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АНОТАЦIЯ

Добровольський Г. А. Модель, метод та iнформацiйна технологiя

вiдбору наукових публiкацiй у процесi пiдготовки бiблiографiчного

покажчика. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата технiчних наук

за спецiальнiстю 05.13.06 – iнформацiйнi технологiї (Технiчнi науки). –

Запорiзький нацiональний унiверситет Мiнiстерства освiти i науки

України; Харкiвський нацiональний унiверситет iменi В. Н. Каразiна

Мiнiстерства освiти i науки України, Харкiв, 2021.

Дисертацiйна робота присвячена розробленню моделi, методу та

iнформацiйної технологiї, призначених для автоматичного збору та

пiдтримання в актуальному станi персоналiзованих науково-допомiжних

або рекомендацiйних бiблiографiчних покажчикiв – колекцiй публiкацiй,

що мiстять всi важливi результати заданої областi наукового знання i,

одночасно, є достатньо короткими для детального вивчення науковцем.

Створенi за допомогою розробленої технологiї бiблiографiчнi покажчики

можуть бути основою для аналiзу сучасного стану дослiджень, основою

робочих програм навчальних дисциплiн i перелiком рекомендованих для

вивчення публiкацiй.

Наявнi методи аналiзу наукових публiкацiй включають

iнтелектуальний аналiз текстiв (S. Deerwester, S. Dumais, G. Furnas,

T. Landauer, D. M. Blei, X. Yan, Y. Zuo, Д. В. Ланде, Н. В. Шаронова,

Н. Ф. Хайрова, А. М. Глибовець, К. В. Воронцов та iн.), дослiдження

цитувань та методи обчислення наукової цiнностi публiкацiй

(D. J. de Solla Price, E. Garfield, L. Leydesdorff, P. Wouters, M. Callon,
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J. Law, A. Rip, R. Merton, J. R. Cole, S. Cole, J. Hirsch, M. Newman,

D. Edge, J. C. Shin, L. Egghe, N. Hummon, P. Dereian, В. Батагель,

J. S. Liu, L. YY. Lu, C. Calero-Medina, E. Noyons, J. Lecy. Д. В. Ланде,

А. М. Глибовець, Н. Ф. Хайрова, В. Д. Гогунський та iн. ), методи

створення систематичних оглядiв стану дослiджень у вибранiй науковiй

областi (M. Petticrew, S. Gilbody та iн.). Аналiз iснуючого процесу

пiдготовки бiблiографiчного покажчика показав, що автоматизацiї

засобами iнформацiйних технологiй пiддаються бiблiографiчне виявлення

та вiдбiр, але укладання науково-допомiжних або рекомендацiйних

бiблiографiчних покажчикiв вимагає найскладнiшого виду виявлення та

вiдбору – рекомендацiйного. Iснуючi методи аналiзу наукових публiкацiй

або зосереджуються на вивченнi вже готових корпусiв публiкацiй або

виконують пошук за ключовими словами для збору таких корпусiв.

Суттєвими недолiками пошуку за ключовими словами є його

суб’єктивнiсть i нестача систематичностi. Вiдсутнiсть досвiду у заданiй

областi, iндивiдуальнi особливостi термiнологiї, науковi iнтереси та досвiд

конкретної особи спричиняють появу нерелевантних публiкацiй та

прогалин у результуючому корпусi. У вiдомих методах та практиках

покращення якостi пошуку виконується за допомогою корекцiї набору

ключових слiв шляхом вивчення всiх виявлених публiкацiй – як

релевантних, так i нерелевантних, – що спричиняє зайвi витрати часу i не

гарантує повноти корпусу. Iншим помiтним недолiком усiх

проаналiзованих методiв є вiдсутнiсть об’єктивних оцiнок кiлькостi

публiкацiй, якi необхiдно отримати для повного представлення картини

розвитку знань.

Визначено, що одним з можливих напрямiв покращення ефективностi

бiблiографiчного виявлення та вiдбору, є створення мережi цитування
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методом «снiгової кулi», поєднане з тематичним моделюванням,

аналiзом цитування методом головних шляхiв та автоматичним

виявленням термiнiв. Фiльтрацiя коротких текстiв за допомогою

ймовiрнiсного тематичного моделювання допоможе порiвняти їх змiст,

зменшивши тим самим розмiр «снiгової кулi», аналiз цитування дасть

можливiсть вiдiбрати визнанi науковою спiльнотою публiкацiї, методи

автоматичного виявлення термiнiв дозволять оцiнити термiнологiчну

насиченiсть впорядкованої множини публiкацiй та сформувати

бiблiографiчний покажчик, який може бути вивчений експертом за

мiнiмальний час. Вiдповiдним критерiєм ефективностi є кiлькiсть

елементiв у мiнiмальнiй термiнологiчно насиченiй впорядкованiй множинi

публiкацiй.

