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ОПИСУЄТЬСЯ ПІДХІД, МОДЕЛЬ І РЕАЛІЗАЦІЯ
ПОБУДОВИ БАГАТОРІВНЕВОГО НАВІГАТОРА З
ВІДГУКІВ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ВІДКРИТИХ
ДЖЕРЕЛ ІНТЕРНЕТ. НА ОСНОВІ ВИЗНАЧЕННЯ
БЛИЗЬКОСТІ СЛІВ АБО ТЕГІВ, ЩО ВХОДЯТЬ
В ПОВІДОМЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА,
ПОБУДОВАНИЙ
ІНТЕРФЕЙС
УТОЧНЕННЯ
ЗАПИТІВ,
РЕАЛІЗОВАНИЙ
ЗАСОБАМИ
БІБЛІОТЕКИ D3.JS.
Загальновідомо, що більшість користувачів
звертаються до відомих пошукових систем,
вводячи у середньому 2-3 терміна в якості
запиту. Разом з тим, вони часто не знають, чи
входять ці терміни в необхідні їм документи,
адже замість запитуваних слів, можуть
застосовуватися рідкісні словоформи, слова
з помилками, синоніми, слова, наведені
іноземними мовами тощо.
В цьому випадку користувачеві можуть
прийти
на
допомогу
мережеві
моделі
предметних областей. При цьому динамічно
формуються набори термінів, що відповідають
реальному
стану
бази
повідомлень
і
зв’язків між ними. Хоча більшість сучасних
корпоративних пошукових систем і володіють
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необхідними
можливостями,
залишається
невирішеним питання створення візуального
навігатора інформаційних портретів дослідних
об’єктів.
Дана робота присвячена опису підходу
до візуалізації тематичних кластерів, при
цьому ставиться завдання візуалізації мережі
термінів по відгуку пошукової системи в
режимі реального часу – класифікатора,
побудованого по мережевому принципу.
Наведемо модель динамічної класифікації
інформації, яку можна розглядати як якусь
«гру в слова» [1]. Саме ігровий принцип
дозволив змоделювати навігатор, який в
результаті знайшов своє застосування в
реальному інтерфейсі, реалізованому на
основі використання Javascript-бібліотеки D3.
js [2]. Правила побудови мережі термінів як
гри, яка відбувається на площині, розміченій
шестикутними сотами, прості:
1 крок: в центральну соту вписується
термін, відповідний деякому поняттю, яке
найчастіше зустрічається у відгуку системи,
що відповідає первинному запиту (Рис. 1.).
2 крок: на підставі аналізу релевантного
запиту масиву повідомлень із соціальних
мереж вибираються 6 найбільш пов’язаних
з першим терміном значущих термінів. Ці
терміни вписуються у сусідні соти.
3 і наступні кроки: в вільні соти навколо
кожної з заповнених сот вписуються найбільш
пов’язані з заповненими сотами терміни (до 6,
отриманих з того ж масиву). При цьому, якщо
терміни вже були використані, то сусідні соти
залишаються порожніми.
Процес зупиняється, коли додавання нових
термінів стає неможливим.
Рис. 1. Фрагмент первинної мережі термінів
з масиву, відповідного слову із запиту.
Фрагмент вторинної мережі термінів.
У наведеній на Рис. 1 мережі кожна
клітинка-сота виступає як гіперпосилання.
Активізація цього гіперпосилання на другому
етапі викликає уточнення первинного запиту,
наприклад, натискання на соту «Демонстрант»
призведе до переформовування мережі
термінів, в центрі якої з’явиться слово
«Затримання».
Активізація будь якої соти на третьому,
остаточному етапі (як приклад була вибрана
сота «Білорусь»), призводить до виведення

масиву релевантних документів (Рис. 2).
Рис. 2. Інтерфейс перегляду документів за
уточненим запитом.
Ілюстрація гри сотами цілком виправдана
з двох причин: з одного боку, шестикутники
щільно покривають площину, а з іншого,
кількість вкладень в класифікаторі, що
не перевищує 6, відповідає принципам
ергономіки.
Зрозуміло,
що
для
інформаційного
наповнення моделі гри необхідний досить
потужний інформаційний ресурс. Такий
ресурс був в розпорядженні авторів - це
ретроспективна база даних системи контентмоніторингу InfoStream [3], розширена
можливостями системи Attack Index [4].
Ці системи застосовуються для вирішення
завдань автоматизованого збору новинної
інформації з відкритих веб-сайтів і соціальних
мереж, а також доступу до цієї інформації в
пошукових і аналітичних режимах.
Окреме питання, що стосується моделі,
полягає в методиці визначення близькості
термінів в документальному корпусі. В
даному випадку близькість можна визначити
кількістю документів, в яких терміни входять
разом. Можна навести і більш суворе правило,
яке
базується
на
просторово-векторній
моделі. Припустимо, що W - це множина всіх
значущих термінів, що входять у результати
первинного пошуку, W = {wj}. Розглянемо
образ документа в просторі термінів як вектор:
Di = {dij}, де dij = 1, якщо термін wj входить
до документу, 0 – в іншому випадку. Образом
масиву документів в цих позначеннях будемо
вважати матрицю D = {Di}, i=1,..,N, де N –
кількість документів в масиві. В цьому випадку
зв’язність окремих термінів визначається
матрицею DTD, кожний елемент якої визначає
ступінь зв’язності відповідних їй термінів.
Наведена вище гра стала основою для
побудови адаптивного інструменту - навігатора
в системі Attack Index. Завдяки можливостям
цього інструменту шляхом кластеризації
результатів первинного пошуку в системі Attack Index вирішується завдання динамічної
візуалізації, користувачам надається дружній
інтерфейс для подальшого аналітичного
узагальнення даних.
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