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АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

• Необхідність вилучення структурованих
знань з величезної кількості текстів, в яких

вони приховані

• Велика кількість нерелевантної (зайвої, 

надлишкової) інформації в текстах

• Обмеження існуючих алгоритмів, 
здебільшого через їх ефективність лише на

конкретних задачах
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

• Створення семантичної моделі
представлення знань, вилучених із

текстів, яка задовольняла б

наступним критеріям:

• ефективність роботи на великих

масивах даних;

• автономність роботи;

• вилучення лише найбільш

релевантних знань по відношенню до

контексту пошуку;

• гнучкість та можливість розширення

представлення знань.

• Визначення закономірностей за
інформацією з

неструктурованого тексту

• Моделі представлення знань для

обробки машинописних текстів

природної мови та алгоритми

формалізації представлення знань і

побудови мереж знань

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
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НАЙБІЛЬШ СУТТЄВІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

• Розроблена комплексна модель представлення знань на основі
неоднорідних семантичних мереж і алгоритм для побудови

семантичної мережі знань у автоматичному режимі, який дозволяє

будувати мережі знань на основі лише найбільш змістовної інформації, 

вилученої із текстів

• Набув подальшого розвитку підхід до вилучення знань з

використанням алгоритмів Part of Speech Tagging, TF-IDF та

неоднорідних семантичних мереж

МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ
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МЕТОДИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ ТА ФОРМАЛІЗАЦІЇ
ЗНАНЬ

• Методи, засновані на статистичних оцінках

• Методи, засновані на словниках або наперед

визначених особливостях природної мови

• Методи, що використовують стійкі конструкції

мови для визначення концептів та відношень між

ними в текстах

• Методи, що використовують штучний інтелект, 

алгоритми Machine Learning та нейронні мережі
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ПРОБЛЕМИ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ

• Вузька спеціалізація рішень та алгоритмів

• Необхідність втручання експертів у систему

• Складність вилучення корисної (релевантної) 

інформації при роботі на великих даних

• Закритість деяких рішень і методів покладених в
їх основу (комерційні рішення)
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МОДЕЛІ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ЗНАНЬ

• Логічні

• Предикативна логіка

• Формальні представлення знань

• Мережеві

• Семантичні мережі

• Фрейми

• Нечітка логіка

• …
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МАТРИЧНИЙ МЕТОД

Ultraviolet
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Kyrgyz

Elections

Use

Democracy
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INTERSYSTEMS
IKNOW

Countries

Ink

World

One - money

Improper use

Difficult
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ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІВ ГОРИЗОНТАЛЬНОЇ
ВИДИМОСТІ

Light

Ink

Elections

Voter

Use

Kyrgyz
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РОЗРОБЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНИЙ АЛГОРИТМ

• Ідентифікація семантики на основі нейронних алгоритмів Part-

of-Speech Tagging

• Використана нейронна мережа LSTM, на вході до якої подається
текст, в якому виконується класифікація слів за частинами мови

• Автоматичне визначення відношень між концептами з
довільною типізацією

• Відношення між концептами в семантичній мережі представлені у
такому ж вигляді, що і в тексті без спотворення

• Оцінка «важливості» концептів по відношенню до їх контексту

• Виконується оцінка концептів з використанням метрик TF-IDF

• Побудова семантичної мережі на основі довільних правил
високорівневої граматики

• Розроблена граматика для англійської мови, що заснована на
роботі з класифікованими частинами мови
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КОМПЛЕКСНИЙ
АЛГОРИТМ

Afghanistan showed

improper use

Ink is harmful radioactive

Ink helps drive democracy

Ink has been controversial

Former soviet republic

is using invisible ink

Regime changing

presidential election
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ВІДБІР КОНЦЕПТІВ, ЩО ПОТРАПЛЯЮТЬ ДО ГРАФУ
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КОМБІНАЦІЯ
ДЕКІЛЬКОХ
ДОКУМЕНТІВ
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ВИСНОВКИ

• Проаналізовані існуючі методи представлення знань та алгоритми
пошуку та вилучення інформації з електронних текстів

• Розроблено алгоритм та програмний комплекс для побудови

семантичних мереж знань, який можна застосовувати для

автоматичного вилучення найбільш релевантних знань у

неструктурованих текстах та побудови семантичних мереж знань

• В рамках дослідження була досягнута початкова мета та виконані
поставлені задачі
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