методів, пошуку 

інформації для допомоги в розробці та оцінці альтернативи. Системи підтримки 

прийняття рішень повинні сприяти зменшенню невизначеності. Рішення потрібно 

приймати, коли є або можливе відхилення від очікуваного, бажаного стану 

системи. Це передбачає розуміння проблеми, що, своєю чергою, ґрунтується на 

інформації, досвіді, знаннях про процес. 

Зіставлення з шаблоном – це процес зіставлення нових або відомих фактів з 

правилами. Системи логічного висновку використовують різні алгоритми 

зіставлення, такі як Rete, Treat, Leaps. Ми обрали для застосування алгоритм Rete. 

Останній може здійснювати зіставлення з шаблоном, який містить декілька тисяч 

робочих елементів у пам’яті, без будь-яких значних потреб ресурсів чи 

неприйнятних втрат продуктивності. Використовуючи цей метод, алгоритм 

уникає виконання циклу розпізнавання шаблонів кожного разу з нуля. 

Розроблений прототип є програмним інструментом, який дозволяє в ході 

прийняття рішень прослідкувати причинно-наслідковий зв’язок у різних 

сценаріях. У системи є два джерела інформації: дані від користувача та 

представлення певної предметної галузі у вигляді байєсівської марежі (БМ). 

Архітектуру MAS зображено на рис.5  

Побудова бази знань відбувається в два етапи: створення об’єктів 

предметної області (фактів) у вигляді POJO (Plain Old Java Objects) відповідно до 

специфікації JavaBean і створення Drools Rule Language (DRL)-файла з 

правилами. Ми створили спеціального агента DroolsAgent, який буде 

посередником між мультиагентною системою і системою бізнес-правил Drools, та 

визначили  послуги, в тому числі й послугу міркування, які він може надавати. 

DroolsAgent може отримувати компоненти системи Drools, завантажувати робочу 

пам’ять з фактами користувача, отриманими від агента UserAgent. Він також 

може додавати нові факти до робочої пам’яті, дочекатись відповіді, щоб 

відправити результат користувачу. Тобто DroolsAgent   містить в собі екземпляр 

системи Drools і оновлює дані в БМ. 

У системі передбачено роботу ще двох груп агентів: UserAgent, 

PersistenceAgent.  
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UserAgent – група агентів, які співпрацюють з користувачем. Для кожного 

користувача, який входить у систему, створено пару агентів – UserAgent та 

DroolsAgent, які завжди працюють разом. Агент UserAgent отримує дані від 

користувача та запитує про нові факти. Після отримання всіх фактів та побудови 

узагальнення користувачеві повертається результат. 

 
Рис.5 Архітектура системи 

PersistenceAgent відповідає за збереження предметних областей у вигляді 

БМ в базі даних MongoDB. Це єдиний агент, який існує в контейнері JADE в 

єдиному екземплярі, оскільки пара агентів UserAgent, DroolsAgent створюються 

для кожного окремого користувача. Агент PersistenceAgent запускається одразу 

після старту контейнера JADE. 

Знання представлено у вигляді правил і фактів. Правила задано в 

спеціальних DRL-файлах, факти – в JavaBean.  DRL-файл – простий текстовий 

файл, який може містити правила, запити і функції. Правила написано з 

використанням логіки першого порядку. 

Агент DroolsAgent виступає посередником між іншими агентами та 

системою Drools. Він створює сервіс «Drools Service» з описом послуг, які може 

надавати, та публікує його в DF (Directory Facilitator) JADE,  де агенти можуть 

публікувати послуги. 

Коли всі можливі факти внесено в робочу пам’ять системи Drools і стан БМ 

оновлено, результати (висновки) надсилаються користувачу через агента 

UserAgent  як посередника. 

Для інтеграції в єдину систему контейнера JADE, системи Drools, БМ та 

графічного інтерфейсу ми використали фреймворк Spring (бібліотека Jade4Spring). 