Метою дисертацiйної роботи є пiдвищення ефективностi виявлення та

вiдбору наукових публiкацiй у процесi пiдготовки науково-допомiжного

або рекомендацiйного бiблiографiчного покажчика шляхом отримання

мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй

за допомогою розробки та застосування iнформацiйної технологiї, яка

базується на розроблених математичнiй моделi та методi

бiблiографiчного виявлення й вiдбору, та вiдповiднi програмнi рiшення.

Об’єктом дослiдження є процес пiдготовки науково-допомiжних та

рекомендацiйних бiблiографiчних покажчикiв у наукометричних

пошукових системах.

Предметом дослiдження є модель, метод та iнформацiйна технологiя

автоматизацiї бiблiографiчного виявлення та вiдбору з використанням

ймовiрнiсного тематичного моделювання текстових документiв, аналiзу

цитувань в наукометричних пошукових системах та автоматичного

виявлення термiнiв.
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Наукова новизна одержаних результатiв:

– вперше розроблено гiбридну математичну модель процесу

бiблiографiчного виявлення та вiдбору, яка вiдрiзняється вiд наявних

одночасним використанням iтерацiй контрольованої «снiгової кулi»,

ймовiрнiсного тематичного моделювання текстових документiв, аналiзу

мережi цитування, автоматичного виявлення термiнiв, наявнiстю ознак

нерухомої точки iтерацiй та показникiв насиченостi набору термiнiв

обраної предметної областi, що створило пiдґрунтя для розробки методу

виявлення та вiдбору мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої

множини публiкацiй;

– вперше розроблено метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору,

який вiдрiзняється вiд наявних аналогiв спiльним узгодженим

застосуванням вдосконалених методiв вiдбору початкової множини

публiкацiй, побудови ймовiрнiсної тематичної моделi текстових

документiв, контрольованої «снiгової кулi», аналiзу мережi цитування,

автоматичного виявлення термiнiв та виявлення термiнологiчного

насичення. На вiдмiну вiд вiдомих аналогiв розроблений метод дозволяє у

процесi бiблiографiчного виявлення та вiдбору швидше отримати

мiнiмальну термiнологiчно насичену впорядковану множину публiкацiй;

– вперше розроблено iнформацiйну технологiю, що, на вiдмiну вiд

вiдомих аналогiв, дозволяє створювати мiнiмальнi термiнологiчно

насиченi впорядкованi множини публiкацiй, формуючи короткi

бiблiографiчнi покажчики, якi мiстять найважливiшi термiни предметної

областi;

– удосконалено метод iмовiрнiсного тематичного моделювання

текстових документiв шляхом застосування методу головних компонент,

що, на вiдмiну вiд вiдомих аналогiв, дозволяє автоматично визначити
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кiлькiсть тем;

– отримали подальший розвиток методи iнформацiйного пошуку,

призначенi для задоволення iнформацiйної потреби з низькою

специфiчнiстю, шляхом розробки критерiю зупинки пошуку, що дозволяє

сформувати мiнiмальну термiнологiчно насичену впорядковану множину

публiкацiй i тим самим скоротити час пошуку.

У роботi виконано експериментальнi дослiдження початкової колекцiї

публiкацiй, вдосконаленої тематичної моделi текстових документiв,

дослiджено властивостi мережi цитування, отриманої розробленим у

роботi методом, та показана збiжнiсть його iтерацiй, описано практичне

застосування розробленого методу у навчальному процесi.

Також експериментально дослiджено термiнологiчне насичення

впорядкованої множини публiкацiй, отриманої розробленим у роботi

методом бiблiографiчного виявлення та вiдбору. На прикладi теми

«Онтологiї(комп’ютернi науки)» показано, що термiнологiчне насичення

спостерiгається у колекцiї публiкацiй, зiбранiй у наукометричнiй базi

«Microsoft Academic» розробленим методом, та в колекцiї, вибранiй з

«Microsoft Academic» за автоматично призначеним ключовим словом

«Онтологiї (комп’ютернi науки)». Для публiкацiй, знайдених в «ACM

digital library», насичення не спостерiгається, для результатiв пошуку

«Google Академiї» насичення, можливо, потребує збору бiльшої колекцiї.

Обчислений показник якостi – розмiр мiнiмальної термiнологiчно

насиченої впорядкованої множини публiкацiй показав, що розроблений у

роботi метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору дозволяє створити

на 9% меншу мiнiмальну термiнологiчно насичену впорядковану множину

публiкацiй, нiж розглянутi аналоги.

