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АНОТАЦІЯ 

Дорошенко А.Ю. Інформаційна технологія інтелектуального аналізу 

фактографічних текстових ресурсів. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 05.13.06 «Інформаційні 

технології» (122 – Комп’ютерні науки). – Національний технічний 

університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2019. 

Об’єктом дослідження є процес інтелектуального аналізу 

фактографічної інформації у текстових даних. 

Предметом дослідження є моделі та інформаційна технологія пошуку, 

збору та ідентифікації фактографічної інформації в текстових мережевих 

ресурсах. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-практичної 

задачі створення інформаційної технології інтелектуального аналізу 

фактографічних ресурсів для забезпечення несуперечності та актуальності 

результатів інтелектуального аналізу фактографічних ресурсів.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, зазначено зв’язок 

роботи з науковими темами, сформульовано мету і задачі дослідження, 

визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, показано наукову новизну 

та практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про 

практичне використання, апробацію результатів та їх висвітлення у 

публікаціях. 

У першому розділі проведено аналіз та класифікацію задач пошуку 

текстової інформації, здійснено огляд проблем, переваг та недоліків 

існуючих методів інформаційного пошуку. Проведено аналіз досліджень в 

області інтелектуального тематичного аналізу текстів, розглянуто задачі 

класифікації та кластеризації, визначено необхідність досліджень засобів 

математичного моделювання інформаційної відстані, наведено постановку 
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задач в області інформаційних технологій обробки фактографічних даних у 

мережах.  

Для користувачів мереж важливим є пошук необхідної інформації за 

запитом, що відповідає суб’єктивним критеріям, у зв’язку з чим виникає 

завдання інформаційного пошуку (ІП) (англ. Information Retrieval) як процесу 

пошуку неструктурованої інформації. Інформація, яка характеризує певний 

конкретний факт, фактографічну подію або їх сукупність, називається 

фактографічною. Для того, щоб спростити пошук інформації і зробити його 

релевантним, застосовується певна кількість методів ІП, але проведений 

огляд проблем, переваг та недоліків існуючих методів ІП показав, що при їх 

великої кількості проблема автоматизованого пошуку фактографічної 

інформації є недостатньо вирішеною. Розглянуто онтологічний підхід, який 

дозволяє на основі семантичного опису ресурсів знань інформаційного 

простору специфікувати та побудувати пошуковий образ запиту. 

Застосування онтології дозволяє підвищити пертинентність ІП, тобто 

відповідність отриманих ресурсів певній інформаційній потребі. 

Застосування методів інтеграції та пошуку інформації на основі онтології 

використовується для забезпечення підтримки управлінських рішень і є 

засобом представлення семантики. 

Другий розділ присвячено аналізу особливостей інтелектуальної 

обробки фактографічної текстової інформації та обґрунтуванню вибору 

математичного інструментарію для моделювання процесу обробки фактів, 

описано базові засади та принципи моделювання лінгвістичної обробки 

фактографічних ресурсів, а також базові моделі інтелектуальної обробки 

фактографічної інформації. 

Реалізація ефективного пошуку фактографічної інформації вимагає 

вивчення структури предметної області, знаходження її специфічних 

семантичних ознак, дослідження процесу пошуку релевантних джерел 

фахівцем в галузі. Формальне представлення фактографічної інформації 
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можливе лише на основі моделювання дії фахівця при аналізі повнотекстової 

інформації та ідентифікації її змісту.  

Для цього використовується метод компараторної ідентифікації 

лінгвістичних об’єктів, який є ефективним засобом опису інтелектуальної 

діяльності людини. Теорія компараторної ідентифікації дозволяє з’ясовувати 

внутрішню структуру інформаційних сигналів, вигляд функції перетворення 

змісту інформації та вигляд предикату, який описує вибір дії фахівцем.  

Ще більш абстрактним і потужним інструментом, який 

використовується для потреб інформатизації, у тому числі для машинного 

подання й обробки знань, є теорія категорій. 