Використання Spring Data дозволило легко сконфігурувати доступ до бази 

даних MongoDB – документо-орієнтованої системи керування базами даних, яка 

не потребує опису схеми таблиць. Її  обрано як сховище БМ.  

Система передбачає додавання нових предметних галузей. Деякий 

привілейований користувач, наприклад користувач, може завантажити нову 

предметну галузь у вигляді БМ, яку решта користувачів зможуть 

використовувати. 

Формат XMLBIF забезпечує можливість зберігання та маніпулювання БМ. 

Для побудови БМ в XMLBIF-форматі використано програму JavaBayes. 
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Особливістю розробленої  мультиагентної  системи, здатної підтримувати 

процес прийняття рішень та підтримувати міркування на основі правил є 

здатність  мобільного налаштування на підтримку процесу прийняття рішень в 

обраній предметній галузі в реальному часі. Система бере інформацію про 

характеристики і події предметної галузі з відповідей користувача. Щойно 

система отримала достатньо знання, вона в змозі представити інформацію і 

пояснити результат. Науковою новизною тут є архітектурні рішення щодо 

розширення JADE шляхом інтеграції системи підтримки правил Drools в агента 

DroolsAgent, здатного виконувати прийняття рішень та робити логічний висновок. 

Тестування прототипу розробленої системи підтвердило ефективність прийнятих 

рішень. 

У десятому розділі вивчено проблему видобування та аналізу інформації, 

що перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет, для створення профайлів 

користувачів. 

У цьому розділі роботи запропоновано алгоритм пошуку зв’язків і 

залежностей у колекціях веб-сторінок і систему, що використовує цей алгоритм 

для побудови профайлів користувачів мережі Інтернет. 

Основним методом дослідження задач аналізу даних є їх відображення на 

деяку формалізовану мову і подальший аналіз отриманої моделі.  

Видобування веб-даних (Web mining) засновано на використанні методів 

теорії аналізу й видобування даних (Data Mining) для виявлення та пошуку 

залежностей і знань у мережі Інтернет. Користувачі за різних умов можуть 

переглядати дані, що є у відкритому доступі. Однак різноманітність даних, що 

містяться у мережі, криє в собі проблеми, які можуть виникнути не лише на етапі 

аналізу даних, а й на етапі їх пошуку.  

У цій частині роботи найбільшу увагу було приділено саме розділу 

видобування веб-контенту. Видобування веб-контенту – процес видобування 

знань із вмісту веб-документів (веб-сторінок). Дані веб-сторінок являють собою 

деяку колекцію фактів, які ця веб-сторінка містить. Такі дані можуть бути 

представлені у вигляді текстової, аудіо-, відеоінформації, або в деякому 

структурованому вигляді, наприклад, таблиці чи списки. 

Оскільки більшість інформації, що розміщена на веб-ресурсах, є текстовою 

інформацією, то для її обробки й аналізу варто використовувати методи іншої 

сфери прикладного видобування даних, такої як інтелектуальний аналіз тексту 

(Text Mining або Knowledge Discovery in Text). 

Здійснивши пошук в традиційній пошуковій системі, на виході користувач 

отримує список документів (посилань на веб-сторінки), які система вважає 

релевантними. Після цього, щоб отримати важливу для користувача інформацію, 

потрібно відкрити (переглянути) один чи декілька з отриманих документів і 

проаналізувати їх. При цьому різна інформація про об’єкт пошуку може міститися 

в різних документах різної релевантності і часто для того, щоб дізнатися деякий 

факт про об’єкт пошуку, доводиться переглянути велику кількість документів для 

пошуку взаємозв’язку між інформацією про об’єкт, що міститься в кожному з цих 

файлів. 
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Метою алгоритму пошуку зв’язків і залежностей даних веб-сторінок (АПЗЗ) 

є саме такий аналіз. Отримавши на вхід запит про деякий об’єкт, явище чи особу, 

система, що реалізує АПЗЗ, на вихід надає інформацію про об’єкт, а також 

інформацію про зв’язки цього об’єктами з іншими. 