Практичне значення одержаних результатiв полягає в тому, що
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розробленi модель, метод та iнформацiйна технологiя можуть бути

ефективно використанi для автоматичного збору та пiдтримання в

актуальному станi персоналiзованих бiблiографiчних покажчикiв –

колекцiй публiкацiй, що мiстять всi важливi результати заданої областi

наукового знання i, одночасно, є достатньо короткими для детального

вивчення науковцем. Розроблена iнформацiйна технологiя i розробленi

для її пiдтримки iнструментальнi програмнi засоби були успiшно

впровадженi в навчальному процесi факультету прикладних наук

Українського Католицького Унiверситету в дисциплiнi «Automated Term

Extraction and Ontology Learning from Texts», яка викладається

магiстрантам освiтньої програми «Наука про данi» спецiальностi

«Комп’ютернi науки»(акт про впровадження вiд 20.06.2018), а також

кафедри комп’ютерних наук Запорiзького нацiонального унiверситету пiд

час написання квалiфiкацiйних робiт бакалаврiв та дипломних робiт

магiстрiв спецiальностi «Iнформацiйнi системи та технологiї» для

укладання репрезентативних колекцiй публiкацiй з метою огляду

сучасного стану дослiджень за темою кожної роботи (акт про

впровадження вiд 7.10.2019).

Ключовi слова: автоматичне виявлення термiнiв, аналiз головних

шляхiв, бiблiографiчне виявлення, бiблiографiчний вiдбiр, iмовiрнiсна

тематична модель текстових документiв, iнформацiйна технологiя,

математична модель, мережа цитування, метод головних компонент,

метод контрольованої снiгової кулi, метод виявлення та вiдбору,

низька специфiчнiсть iнформацiйної потреби, розрiджена симетрична

невiд’ємна матрична факторизацiя, термiнологiчне насичення.
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ABSTRACT

Dobrovolskyi H. A. Model, Method and Information Technology of Scientific

Publication Selection in the Process of Bibliographical Index Compilation. –

Qualification scientific work is as a manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Technical Sciences, Speciality 05.13.06 –

information technologies (technical sciences). – Zaporizhzhya National

University of Ministry of Education and Science of Ukraine; V. N. Karazin

Kharkiv National University of Ministry of Education and Science of Ukraine,

Kharkiv, 2021.

In the dissertation research it were proposed a model, a method and an

information technology that are intended for automatic gathering and

updating of the personalized scientific supporting or recommender

bibliographical indexes. The indexes are ordered sets of the publications

containing the most valuable results of the domain of interest that can be

used to get state-of-the-art, compose the training program, and create list of

references.

The known methods of scientific publication analysis are: intelligent text

analysis (S. Deerwester, S. Dumais, G. Furnas, T. Landauer, D. M. Blei, X.

Yan, Y. Zuo, D. Lande, N. Sharonova, N. Khairova, A. Glybovets, K. Vorontsov

etc.), citation analysis and calculation of the scientific publication valueness (D.

J. de Solla Price, E. Garfield, L. Leydesdorff, P. Wouters, M. Callon, J. Law,

A. Rip, R. Merton, J. R. Cole, S. Cole, J. Hirsch, M. Newman, D. Edge, J. C.

Shin, L. Egghe, N. Hummon, P. Dereian, V. Batagelj, J. S. Liu, L. YY. Lu, C.

Calero-Medina, E. Noyons, J. Lecy. D. Lande, A. Glybovets, N. Khairova, V.

Gogunsky etc. ), methods of systematic reviews of the selected scientific domain
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(M. Petticrew, S. Gilbody etc.).

The analysis of the existing process of bibliographic index compilation

shows that automatization can be applied to the operations of bibliographic

discovery and selection. However, a compilation of the scientific-supporting or

recommendation bibliographic indexes requires the recommendation discovery

and selection that are most complex types of the bibliographic index

compilation operations. Existing methods of discovery and selection either

concentrate on the study of the existing datasets or collect their data with a

keyword search. The most notable drawback of the keyword search is its

dependence on the person that searches. Low experience in the search domain,

personal peculiarities of the domain thesaurus, scientific interests and

individual’s experience causes the irrelevant publication selection and relevant

publication omitting.

In the existing methods, the improvement is reached with tuning of the

keywords used after all found documents are read and analyzed including

both relevant and irrelevant. However the reading the irrelevant publications

takes a while and does not guarantee the high recall of the search result.

