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Вступ

Стрiмкий розвиток iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй та
глобалiзацiя iнформацiйного простору призвели до не менш
стрiмкого розвитку iнформацiйних ресурсiв у мережi Iнтернет.
При збираннi й аналiзi надвеликих обсягiв неструктурованих
даних, що вони мiстять, виникають проблеми, пов’язанi з
обробкою, пошуком i навiгацiєю. Тож у зв’язку зi збiльшенням
динамiчних iнформацiйних потокiв, що розподiленi в
веб-мережi, формалiзоване представлення знань та
побудова термiнологiчних онтологiй предметних областей
на основi масиву текстових документiв заданої тематики є
актуальними.



Побудова термiнологiчної онтологiї

Одним iз видiв такої онтологiчної моделi може бути мережа,
що побудована iз ключових термiнiв:
I Вузли вiдповiдають окремим поняттям (термiнам у

текстi);
I Ребра – зв’язкам мiж поняттямию

Пiд час побудови таких мереж вiдкритою та до кiнця не
вирiшеною проблемою є :
I визначення та виокремлення базових об’єктiв (ключових

термiнiв – слiв та словосполучень)
I встановлення напрямкiв зв’язкiв мiж термiнами
I визначення вагових значень цих зв’язкiв.

Не менш важливою є автоматизацiя вищезгаданих процесiв.



Формування та комп’ютеризована обробка текстового
корпусу

Початковим етапом формування мережi термiнiв, пов’язаної з
певною предметною областю, є формування корпусiв
текстових документiв.

Далi здiйснюються такi основнi етапи комп’ютеризованого
процесу обробки текстових документiв:
I Токенiзацiя (попереднiй лексичний аналiз – розбиття

тексту на елементарнi одиницi (токени або лексеми));
I Лематизацiя (приведення словоформи до леми – її

нормальної (словникової) форми);
I Вилучення стоп-слiв (слова, якi не мають нiякого

смислового навантаження, тобто є
iнформацiйно-неважливими);

I Стематизацiя (скорочення слова до основи шляхом
вiдкидання афiксiв, що формують похiднi форми слова).



Виокремлення ключових термiнiв

В якостi функцiї, яка ставить у вiдповiднiсть слову число, в цiй
роботi використовується статистичний показник важливостi
термiна – глобальний TF (Global Term Frequency – GTF),
що визначається вiдношенням загальної кiлькостi появи терма
у всiх документах корпусу до загальної кiлькостi термiнiв у
документах корпусу.

GTF дозволяє iнформацiйно-важливим в глобальному
контекстi елементам тексту мати високий статистичний
показник важливостi.



Directed Horizontal Visibility Graph algorithm – DHVG
Щоб побудувати ненаправлену мережу для послiдовностi слiв
та їх вагових значень, в данiй роботi використовується
Horizontal Visibility Graph algorithm – HVG.
Для визначення напрямкiв зв’язкiв у ненаправленiй мережi зi
слiв та побулови DHVG був запропонований наступний пiдхiд.
У HVG зв’язок мiж вузлами, якщо вiн iснує, будується у
напрямку вiд ti до tj , якщо у реченнi термiн, якому вiдповiдає
вузол ti зустрiчається ранiше нiж термiн, якому вiдповiдає
вузол tj .

Рис. 1: Приклад побудови DHVG



Метод розрахунку вагових значень зв’язкiв у DHVG
У цiй роботi пропонується новий метод визначення вагових
значень зв’язкiв у направленiй мережi термiнiв побудованої за
допомогою вищеописаного пiдходу. На рiвнi теорiї графiв
загальний принцип полягає в наступному: вершини графа, що
вiдповiдають однаковим термiнам побудованої на попередньому
етапi направленiй мережi об’єднуються (“зшиваються”,
“склеюються”), а вiдповiднi числовi значення стовпцiв та рядкiв
графа пiдсумовуються.

Рис. 2: Визначення вагових значень зв’язкiв у направленiй мережi



Формування корпусiв за темою «COVID-19»
Iз найбiльшої пошукової системи – Google Search (google.com)
було вивантажено 440 реферативних iнформацiйних
повiдомлень за темою «COVID-19». Ще один корпус за тiєю ж
темою було сформовано з використанням вiльної доступної
пошукової системи, яка iндексує повний текст наукових
публiкацiй – Google Scholar (scholar.google.com), звiдки було
вивантажено 430 анотацiй статей.

Рис. 3: Пошуковi запити у сиситемах Google Search та Google Scholar



Ключовi слова

Табл. 1: Топ-16 ключових (найбiльш вагомих) термiнiв для корпусiв
сформованих на основi Google Search та Google Scholar.



Ключовi зв’язки

Табл. 2: Топ-7 найбыльш вагомих зв’язкiв для корпусiв iз Google
Search та Google Scholar.



Вiзуалiзацiя й аналiз результатiв (Google Search)

Рис. 4: Направлена зважена мережа термiнiв побудована для корпусу
текстових документiв iз Google Search



Вiзуалiзацiя й аналiз результатiв (Google Sсholar)

Рис. 5: Направлена зважена мережа термiнiв побудована для корпусу
текстових документiв iз Google Scholar



Висновки

I Розглянуто та застосовано основнi пiдходи до
комп’ютеризованої обробки та аналiзу текстових корпусiв.

I Розглянуто та застосовано новий пiдхiд до побудови
направлених мереж на основi часового ряду.

I Запропоновано новий метод розрахунку вагових значень
зв’язкiв у направленiй мережi термiнiв.

I Апробацiю розглянутого методу було здiйснено на основi
текстового корпусу за темою «COVID-19».