Пошукова система є одним з ключових елементів у роботі алгоритму 

пошуку зв’язків і залежностей (АПЗЗ) у колекціях документів і служить 

сховищем даних. АПЗЗ не передбачає здійснення пошуку релевантних ресурсів. 

Це робота пошукової системи. Пошукова система виконує функції очищення, 

інтеграції та вибору даних. Робота алгоритму починається з отримання системою, 

що реалізує АПЗЗ (далі «система»), запиту від експерта. Запит може бути заданий 

як природною мовою, так і іншими, більш формалізованими способами. 

Отримавши такий запит, система надсилає аналогічний (або нормалізований) 

запит до ПС для отримання множини ресурсів, позначених ПС як релевантні 

документи.  

У відповідь на наданий запит система отримує від пошукової системи 

список релевантних ресурсів (множину D={ T_1,T_2,…,T_n }), серед яких і буде 

здійснено подальший пошук зв’язків і залежностей. 

Наступним кроком після отримання списку ресурсів з релевантною 

інформацією, нормалізації та побудови множини термінів для кожного ресурсу є 

процес аналізу кожного ресурсу для пошуку взаємнозв’язаних з об’єктом пошуку 

понять. 

Наступним кроком є побудова множини важливих слів: 

1. Нехай S_all – множина пар <термін, кількість> усіх важливих термінів, 

порожня на початку аналізу. 

2. Для кожного ресурсу T із множини D, будується множина термінів 

(позначимо її S), нормалізованих, як описано вище. Позиція кожного терміна в 

такій множині відома, тому до будь-якого терміна з побудованої множини можна 

звернутися за індексом. 

3. Для кожного із термінів запиту знаходимо його індекс у множині S . 

4. Для кожного знайденого у пункті 3 індексу і будуємо його окіл (і-n , i+n), 

де n – деяка наперед задана константа. 

5. Для кожного індексу з околу (i-n, i+n) з множини S додаємо термін, що 

знаходиться за цим індексом до множини S_all таким чином, що якщо термін вже 

існує у множині S_all, збільшуємо значення кількості на одиницю, якщо ні – 

додаємо пару (термін, 1). 

Після такого аналізу множина S_all міститиме терміни, які вживаються з 

ключовими словами найчастіше в деякому околі, що вказує на взаємозв’язок між 

об’єктом пошуку та знайденими термінами. 

Оскільки множина S_all містить пари (термін, кількість), її можна 

відсортувати за кількістю і отримаємо терміни в порядку найчастішого вживання 

з ключовими словами. Що частіше вживаний термін у такій множині, то 

сильнішим є його зв’язок з об’єктом пошуку. 

Серверна частина реалізує описаний вище алгоритм пошуку зв’язків і 

залежностей у колекціях веб-сторінок. Алгоритм дозволяє виокремити серед усіх 
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даних, що містяться на веб-сторінках, ті, що мають безпосереднє відношення до 

об’єкта (особи) пошуку і можуть бути використані для побудови профайлу. 

Серверна частина також відповідає за роботу зі сховищем даних (пошукова 

система Google) і первинну обробку текстової інформації: частина веб-ресурсу 

містить файли, класи і конфігурації для роботи веб-сервера (файли фреймворку 

Django); ядро (Core або Engine) – сукупність файлів і класів, що реалізують 

алгоритм і аналізують дані. 

Ядро містить такі класи: WebLink (для роботи з посиланнями), Keyword 

(для представлення і роботи з ключовими словами), Query (для роботи із запитами 

користувача), Indexer (об’єкт цього класу здійснює індексацію слів ресурсу), 

SearchSet (об’єкт цього класу будує множину важливих слів), SocialNetworker (для 

роботи з соціальнимим мережами), Analyzer (основний об’єкт в роботі системи, 

реалізує алгоритм пошуку зв’язків і залежностей з використанням описаних вище 

класів). Діаграму зв’язків між класами представлено на рис. 6. 

