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Вступ. Парадокс щодо роз-
витку мережних пошуко-

вих систем полягає в тому, що
їхнє технічне вдосконалювання
в рамках традиційної парадигми
неминуче призводить до лавино-
подібного зростання баз даних, і
відповідно, обсягів релевантних
вибірок, які кінцевий споживач
у підсумку не в змозі обробити
[1]. Сучасні технології надають
можливість здійснювати витон-
чені операції над даними, але
чим ефективніше вони застосо-
вуються, тим менш придатним
виявляється результат. Схоже,
що технічний прогрес у цьому
випадку не поліпшує, а погіршує
ситуацію.

Існуючі інформаційно-пошу-
кові системи первісно проектува-
лися для забезпечення релевант-
ності вибірки в поєднанні з вимо-
гою повноти пошуку, але саме в
цьому і полягає їхній головний не-
долік. Неконтрольований рівень
пертинентності вибірки при цьо-
му різко знижує ймовірність одер-
жання користувачем саме тієї
інформації, яка йому потрібна.

Причини надлишковості ре-
зультатів стандартного інфор-
маційного пошуку можуть бути
розділені на дві якісно різні кате-
горії: дублювання інформації та
інформаційна невідповідність.
Істотним є те, що приналежність
документа до числа дублів має

цілком об'єктивний характер і
може визначатися автоматично
на підставі формальних кри-
теріїв. Навпаки, інформаційна
невідповідність породжує пробле-
ми суто суб'єктивного характеру,
тому що машина не в змозі визна-
чити, чи відповідає зміст даного
документа інформаційним потре-
бам даного користувача. 

Тому зрозуміло, що пошукові
технології повинні бути розши-
рені за рахунок застосування до-
даткових семантичних засобів,
що дають змогу або скоротити
розрив між рівнями релевант-
ності й пертинентності, або пев-
ним чином його компенсувати.

Модифікація задачі пошуку
Найбільш перспективним з

існуючих сьогодні напрямів,
безсумнівно, є автоматичне гру-
пування результатів пошуку [2],
тобто розбивка релевантної
вибірки документів на кластери.
Разом із тим це не вирішує проб-
лему по суті, оскільки хоча й до-
помагає орієнтуватися в резуль-
татах пошуку, але аж ніяк не
сприяє скороченню їхніх об-
сягів. Головна перевага автома-
тичного групування полягає в
ієрархічній організації резуль-
татів пошуку. Це дає змогу на
першому етапі мати справу з об-
меженим набором кластерів, а
потім уже переходити до складу
того або іншого кластера. Проте

складність полягає в тому, що
розбивка вибірки на групи
здійснюється на підставі близь-
кості документів, що розумієть-
ся формально. Ця обставина,
природно, призводить до того,
що кінцевий ефект залежить від
багатьох, у тому числі й випад-
кових, факторів і має явно некон-
трольований характер.

Особливої актуальності набу-
вають підходи, що дають змогу
переформулювати задачу пошу-
ку таким чином, щоб його ре-
зультати дійсно могли бути без
зусиль сприйняті користувачем.

Одним із головних прин-
ципів, покладених в основу
більш адекватних підходів, на
наш погляд, є відмова від вимо-
ги повноти пошуку.

Вартою уваги є постановка за-
дачі попередньої обробки почат-
кової сукупності документів, яка
передбачає сформування деякого
ефективного набору даних, що
відбиває в розумному набли-
женні її зміст і призначений для
подальшого пошуку по ньому.

Сама по собі така постановка
задачі не є новою: вона широко й
успішно застосовується у сфері ав-
томатичного реферування доку-
ментальних потоків. Саме продук-
тивність подібної методики в
суміжній сфері й змушує нас
уважно придивитися до її можли-
востей стосовно інформаційного
пошуку.

Анотований пошук
У технологічному плані про-

понується реалізація принципу
попередньої обробки текстового
матеріалу за допомогою мето-
дик, характерних для іншої сфе-
ри інформаційних технологій, а
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саме контент-аналізу. Така об-
робка передбачає автоматичне
виділення найбільш значущої
інформації і відсівання "сміття",
що дасть змогу споживачеві пра-
цювати з наборами даних, досить
обмеженими за обсягом, і в разі
правильної організації може
істотно підвищити рівень перти-
нентності результатів пошуку.
Концепція також передбачає
свого роду кластеризацію, однак
розподілу за групами підлягає не
тільки релевантна вибірка, але й
вихідний набір документів, в
якому ведеться пошук.