Another significant drawback of the reviewed methods is the absence of

objective estimates of the number of publications that are necessary to get the

complete presentation of the knowledge on the selected subject. It is identified

that one of ways to get more efficient bibliographic discovery and selection is

collecting the citation network with snowball sampling method combined with

probabilistic topic model of the publication texts, citation analysis with main

path method and automatic term extraction. Filtering out the short texts

with a probabilistic topic model allows their content comparison and decreases

the snowball size. Citation analysis allows selection of the publications that

are most accepted with the scientific community. Term extraction method
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allows measuring the terminological saturation of the ordered publication set

and compilation of the bibliographic index that can be read with an expert in

minimal time. The corresponding criterion of efficiency is the number of

elements in the minimal terminologically saturated ordered publication set.

The objective of the dissertation research is increasing the efficiency of the

discovery and selection of the scientific publications in the process of

formation of the scientific-supporting or recommender bibliographic indexes.

To get there, the minimal terminologically saturated ordered publication set is

collected with the designed information technology based on the developed

mathematical model and the worked-out method of discovery and selection

implemented as a software package.

To reach the goal, the following tasks are completed:

– analyze the existing process of bibliographic discovery and selection to

highlight its drawbacks;

– catch out models, methods and information technologies that can be

improved, combined and applied to increase the efficiency of the bibliographic

discovery and selection process;

– develop the hybrid mathematical model of the process of the

bibliographic discovery and selection destined for presentation, iterative

discovery and selection of the minimal terminologically saturated ordered

publication set;

– develop the method of iterative bibliographic discovery and selection of

the minimal terminologically saturated ordered publication set and algorithms

of the software implementation of the developed method;

– develop the information technology that is grounded on the developed

method and mathematical model;

– implement the developed information technology as software package;
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– perform the experimental study of the efficiency and effectiveness of the

developed information technology;

– carry out the practical approbation of the developed information

technology.

The object of research is the process of compilation of the

scientific-supporting and recommendation bibliographic indexes in the

scientific search systems.

The subject of research is models, methods and information technologies

of the bibliographic discovery and selection that use the probabilistic topic

modelling of the text documents, citation analysis in the scientific search

systems and automatic term extraction.

The scientific novelty ot the obtained results is:

– For the first time, the hybrid mathematical model of the process of

bibliographic discovery and selection is developed. The distinctive feature of

the model is the combination of iterative snowball iterations, probabilistic

topic model of the text documents, citation network analysis, automatic term

extraction, existence of the condition of the iteration stationary point, and the

existence of a condition of terminological saturation in the domain of interest.

The developed model supports the method of discovery and selection of the

minimal terminologically saturated ordered publication set.

– For the first time, the method of bibliographic discovery and selection is

developed. The method consist in the coordinated application of the improved

methods of seed collection picking, probabilistic topic model construction,

controlled snowball iterations, citation network analysis, automatic term

extraction and terminological saturation detection. Compared to similar ones,

the method allows faster collection of the minimal terminologically saturated

ordered set of publications.
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– For the first time the information technology is developed. Unlike

analogues, the technology allows creation of the minimal terminologically

saturated bibliographic indexes that contain the seminal terms of the scientific

domain of interest.

– The method of probabilistic topic modelling of the text documents is

improved with the application of the principal component approximation. The

improvement allows determining the number of topics in an automatic way.

– The information retrieval methods are advanced in the field of meeting the

low-specific information need. The essence of the advance is the stopping search

criterion that allows minimizing the search time with collecting the minimal

terminologically saturated ordered publication.

In the dissertation research, the experimental study of the seed collection

is performed. In the experiments, the quality measures of the improved

probabilistic topic model are estimated. Also, the properties of the citation

networks collected with suggested snowball sampling are investigated, the

convergence of the snowball sampling iterations is shown. The application of

the developed method and information technology is described.

One more experimental study looks into terminological saturation of the

ordered publication set that was collected with the developed controlled

snowball sampling method. For the chosen domain of interest «Ontologies

(computer science)», it is shown that the terminological saturation is observed

if the collection is gathered with the developed controlled snowball sampling

method in «Microsoft Academic» database and if the collection is gathered

with automatically assigned keyword «Ontologies (computer science)». The

publications found with keyword search in the «Google Scholar» service and

the publications found in ACM digital library terminological saturation is not

observed and, perhaps, requires collecting the larger publication set. The
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calculated quality measure – the size of minimal terminologically saturated

publication set, shows that the developed in the dissertation method of the

controlled snowball sampling allows the 9% less minimal terminologically

saturated publication set than the best of the considered analogues.

The practical value of the obtained results is that the designed model,

method and information technology can be effectively used to automatically

collect and update the personalized bibliographical indexes that are

collections of the publications containing all significant results in the domain

of interest and at the same time are small enough to be studied by human in

acceptable time.