Реалізована система показала хороші результати роботи. Під час виконання 

тестових запитів (тестовим будемо називати запит для пошуку тією чи іншою 

мірою відомої інформації, наприклад для пошуку інформації про відомих 

публічних осіб). 

Рис. 6. Діаграма зв’язків між класами 

 

Реалізована система після обробки запиту користувача надає йому на виході 

результати у вигляді таблиці, що містить зв’язані з об’єктом пошуку поняття. 

Середня кількість понять, що є загальними і не являють собою деякі 

приховані знання, становить приблизно 30-40%, а обсяг даних, що були 

прихованими до обробки запиту системою і представлені у таблиці результатів 

відповідно становить 70-50 % з усіх отриманих даних у таблиці результатів. 

Важливо зазначити, що якість роботи системи залежить від загальної 

кількості даних про об’єкт пошуку, що містяться у сховищі даних. Так, у побудові 
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профайлів користувачів, які є публічними особами, кількість термінів, що 

викривають нові знання про об’єкт, серед усіх отриманих результатів є високою 

(понад 60%), а для осіб, які не є публічними, кількість інформації у сховищі даних 

менша, і результати дещо нижчі ( 40 – 50 % ).  

Як бачимо, система успішно здійснює пошук зв’язків і залежностей. Після 

здійснення користувачем додаткових запитів, у відповідь система надає нові 

зв’язки та нову інформацію про об’єкт пошуку. 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Основний результат роботи полягає в розробці нових моделей та методів, 

архітектурних і програмних рішень для задачі пошуку й аналізу  текстових 

документів українською мовою із застосуванням агентно-базованої парадигми та 

підходів до даних великої розмірності у WWW. Це розв’язує важливу науково-

прикладну проблему компьютерних наук щодо розробки і впровадження 

технологій інтелектуальної обробки текстової інформації великої розмірності. 

 

Одержано такі основні результати:  

 Розроблено багатофункціональну модель пошукової мультиагентної системи 

наукових матеріалів українською мовою з соціальною складовою (МАЗКУН). 

Застосування цієї моделі дозволило створити прототип спеціалізованої 

пошукової системи україномовних наукових публікацій на базі хмарних 

технологій. 

 На базі моделі акторів створено паралельну архітектуру системи ранжування 

наукових документів; 

 Побудовано алгоритм дослідження структури pdf-документів, оформлених 

згідно з форматами українських видань, та знаходження елементів, що входять 

до списку посилань таких документів; 

 Розроблено метод побудови бази знань інтелектуального агента на основі 

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

підтримки процесу прийняття рішень. Даний метод побудови бази знань ліг в 

основу розробленого прототипу мультиагентної системи для подання даних у 

вигляді байєсівських мереж, реалізації міркувань на основі правил RBR з 

ефективними засобами моделювання інформації про предметну галузь 

 Створено комплексний підхід до аналізу висловлювань користувачів 

соціальних мереж з обґрунтуванням вибору технологічних рішень для 

реалізації програмного прототипу управління процесом аналізу великих 

обсягів даних в режимі реального часу. Застосування запропонованого підходу 

дозволило розробити веб-прототип аналізу висловлювань користувачів 

соціальної мережі Twitter. 

 Удосконалено алгоритм автоматичної побудови тезаурусів за заданою 

вибіркою текстів шляхом модифікації статистичного методу та методу на 

основі лексико-синтаксичних шаблонів з урахуванням синтаксису української 
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мови та семантики наукових текстів. Визначено складові елементи лексико-

синтаксичних шаблонів, мову їх запису й методику створення набору 

шаблонів, на основі якої було розроблено початковий набір шаблонів для 

опису характерних конструкцій визначення нових термінів.  

 Реалізовано програмний прототип, що дає можливість згенерувати портрет 

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

вільному доступі в мережі Інтернет.   
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АНОТАЦІЯ 

 

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

інформації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 - математичне та програмне забезпечення обчислювальних 

машин і систем. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Київ, 2018. 