У рамках концепції викорис-
товуються терміни "анотований
пошук" і "анотована база да-
них", оскільки основні алгорит-
ми пошуку і структура бази да-
них нагадують ті, які використо-
вуються під час автоматичного
реферування. 

Центральна ідея пропонова-
ної концепції полягає в тому, що
релевантність документа варто
визначати стосовно деякого його
інформаційного образу. Причо-
му останній має бути побудова-
ний саме так, щоб відбивати ос-
новний зміст документа. Такий
образ документа (або групи до-
кументів) у рамках даної кон-
цепції називається анотацією.

Структура і форма анотації не
мають принципового значення,
але в кожному разі вона повинна
містити впорядкований набір
термінів та/або фраз, що вхо-
дять до складу відповідного до-
кумента і мають певний рівень
вагових значень. Вага може ха-
рактеризувати значимість тер-
мінів або фраз у документі і мо-
же визначатися різними метода-
ми залежно від властивостей
предметної сфери та поставленої
задачі. Крім того, оскільки спо-
живача в остаточному підсумку
цікавлять тексти документів,
сукупність анотацій має бути до-
повнена системою відповідних
посилань. Разом вони утворять
деякий набір метаданих, що має
бути включений у загальну
індексну систему бази даних.

На рисунку наведено схему
функціонування анотованої бази
даних.

Технологічна реалізація ано-
тованого пошуку
Як інформаційно-технологіч-

на основа розглядається база да-
них традиційної інформаційно-
пошукової системи з властивою
їй структурою, включаючи, нап-
риклад, індексні, інверсні, слов-
никові таблиці тощо.

Створення анотованої бази
даних передбачає створення ба-
зи даних пошукових образів пер-
винних документів та їхню клас-
теризацію, тобто автоматичне
формування груп документів із
близькими за деякими кри-
теріями пошуковими образами
(ПОД).

У разі формування анотова-
ної бази даних найважливішим
аспектом є формування бази да-
них анотацій, тобто пошукових
образів кластерів (ПОК), які,
власне, і використовуватимуть-
ся в процесі пошуку. Ця база да-
них пов'язана з базою даних
кластерів, кожен запис якої
відповідає певному кластеру та
включає, крім усього іншого,
його опис (виконаний методами
автоматичного реферування).

Методи автоматичного рефе-
рування, а точніше квазіреферу-
вання, заснованого на переваж-
ному використанні методів ста-
тистичного аналізу текстів, вико-
ристовуються, з одного боку, для
створення ПОД, з іншого — і
описів, доступних користувачам.

Задача повнотекстового по-
шуку по надвеликих текстових
масивах може виявитися не-
ефективною, наприклад, у ро-
мані "Війна і мир" Л.Толстого
можна знайти більшість лексем
російської мови. Пошук по ано-
тованих текстах у таких випад-
ках вирішує проблему точності.
Тобто, замість пошуку по пов-
них текстах виявляється доціль-
ним проводити пошук по ано-
таціях — пошукових образах до-
кументів. Хоча квазіреферат
часто для великих текстів вияв-

ляється утворенням, що лише
віддалено нагадує вихідний
текст, який при цьому най-
частіше не сприймається люди-
ною, але саме як пошуковий об-
раз документів, що містить зва-
жені ключові слова і фрази, він
може приводити до цілком адек-
ватних результатів при повноте-
кстовому пошуку. 

Квазіреферат у більшості
відомих систем будується з текс-
тових фрагментів, що мають
найбільші вагові значення. За-
гальна вага текстового блоку на
цьому етапі визначається за фор-
мулою [3]: 

Weight=Location + KeyPhrase
+ StatTerm.

Коефіцієнт Location визна-
чається розташуванням блоку у
вихідному тексті та залежить
від того, де з'являється даний
фрагмент — на початку, в сере-
дині або наприкінці, а також чи
використовується він у ключо-
вих розділах тексту, наприклад,
у висновку. 