Теорія категорій дає можливість ясно й наочно описувати процеси 

формування та обробки знань. Із цією метою в роботі використовується 

алгебра предикатів, засобами якої побудовано предикатну інтерпретацію 

категорії. Наявність алгебри скінченних предикатів відкриває можливість 

переходу від алгоритмічного опису інформаційних процесів до опису їх у 

вигляді рівнянь, які задають відношення між змінними. 

Усі змінні в рівнянні рівноправні, при цьому рівняння мають перевагу 

перед алгоритмами, оскільки дозволяють розрахувати реакцію системи 

навіть при неповній визначеності вхідних сигналів. Таким чином, у роботі 

алгебра скінченних предикатів розглядається як інструмент дослідження. 

Запропоновано використання предикатних категорій для формалізації 

фактографічної інформації. Розглянуто та побудовано відповідні реляційні 

моделі семантичних зв’язків елементів фактографічної інформації за 

допомогою алгебри предикатів.  

У третьому розділі наведено еталонну модель аналізу фактографічної 

інформації, розроблено моделі інформаційного пошуку фактів. Проведено 

аналіз та класифікацію онтологій з метою використання онтологічного 

підходу до опису процесів інтеграції фактографічної інформації. 

Розглянуто особливості інтелектуального аналізу фактографічної 

текстової інформації. Наведено класифікацію фактів та етапи виділення 
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фактів зі слабо структурованої текстової інформації. Запропоновано для 

опису фактів використання двох типів триплетів: 

«Суб’єктПредикатОб’єкт» та «ПредметАтрибутЗначення». 

Це дозволяє вилучати поняття зі слабоструктурованих текстових 

ресурсів і описувати відношення між ними у структурованому вигляді.  

Запропоновано еталонну модель аналізу фактографічної інформації  

Здійснено моделювання інформаційного пошуку фактографічної інформації 

на основі математичної моделі компаратора. 

Пошук факту – це пошук у ceмaнтичній мережі тексту такої підмережі, 

яка є ізoмopфною до одного з шаблонів. Якщо підмережа знайдена, факт 

вважається встановленим, після чого здійснюється вилучення сутностей та їх 

маркування poлями, які задані у відповідних вузлах лінгвістичного опису. 

Інформаційна система, яка вирішує задачі пошуку та аналізу фактографічної 

інформації, потребує базу знань, яка  відображає основні співвідношення 

понять у певній предметній галузі. 

Відомості про ці відношення можуть бути використані при побудові 

тезауруса та онтології предметної галузі. За допомогою предикатних 

категорій множина правил виводу зберігається у вигляді ядр лінійних 

операторів, а сам механізм формування знань – у вигляді лінійних 

операторів, представлених за допомогою формул алгебри предикатів. 

Вирішення задач збору фактографічної інформації базується на моделях 

інформаційного фактографічного пошуку та екстракції даних. Моделі 

інформаційного пошуку фактографічної інформації задаються на базі 

компаратора. 

Описано використання онтологій для опису процесів інтеграції 

фактографічної інформації. Основу предметної області складають онтології, 

що використовуються для опису знань з певної галузі. Узгодження онтологій 

є вирішенням проблеми семантичної неоднорідності, що є важливим для 

наступних завдань: розвиток онтологій; інтеграція схем; інтеграція каталогів; 

інтеграція даних; відповідь на запити тощо. Особлива увага приділяється 
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етапу перевірки онтології шляхом побудови семантичних дескрипторів 

документів та аналізу протиріч, оскільки він є критичним для всієї процедури 

побудови онтології та є основною відмінністю запропонованого підходу в 

порівнянні з відомими методами. 

Четвертий розділ присвячений практичній реалізації результатів 

дослідження. Проведено аналіз особливостей практичної реалізації 

вирішення задачі екстракції фактографічних даних, розглянуто підходи та 

інформаційні технології вирішення задач парсингу на базі існуючих 

інформаційних систем. Запропоновано моделі пошуку, екстракції та обробки 

фактографічних даних на основі комплексу логіко-лінгвістичних моделей. 