The developed information technology and software tools that implement

the technology were successfully applied in the learning process of the Faculty of

Applied Sciences of Ukrainian Catholic University as part of course «Automated

Term Extraction and Ontology Learning from Texts» that is included into Data

Science Master degree program. Another use case of the developed technology

is its application in the learning process of the Computer Science department

of Zaporizhzhia National University to collecting the seminal publications and

then write the Related Work section of the bachelors and master’s thesis.

Key words: automatic term extraction, bibliographic disovery,

bibliographic selection, citation network, controlled snowball sampling,

information technology, low-specific information need, main path analysis,

mathematical model, method of disovery and selection, principal component

analysis, probabilistic topic modelling of text documents, sparse symmetric

nonnegative matrix factorization, terminological saturation.
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LDA – Latent Dirichlet Allocation, приховане розмiщення Дiрiхле.

NLTK – Natural Language Toool Kit.

PMI – pointwise mutual information.

NPMI – normalized pointwise mutual information.

N – мережа цитування.

REF – вiдношення цитування.

C – множина словосполучень.

Cvalue – мiра належностi словосполучення до множини термiнiв.

DocDiff – мiра вiдмiнностi публiкацiй.

D – множина всiх доступних для аналiзу публiкацiй.

N – множна натуральних чисел.

B – множина публiкацiй, результат попереднього вiдбору.

L – множина публiкацiй, результат вiдбору.

T – множина термiнiв.

T – множина тем тематичної моделi текстових документiв PTM .

thd – мiра вiдмiнности впорядкованих множин термiнiв.

S – множина речень.

РСНМФ – розрiджена симетрична невiд’ємна матрична факторизацiя.

СНМФ – симетрична невiд’ємна матрична факторизацiя.

НМФ – невiд’ємна матрична факторизацiя.
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ВСТУП

Обґрунтування вибору теми дослiдження. У процесi

виконання наукових дослiджень, який включає пiдготовку нової статтi,

монографiї, пiдручника потрiбно знайти та проаналiзувати публiкацiї, якi

мiстять всi важливi науковi результати – створити науково-допомiжний

або рекомендацiйний бiблiографiчний покажчик на задану тему. Етапами

створення бiблiографiчного покажчика є бiблiографiчне виявлення,

вiдбiр, характеристика та групування. Бiблiографiчне виявлення – це

складання перелiку публiкацiй, якi можуть пiсля вiдбору, складання

опису (характеристики) та групування увiйти до бiблiографiчного

покажчика.

Попереднiй вiдбiр, вiдбувається одночасно з виявленням публiкацiй

пiд час пошуку публiкацiй в архiвах журналiв, конференцiй,

використання наукових пошукових систем таких як Google Scholar,

Scopus, Microsoft Academic. У межах iснуючих практик попереднiй вiдбiр

здiйснює експерт шляхом перегляду публiкацiй з максимальною

повнотою, щоб вирiшити, чи потрiбно їх включити до покажчика.

Остаточний вiдбiр вiдбувається пiсля систематизацiї всього зiбраного

матерiалу та виявлення прогалин або нерелевантних публiкацiй.

Складання бiблiографiчного покажчика – процес трудомiсткий. Тому на

практицi бiблiотеки на запити окремих користувачiв не складають

бiблiографiчнi покажчики, укладаючи натомiсть бiблiографiчнi довiдки

(списки лiтератури). Крiм того, це, зазвичай, робиться бiблiотечними

робiтниками, якi не мають необхiдного експертного досвiду у заданiй

галузi дослiджень i не можуть оцiнити оптимальнiсть та повноту
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укладеної бiблiографiчної довiдки.

Аналiз iснуючих дослiджень показав, що вони або зосереджуються на

вивченнi вже готових корпусiв публiкацiй або виконують пошук за

ключовими словами для збору таких корпусiв. Суттєвими недолiками

iснуючого способу пошуку є його суб’єктивнiсть i нестача

систематичностi. Вiдсутнiсть досвiду у заданiй областi, iндивiдуальнi

особливостi термiнологiї, науковi iнтереси та досвiд конкретної особи

спричиняють появу нерелевантних публiкацiй та прогалин у

результуючому корпусi. В iснуючих методах та практиках покращення

якостi пошуку виконується за допомогою корекцiї набору ключових слiв

шляхом вивчення всiх виявлених публiкацiй – як релевантних, так i

нерелевантних, – що спричиняє зайвi витрати часу i не гарантує повноти

корпусу.

На пiдставi аналiзу зроблено висновок про те, що наукова задача, яка

полягає в розробцi нових та вдосконаленнi наявних засобiв автоматизацiї

бiблiографiчного виявлення та вiдбору, є актуальною.