Ключові фрази (KeyPhrase) яв-
ляють собою конструкції-марке-
ри, що резюмують, типу: "на
закінчення", "у даній статті",
"відповідно до результатів
аналізу" і т.п. Ваговий коефіцієнт
ключової фрази може залежати
також від оцінного терміна, нап-
риклад, "відмінний". 

Статистична вага текстового
блоку (StatTerm) обчислюється
як нормована за довжиною цьо-
го блоку сума ваг термінів, що
входять у нього — слів і слово-
сполучень. Після виявлення
певної, заданої коефіцієнтом не-
обхідного стиснення, кількості
текстових блоків з найвищими
ваговими коефіцієнтами, вони
об'єднуються для побудови
квазіреферата. 

Слід зазначити, що не тільки
анотації у вигляді ПОК, але й
описи окремих елементів у базі
даних анотацій, доступній на
етапі пошуку, створюються на
основі засобів автоматичного ре-
ферування, які на цьому етапі не
враховують інформаційних пот-
реб користувачів, виражених
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пошуковими приписаннями (за-
питами).

У рамках даної концепції пе-
редбачається використання ме-
тодів квазіреферування, перева-
га яких полягає в простоті ре-
алізації. 

У разі звертання користу-
вачів до бази даних передба-
чається така процедура: запит
користувача відпрацьовується
за базою даних анотацій, після
чого шляхом пошукової проце-
дури виконується формування
набору релевантних кластерів,
найменування та описи яких, з
одного боку, можуть пред'явля-
тися користувачам (якщо їхня
кількість не перевищує заданої
заздалегідь), а з іншого — якщо
кількість результатів пошуку
(кластерів) перевищує це зна-
чення, то результати пошуку ав-
томатично групуються, утворю-
ючи суперкластери, перелік
яких і пред'являється користу-
вачеві.

Отже, в останньому випадку
користувачеві пред'являються
назви суперкластерів та їхні
описи — реферати, складені ав-
томатично вже з урахуванням

запитів користувачів. Тобто, ва-
га текстових фрагментів у цьому
випадку описується уточненою
формулою:

Weight=Location + KeyPhrase
+ StatTerm + UserPref

Коефіцієнт UserPref — пере-
ваги, що надає користувач, зале-
жать від того, наскільки слова і
словосполучення, наведені в йо-
го запиті, присутні в даному
фрагменті.

Надання результатів пошуку
може здійснюватися різними
способами, залежно від особли-
востей предметної сфери, струк-
тури документальної бази даних,
характеру інформаційних пот-
реб користувачів тощо. Як ми
зазначили вище, самі анотації є
пошуковими образами — внут-
рішніми елементами системи і
користувачеві у вихідному виг-
ляді не пред'являються. Тому
припускається, що з метою адек-
ватного відображення резуль-
татів пошуку кожен побудова-
ний кластер забезпечується опи-
сом, що також будується автома-
тично та видається користува-
чеві як "етикетка" кластера,
яка, на відміну від анотації, яв-

ляє собою зв'язний текст. За ба-
жанням, користувач може перег-
лянути всі документи, що вхо-
дять до складу даного кластера.

Припускається, що за такої
організації пошуку релевантни-
ми виявляться лише ті докумен-
ти, для яких пошукові терміни
запиту користувача є інфор-
маційно-значущими, оскільки
самі анотації за своєю природою
мають саме таку властивість.
Наявність у них виключно
термінів або фраз із досить вели-
кими ваговими значеннями пе-
решкоджає потраплянню в реле-
вантну вибірку документів, в
яких пошукові терміни присутні
у вигляді інформаційного шуму.

Висновки
Слід зазначити, що наведена

модель у цей час ще не реалізова-
на повністю у вигляді програм-
но-технологічного забезпечення,
однак окремі елементи вже ство-
рені й пройшли апробацію. От-
же, слід запустити цю модель на
реальних надвеликих обсягах
даних. До реалізованих еле-
ментів належать: традиційні
повнотекстові інформаційно-по-