Обробка текстових даних вимагає багато часу, а зберігання її результатів 

потребує наявності достатнього обсягу пам’яті, що може бути критичним.  

Для перевірки необхідного обсягу пам’яті для зберігання важливої 

інформації треба оцінити один запис у базі. Для визначення необхідної 

кількості випробувань, результати яких застосовані для розрахунку 

коефіцієнтів precision, recall, forged, fallout та error, використано засоби 

математичної статистики та теорії ймовірності.  

Розроблено еталонну архітектуру та запропоновано варіант 

розгортання програмної системи. Розроблено програмні компоненти 

серверної частини програмної системи, що дозволяє проводити екстракцію 

даних з торгівельних площадок на основі використання гнучкого 

конфігурування та предикатної моделі видобування даних. Розроблено та 

імплементовано програмні компоненти для збору даних на прикладі збору 

характеристик моделей мобільних телефонів. Проведено тестування 

розроблених компонентів та доведено їх працездатність для збору даних з 

трьох різних торгівельних площадок. 

Технологія фaктoгpaфічнoгo пошуку заснована на пpeдcтaвлeнні змісту 

тексту у формі семантичної мережі, яка містить знaчимі cлoвa і 

словосполучення, що зв’язані pізними типaми cинтaктикo-ceмaнтичних 

зв’язків. Елeмeнтapнa ceмaнтичнa мережа пpeдcтaвляє peзyльтaт 
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синтаксичного aнaлізу та пocтcинтaкcичних тpaнcфopмaцій дepeвa 

залежностей між cлoвaми у окремих реченнях. Пoвнa ceмaнтичнa мережа 

тeкcту є сукупністю окремих ceмaнтичних мереж, які відповідають реченням. 

У розділі описано застосування напівавтоматичного методу 

розширення базової онтології для предметної області «радіаційна безпека». 

Для вирішення проблеми неоднозначності слів використано словник 

синонімів. Наводяться результати експерименту, виконаного для поповнення 

онтології новими екземплярами, знайденими в спеціалізованому текстовому 

корпусі. 

У розділі представлено оцінку ефективності та перспективи 

використання отриманих моделей та методів. Оцінку ефективності здійснено 

окремо для двох основних задач, які вирішуються у дослідженні: задачі 

видобування фактів з текстів та задачі видобування фактів разом з їх 

визначеннями. Для оцінки ефективності використані коефіцієнт точності 

Precision та коефіцієнт повноти Recall. Показано перспективи використання 

запропонованих моделей і методів ідентифікації та обробки предметних 

знань для індексування повнотекстових документів у задачах 

інтелектуального пошуку фактографічної інформації за ключовими словами, 

розробки інформаційної технології створення OLAP-кубів для подання 

багатовимірного простору знань колекції документів, визначення 

семантичної близькості на основі когнітивного підходу. 

Таким чином, розроблена інформаційна технологія інтелектуального 

аналізу фактографічної інформації удосконалює та доповнює існуючий 

підхід обробки текстових даних і не суперечить існуючій практиці, що 

свідчить про її практичну цінність та ефективність використання. 

Ключові слова: інформаційна технологія, фактографічна інформація, 

метод компараторної ідентифікації, екстракція фактів, онтологічна 

специфікація. 
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SUMMARY 

Doroshenko A.Yu. Information technology of inteleсtual analysis of factual text 

resources. - Qualifying scientific work as a manuscript. 

The dissertation for a candidate degree in technical sciences (PhD), speciality 

05.13.06 – Information Technologies (122 - Computer Science). – National Technical 

University «Kharkiv Polytechnic Institute», Kharkiv, 2019. 

The research object is a process of intelectual analysis of factual information in 

text data. 

The subject of the study are models and information technology, selection and 

identification of factual information in text resources. 

The thesis is devoted to solve the actual scientific and practical tasks and 

creation of information technology for intellectual analysis of factual resources to 

ensure consistency and relevance of the results of intellectual analysis of factual 

resources.  