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертацiйної роботи є

пiдвищення ефективностi виявлення та вiдбору наукових публiкацiй у

процесi пiдготовки науково-допомiжного або рекомендацiйного

бiблiографiчного покажчика шляхом отримання мiнiмальної

термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй за

допомогою розробки та застосування iнформацiйної технологiї, яка

базується на розроблених математичнiй моделi та методi

бiблiографiчного виявлення й вiдбору, та вiдповiднi програмнi рiшення.

Для досягнення мети в роботi необхiдно вирiшити такi задачi:

– проаналiзувати наявний процес бiблiографiчного виявлення та вiдбору з

метою визначення його недолiкiв;
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– виявити моделi, методи та iнформацiйнi технологiї, якi можуть бути

вдосконаленi, об’єднанi та застосованi для пiдвищення ефективностi

процесу бiблiографiчного виявлення та вiдбору;

– розробити гiбридну математичну модель процесу бiблiографiчного

виявлення та вiдбору, призначену для представлення, iтеративного

виявлення та вiдбору мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої

множини публiкацiй;

– розробити метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору мiнiмальної

термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй;

– розробити iнформацiйну технологiю бiблiографiчного виявлення та

вiдбору, що базується на розроблених моделi та методi;

– програмно реалiзувати розроблену iнформацiйну технологiю;

– провести експериментальне дослiдження ефективностi розробленої

iнформацiйної технологiї;

– провести практичну апробацiю розробленої iнформацiйної технологiї.

Об’єктом дослiдження є процес пiдготовки науково-допомiжних та

рекомендацiйних бiблiографiчних покажчикiв у наукометричних

пошукових системах.

Предметом дослiдження модель, метод та iнформацiйна

технологiя автоматизацiї бiблiографiчного виявлення та вiдбору з

використанням ймовiрнiсного тематичного моделювання текстових

документiв, аналiзу цитувань в наукометричних пошукових системах та

автоматичного виявлення термiнiв.

Методи дослiдження базуються на застосуваннi: апарату теорiї

множин i методiв аналiзу графiв для опису розроблених моделi та

методу; алгоритмiв машинного навчання i обробки природних мов для

тематичного моделювання та автоматичного виявлення термiнiв; методiв
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аналiзу графiв для виявлення й вiдбору найвпливовiших публiкацiй,

математичної статистики для обчислення критерiїв зупинки

бiблiографiчного виявлення та вiдбору.

Наукова новизна одержаних результатiв:

– вперше розроблено гiбридну математичну модель процесу

бiблiографiчного виявлення та вiдбору, яка вiдрiзняється вiд наявних

одночасним використанням iтерацiй контрольованої «снiгової кулi»,

ймовiрнiсного тематичного моделювання текстових документiв, аналiзу

мережi цитування, автоматичного виявлення термiнiв, наявнiстю ознак

нерухомої точки iтерацiй та показникiв насиченостi набору термiнiв

обраної предметної областi, що створило пiдґрунтя для розробки методу

виявлення та вiдбору мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої

множини публiкацiй;

– вперше розроблено метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору,

який вiдрiзняється вiд наявних аналогiв спiльним узгодженим

застосуванням вдосконалених методiв вiдбору початкової множини

публiкацiй, побудови ймовiрнiсної тематичної моделi текстових

документiв, контрольованої «снiгової кулi», аналiзу мережi цитування,

автоматичного виявлення термiнiв та виявлення термiнологiчного

насичення. На вiдмiну вiд вiдомих аналогiв розроблений метод дозволяє у

процесi бiблiографiчного виявлення та вiдбору швидше отримати

мiнiмальну термiнологiчно насичену впорядковану множину публiкацiй;

– вперше розроблено iнформацiйну технологiю, що, на вiдмiну вiд

вiдомих аналогiв, дозволяє створювати мiнiмальнi термiнологiчно

насиченi впорядкованi множини публiкацiй, формуючи короткi

бiблiографiчнi покажчики, якi мiстять найважливiшi термiни предметної

областi;
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– удосконалено метод iмовiрнiсного тематичного моделювання

текстових документiв шляхом застосування методу головних компонент,

що, на вiдмiну вiд вiдомих аналогiв, дозволяє автоматично визначити

кiлькiсть тем;

– отримали подальший розвиток методи iнформацiйного пошуку,

призначенi для задоволення iнформацiйної потреби з низькою

специфiчнiстю, шляхом розробки критерiю зупинки пошуку, що дозволяє

сформувати мiнiмальну термiнологiчно насичену впорядковану множину

публiкацiй i тим самим скоротити час пошуку.