В роботі удосконалено математичне забезпечення систем пошуку і аналізу 

текстової інформації завдяки створенню багатофункціональної моделі 

інтелектуальної мультиагентної системи пошуку наукових матеріалів 

українською мовою із соціальною складовою, яка, на відміну від існуючих, 

дозволяє природне розпаралелювання. Запропоновано архітектурні рішення: ядра 

спеціалізованої пошукової системи в колекції україномовних наукових публікацій 

і технологічні рішення реалізації її прототипу, орієнтованих на вирішення 

проблем масштабованості, ефективності, надійності на базі хмарних технологій, а 

також пошуку зображень за змістом. У роботі отримали подальший розвиток 
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методи: побудови бази знань інтелектуального агента на базі мережі Байєса; 

автоматизованої побудови тезаурусів. Розроблено алгоритми: дослідження 

структури pdf-документів, оформлених відповідно до форматів українських 

наукових видань; побудови індексу цитування колекції наукових документів 

українською мовою. Створено методологію отримання текстової інформації з 

соціальних мереж і її аналіз в режимі реального часу. 

 

Ключові слова: пошукові системи, мультиагентні системи, програмні 

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

навчання, соціальні мережі. 

АНОТАЦИЯ 

 

 

Глибовець А.М. Агентно-базированные программные системмы поиска 

и анализа информации. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 01.05.03 ‒ математическое и программное обеспечение 

вычислительных машин и систем. ‒ Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка, Киев, 2018.    

Усовершенствовано математическое обеспечение систем поиска и анализа 

текстовой информации созданием многофункциональной модели 

интеллектуальной мультиагентной системы поиска научных материалов на 

украинском языке с социальной составляющей, которая, в отличие от 

существующих, позволяет естественное распараллеливание. Предложены 

архитектурные решения: ядра специализированной поисковой системы в 

коллекции украиноязычных научных публикаций и технологические решения 

реализации ее прототипа, ориентированных на решение проблем 

масштабируемости, эффективности, надежности на базе облачных технологий, а 

также поиска изображений по содержанию. В работе получили дальнейшее 

развитие методы: построения базы знаний интеллектуального агента на базе сети 

Байеса; автоматизированного построения тезаурусов. Разработаны алгоритмы: 

исследования структуры pdf-документов, оформленных в соответствии с 

форматами украинских научных изданий; построения индекса цитирования 

коллекции научных документов на украинском языке. Создана методология 

получения текстовой информации из социальных сетей и ее анализ в режиме 

реального времени. 

    

Ключевые слова: поисковые системы, мультиагентные системы, 

программные системы, база знаний, тезаурус, анализ данных, анализ текстов, 

архитектура, машинное обучение, социальные сети. 

 

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

systems. – Qualifying scientific work as a manuscript. 
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Thesis for obtaining an academic degree of Doctor of Technical Sciences in 

specialty 01.05.03 – mathematical and program software of computing machines and 

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

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

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

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

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

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

architectural and technological solutions for the implementation of an effective software 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mining, classification, clustering of information; methods of machine learning are 

applied in the process of analyzing and assessing the reliability of results of searching 

for electronic documents and information about SM users; methods of mathematical 

logic are used in the process of formalization of knowledge and for the creation of 

logical and linguistic as well as agent-based models; methods of graphical, 

morphological, syntactic and semantic analysis are used for the analysis of PDF 

documents; methods of developing expert systems are used to create information 

technology for analyzing the preferences of SM users; methods of object-oriented 

programming are used for the program implementation of the proposed program 

prototypes. 

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

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

Ukrainian with a social component (MAZKUN) is developed;  

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

documents is developed; 

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

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

decision-making process; 

 An automated method building thesauruses, which provides an opportunity to 

accurately define important Ukrainian-language terms and establish 

terminological links between them in scientific documents, is proposed; 

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



44 

 

 

 

the substantiation of choice of technological solutions for implementation of the 

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

volumes of data is created; 

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

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

list of references of such documents is developed; 

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

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

implemented.   

 

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

base, thesaurus, data analysis, text analysis, architecture, machine learning, social 

media. 

 