The introduction substantiates the relevance of the thesis topic, indicates the 

connection of work with scientific themes, and formulates the purpose and tasks of the 

research, defines the object, subject and methods of the research, shows the scientific 

novelty, and the practical significance of the obtained results, provides information on 

the results approbation, their testing, and publication. 

In the first chapter was described an analysis and classification of search for text 

information and was presented an overview of the problems, advantages and 

disadvantages of existing methods. The analysis of the researches was carried out in 

the field of intellectual thematic analysis of texts, the problems of classification and 

clustering were considered, the necessity to build up a comprehensive list of 

information modeling tasks, as well as the setting of tasks in the field of information 

technologies of factual data processing in networks.  

It is important for users of networks to search for the required information by 

request that answers subjective criteria, that’s why we have a task of Informational 

Retrieval (IR) as a process of search for unstructured information. Information 
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that characterizes a specific fact, a factual event, or a combination of them, is called 

factual. 

In order to simplify the search of information and to make it relevant, was used 

a certain number of IR methods, but an overview of the problems, advantages and 

disadvantages of existing IR methods has shown that with their large amount, the 

problem of automated search of factual information is not sufficiently solved. An 

ontological approach was considered, which allows to specify and construct a search 

request image based on the semantic description of knowledge resources of the 

information space. Use of ontology can increase the pertinency of IR, which means the 

correspondence of the received resources to a certain information. The application of 

integration and search of information – based on  ontologies is used to support 

managerial decisions and being a means of representing semantics. 

The second chapter is devoted to the analysis of the peculiarities of intellectual 

processing of factual text information and the substantiation of the choice of 

mathematical tools for modeling the process of processing facts, describes the basic 

principles and principles of modeling linguistic processing of factual resources, as well 

as basic models of intellectual processing of factual information. 

Implementation of effective search of factual information requires studying the 

structure of the subject area, finding its specific semantic features, studying the 

process of finding relevant sources by a specialist in the industry. Formal 

representation of factual information is possible only on the basis of modeling of the 

specialist's activity in the analysis of full-text information and identification of its 

contents. 

For this purpose is used the method of comparative identification of linguistic 

objects, which are effective means of describing intellectual activity of a person. The 

theory of comparative identification allows us to find out the internal structure of 

information signals, the form of the function of transforming the content of 

information and the form of the predicate, which describes the choice of action by a 

specialist. 
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An even more abstract and powerful tool used for informatization, including 

machine presentation and processing of knowledge, is the theory of categories. 

The theory of categories makes it possible to describe clearly the processes of 

formation and processing of knowledge. For this purpose in this work is used the 

algebra of predicates, with a help of the means of which the predicate interpretation of 

the category is constructed. The presence of algebra of finite predicates opens the 

possibility of a transition from algorithmic description of information processes to 

describing them in the form of equations that specify the relationship between 

variables. 

All variables in the equation are equal, they are also having an advantage over 

algorithms, since they allow to calculate the system response even with incomplete 

certainty of input signals. Thus, in the work, the algebra of finite predicates is regarded 

as a research tool. The use of predicate categories is proposed for the formalization of 

factual information. The corresponding relational models of semantic connections of 

elements of factual information are considered and constructed with the help of 

predicate algebras. 

The third chapter provides a reference model for analyzing of factual 

information, were developed models for information retrieval of facts. The analysis 

and classification of ontologies were carried out with the aim of using the ontological 

approach to the description of the processes of integration of factual information. 

Features of the intellectual analysis of factual text information were considered. 

The classification of facts and stages of selection of facts were given from poorly 

structured text information. It is proposed to describe the use of two types of triplets: 

«Subject → Relation→ Object» and «Object → Attribute → Value». 

This allows to remove the concept of weakly structured text resources and to 

describe the relationship between them in a structured form.  There was also offered 

the reference model of the analysis of factual information and were carried out 

modeling of information search of factual information on the basis of a mathematical 

model of a comparator. 
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Searching for a fact is a search in a semantic network of the text of a subnet that 

is isomorphic to one of the templates. If the subnet is found, the fact is considered to 

be established, after which is carried out the removal of entities and their marking of 

the poles, which are specified in the corresponding nodes of the linguistic description. 