Особистий внесок здобувача. Усi науковi результати, викладенi в

дисертацiї, отриманi здобувачем особисто. У роботах, якi написано у

спiвавторствi, особистий внесок здобувача полягає у наступному: участь у

розробцi методу порiвняння i вiдбору бiблiографiчних анотацiй [9];

участь у плануваннi та виконаннi обчислювальних експериментiв iз

оцiнки якостi порiвняння та вiдбору бiблiографiчних анотацiй [20]; участь

у розробцi методiв пошуку коротких текстiв за схожiстю, плануваннi та

виконаннi обчислювальних експериментiв [10]; участь у розробцi методiв

хешування, плануваннi та виконаннi обчислювальних експериментiв з

оцiнки якостi методiв порiвняння та вiдбору коротких текстiв [11];

участь у плануваннi та виконаннi обчислювальних експериментiв з оцiнки

якостi методiв порiвняння та вiдбору коротких текстiв [12]; участь у

розробцi математичної моделi пошуку за схожiстю, плануваннi та

виконаннi експериментiв з оцiнки якостi хеш-функцiй, призначених для

порiвняння та вiдбору коротких текстiв [13]; участь у розробцi способу

пошуку за схожiстю [21]; участь у розробцi структури та iнтерфейсiв

бiблiотеки класiв, призначеної для пошуку за схожiстю та зiставлення

структур даних [14]; участь у розробцi iнформацiйної технологiї на основi
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потокiв даних [15, 18]; участь у розробцi методiв пошуку коротких

текстiв за схожiстю, плануваннi та виконаннi обчислювальних

експериментiв [1]; участь у розробцi шляхiв застосування методу

головних компонент до тематичного моделювання текстових документiв

для порiвняння бiблiографiчних анотацiй [4]; участь у розробцi

вдосконаленого методу розрiдженої симетричної невiд’ємної матричної

факторизацiї [16]; розроблено метод застосування ймовiрнiсного

тематичного моделювання текстових документiв для контролю розмiрiв

«снiгової кулi» [17]; розроблено iнформацiйну технологiю

бiблiографiчного виявлення та вiдбору [5]; розроблений метод виявлення

та вiдбору застосовано для збору бiблiографiчного покажчика [2];

запропоновано ознаки збiжностi iтерацiй контрольованої «снiгової кулi»,

виконано обчислювальнi експерименти [6]; участь у розробцi

оптимiзованого методу автоматичного виявлення термiнiв [7, 8];

розроблено модель виявлення та вiдбору наукових публiкацiй у процесi

пiдготовки бiблiографiчного покажчика [3].

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертацiйне дослiдження виконувалось в рамках мiжнародного проекту

SemData (грант PIRSES-GA-2013-612551 програми стипендiй для

дослiдникiв Marie Sklodowska-Curie Actions) та НДР МОН України

«Методи та технологiї iнформацiйного пошуку за схожiстю та зiставлення

записiв» (№ДР 0113U001936) кафедри комп’ютерних наук Державного

вищого навчального закладу «Запорiзький нацiональний унiверситет».

Практичне значення одержаних результатiв визначається тим,

що розробленi модель, метод та iнформацiйна технологiя можуть бути

ефективно використанi для автоматичного збору та пiдтримання в

актуальному станi персоналiзованих бiблiографiчних покажчикiв –
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колекцiй публiкацiй, що мiстять всi важливi результати заданої областi

наукового знання i, одночасно, є достатньо короткими для детального

вивчення науковцем. Розроблена iнформацiйна технологiя i розробленi

для її пiдтримки iнструментальнi програмнi засоби були успiшно

впровадженi в навчальному процесi факультету прикладних наук

Українського Католицького Унiверситету в дисциплiнi «Automated Term

Extraction and Ontology Learning from Texts», яка викладається

магiстрантам освiтньої програми «Наука про данi» спецiальностi

«Комп’ютернi науки»(акт про впровадження вiд 20.06.2018), а також

кафедри комп’ютерних наук Запорiзького нацiонального унiверситету пiд

час написання квалiфiкацiйних робiт бакалаврiв та дипломних робiт

магiстрiв спецiальностi «Iнформацiйнi системи та технологiї» для

укладання репрезентативних колекцiй публiкацiй з метою огляду

сучасного стану дослiджень за темою кожної роботи (акт про

впровадження вiд 7.10.2019).