шукові системи,
включаючи ав-
торську розроб-
ку — систему
InfoRes; алго-
ритми автома-
тичного реферу-
вання; механі-
зми кластери-
зації як статич-
них, так і ди-
намічних ма-
сивів інформа-
ції, які знахо-
дять уже сьо-
годні застосу-
вання, наприк-
лад, у разі вияв-
лення основних
сюжетів у сис-
темі контент-
м о н і т о р и н г у
I n f o S t r e a m ;
адаптивні інтер-
фейси уточнен-
ня запитів доАрхітектура і модель функціонування анотованої бази даних
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Нині існує досить багато
систем, призначених для

отримання інформації про земну
поверхню і об'єкти, розташовані
на ній. Ця інформація досить
різноманітна і залежить від ба-
гатьох чинників (задач, що
вирішуються, характеристик і па-
раметрів складових системи, ста-
ну навколишнього середовища то-
що). Однією з основних таких сис-
тем є система дистанційного зон-
дування Землі (ДЗЗ). Дані, що от-
римують за допомогою ДЗЗ, вико-
ристовуються в картографії, зем-
лекористуванні, природознавстві,
геодезії, метеорології, військовій
сфері діяльності й ін. 

Для отримання необхідних да-
них за допомогою системи ДЗЗ пер-
винна інформація має пройти
певні, визначені рівні обробки. Об-
робка даних ДЗЗ (табл. 1),
відповідно до світової практики пе-
редбачає кілька рівнів обробки [1]

У загальному випадку оброб-
ка даних дистанційного зонду-
вання включає в себе три етапи:
попередню, первинну, вторинну
(тематичну) обробки.

Розгорнутий перелік рівнів
обробки даних ДЗЗ і склад опе-
рацій, що виконуються при цьо-
му, надано в табл. 2 [1].

На першому етапі (рівні
ROW, 0), після прийому супут-

никових даних, записування їх
на магнітний носій і виконання
необхідних декодувальних і ко-
ригувальних операцій відбу-
вається перетворення даних (з
урахуванням калібрувань), пере-
даних з космічного апарата, без-
посередньо в космічний знімок
(наприклад, синтез радіоло-
каційних зображень з радіого-
лограм, переданих по радіо-
лінії), а також перетворення їх у
формати, зручні для наступних
видів обробки. На цьому етапі
може проводитися попередня
прив'язка знімків до карти не-
обхідного масштабу за орбіталь-
ними даними, які передаються
разом із цільовою інформацією.

На другому етапі проводяться
радіометричні і геометричні пе-
ретворення (корекція) для вип-
равлення радіометричних і гео-
метричних перекручувань, вик-
ликаних нестабільністю роботи
космічного апарата і датчика, а

інформаційно-пошукової систе-
ми.

Надана модель орієнтована на
практичну реалізацію і в явному
вигляді містить ряд техно-
логічних обмежень, головне з
яких пов'язане з тим, що на етапі
індексування пошукові образи
документів створюються без ура-
хування запитів користувачів.
Оскільки ПОД не є повною
копією документів, то зазда-
легідь не можуть бути враховані
всі нюанси інформаційних пот-
реб користувачів, а це може поз-
начитися не тільки на повноті,
але й на релевантності. Виріши-
ти цю проблему можуть лише ви-
тончені інтелектуальні алгорит-
ми автоматичного реферування.

Разом з тим пропонована ор-
ганізація пошуку надасть мож-
ливість вирішити такі важливі
задачі:

— автоматичне групування
документів і тим самим скоро-

чення реального обсягу простору
пошуку;

— пред'явлення користува-
чеві винятково інформаційно-
значущих документів;

— у разі необхідності — вик-
лючення дублів з результатів по-
шуку за збереження їх у самій
базі даних.

Згадаємо, що середня довжи-
на запиту до пошукової системи
в Інтернет не перевищує двох-
трьох слів, можливо в тому
числі і через це основні пробле-
ми користувача зводяться до
вирішення проблеми релевант-
ності-повноти, і зрештою— пер-
тинентності видачі. Очевидно,
пропонована система організації
пошуку надасть можливість
істотно підвищити його приваб-
ливість із погляду користувача. 

Через зростаючі обсяги
інформації пошукові системи
вже сьогодні не в змозі надати
користувачеві все те, що йому

потрібно з наявного в Інтернеті.

Тому завдяки реалізації даної

концепції навіть на першому

етапі пошуку користувач зможе

отримувати відносно невелику і

змістовну вибірку.
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