An information system that solves the problems of searching and analyzing factual 

information requires base of knowledge that reflects the basic relationships of 

concepts in a particular subject area. 

Information about these relationships can be used in the construction of the 

thesaurus and the ontology of the subject field. By means of predicate categories, the 

set of output rules is stored in the form of the kernels of linear operators, and the 

mechanism of knowledge formation itself is represented in the form of linear operators 

by the formulas of predicate of algebras. The decision of the tasks of collecting factual 

information is based on models of informational factual search and extraction of data. 

Models of information search of factual information are given on the basis of a 

comparator. 

The use of ontologies was described for the processes of integration of factual 

information. The basis of the subject area are used ontologies that describe the 

knowledge of a particular industry. Matching ontologies is a solution to the problem of 

semantic heterogeneity, which is important for the following tasks: the development of 

ontologies; integration of schemes; directory integration; data integration; response to 

requests, etc. Particular attention is paid to the ontology checking stage by 

constructing semantic document descriptors and analysis of contradictions, since it is 

critical for the entire ontology construction procedure and is a major difference in the 

proposed approach compared to known methods. 

The fourth chapter is devoted to the practical implementation of the research 

results. The analysis of peculiarities of practical realization of the decision of the 

problem of extraction of factual data is carried out, approaches and information 

technologies of solving parsing problems on the basis of existing information systems 

are considered. Models of search, extraction and processing of the factual data on the 

basis of the complex of logical-linguistic models are offered. Processing text data 
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takes a lot of time, and storing its results requires a sufficient amount of memory that 

can be critical. 

To check the required amount of memory for storing important information we 

need to evaluate one entry in the database. To determine the required number of tests, 

the results of which are used to calculate the precision, recall, forged, fallout and error,  

are used the means of mathematical statistics and probability theory. 

In the work was developed the reference architecture and was proposed the 

variant of deployment of the software system. The software components of the server 

part of the software system are developed, which allows to make extraction of data 

from trading platforms based on the use of flexible configuration and predicate model 

of data mining. Software components for data collection are developed and 

implemented, on the example of collecting characteristics of mobile phone models. 

Testing of the developed components has been carried out and their efficiency has 

been proved to collect data from three different trading platforms. 

The factual search technology is based on the substantive content of the text in 

the form of a semantic network, which contains meaningful words and phrases that are 

associated with different types of syntactic-cementious relationships. The Elementary 

Semantic Network provides syntactic analysis of postsyntactic transformations and 

syntactic relationships between words in the individual sentences. The full semantic 

network of text is a collection of individual chains that correspond to the sentence. 

The chapter describes the use of the semi-automatic method for extending the 

basic ontology for the "radiation safety" domain. The synonym dictionary is used to 

solve the ambiguity of words. The results of an experiment performed to replenish the 

ontology with new instances that are  found in a specialized text corps. 

The chapter presents an assessment of the effectiveness and prospects of using 

the models and methods. The performance evaluation is done separately for the two 

main tasks that are solved in the study: the tasks of extracting facts from texts and the 

problems of extracting facts together with their definitions. To evaluate the efficiency, 

the Precision Accuracy and Recall Factor are used. The prospects of using the 

proposed models and methods of identification and processing of subject knowledge 
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were shown for indexing of full-text documents in the tasks of intellectual search of 

factual information by keywords, also were shown the development of information 

technology for the creation of OLAP cubes for the presentation of a multidimensional 

knowledge collection of documents, and the definition of semantic proximity based on 

the cognitive approach. 

Thus the information technology that was developed for the intellectual analysis 

of factual information improves and adds the existing approach to processing of text 

data and does not contradict existing practice, which testifies about its practical value 

and efficiency. 

Keywords: information technology, factual information, method of comparative 

identification, fact extraction, ontological specification. 
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