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення та

результати дослiджень пройшли апробацiю та отримали позитивну оцiнку

на наступних конференцiях:

– X мiжнародна конференцiя з математичного моделювання, МКММ

2009, смт. Залiзний Порт (Херсонська обл.), 14-19 вересня 2009 р.;

– XI мiжнародна конференцiя з математичного моделювання, МКММ

2010, смт. Залiзний Порт (Херсонська обл.), 13-18 вересня 2010 р.;

– XII мiжнародна конференцiя з математичного моделювання, МКММ

2011, смт. Залiзний Порт (Херсонська обл.), 12-17 вересня 2011 р.;

– XIII мiжнародна конференцiя з математичного моделювання, МКММ

2012, смт. Залiзний Порт (Херсонська обл.), 17-22 вересня 2012 р.;

– International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial
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Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer, ICTERI

2012, м. Херсон, Херсонський державний унiверситет, 6-10 червня 2012 р.;

– VIII всеукраїнська, XV регiональна наукова конференцiя молодих

дослiдникiв «Актуальнi проблеми математики та iнформатики»,

м. Запорiжжя, ЗНУ, 27-28 квiтня 2017 р.;

– International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial

Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer, ICTERI

2017, м. Київ, Київський нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка,

15-18 травня 2017 р.;

– The 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and
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Публiкацiї. Основнi результати дисертацiї опублiкованi у 21 науковiй

працi, з них: 3 статтi у наукових фахових виданнях України [1, 2, 3]; 5

наукових праць у зарубiжних спецiалiзованих виданнях, проiндексованих

в мiжнароднiй науко-метричнiй базi Scopus [4, 5, 6, 7, 8]; 11 наукових праць,

якi засвiдчують апробацiю матерiалiв дисертацiї [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19]; 2 публiкацiї, що додатково вiдображають науковi результати

дисертацiї [20, 21], у тому числi 1 патент [21].

Структура дисертацiї. Дисертацiйна робота складається зi вступу,

4 роздiлiв, загальних висновкiв, списку використаних джерел та 4 додаткiв.

Обсяг загального тексту дисертацiї складає 216 сторiнок, з них основного

тексту 156 сторiнок, Робота iлюстрована 13 таблицями та 25 рисунками.

Список використаних джерел мiстить 204 найменування.
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РОЗДIЛ 1

АНАЛIЗ ПРОЦЕСУ ПIДГОТОВКИ БIБЛIОГРАФIЧНОГО

ПОКАЖЧИКА ТА МЕТОДIВ ЙОГО АВТОМАТИЗАЦIЇ

1.1 Процес пiдготовки бiблiографiчного покажчика

Створення бiблiографiчного покажчика (БП) є складним

багатоетапним процесом, результатом зусиль авторського колективу.

Складання БП – процес досить трудомiсткий, тому на практицi жодна

бiблiотека не розпочне складання БП, знаючи, що вiн знадобиться лише

одному або кiльком читачам. Рекомендацiї щодо складання

бiблiографiчних посiбникiв радять залучати до роботи

фахiвцiв-бiблiографiв, експертiв у вибранiй предметнiй областi,

редакторiв, i роздiляє процес пiдготовки змiсту на етапи бiблiографiчного

виявлення, бiблiографiчного вiдбору, бiблiографiчного групування [23].

Бiблiографiчне виявлення – це встановлення публiкацiй як об’єктiв

бiблiографування з метою їх подальшої бiблiографiчної обробки.

Результатом виявлення є перелiк публiкацiй, якi можуть бути включенi

до покажчика. Одночасно з виявленням проводиться простий

бiблiографiчний вiдбiр публiкацiй вiдповiдно до обраних критерiїв. Якiсть

вiдбору залежить вiд чiткого окреслення призначення бiблiографiчного

покажчика, множини публiкацiй, якi можна включати до покажчика,

рiвня пiдготовки укладачiв. Бiблiографiчний вiдбiр публiкацiй

проводиться в два етапи: попереднiй та остаточний. Попереднiй вiдбiр

виконується шляхом безпосереднього перегляду публiкацiй i має метою

вирiшення, якi публiкацiй варто включати до покажчика. Незважаючи на

iснування вiдносно надiйних детальних описiв, рекомендується перевiряти
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їх коректнiсть, щоб запобiгти повторам ранiше зроблених помилок.

Остаточний вiдбiр вiдбувається пiсля систематизацiї результатiв

попереднього вiдбору та виявлення прогалин або мало значимих

публiкацiй. На етапi бiблiографiчного вiдбору передбачається всебiчне

ознайомлення з публiкацiями: осмислення теми твору, його логiчної

структури, наукової цiнностi, призначення, вiдповiдностi твору темi

покажчика.

Вимогами до бiблiографiчного покажчика, який використовується для

огляду стану дослiджень на задану тему [24], є наявнiсть релевантного

перелiку публiкацiй, який мiстить всi важливi роботи та дозволяє

сформувати правильний баланс мiж шириною та глибиною огляду. Тому

аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй вимагає саме рекомендацiйного

вiдбору.

Дослiдження пошукової поведiнки науковцiв [25] показують, що крiм

огляду стану дослiджень типовими задачами вiдбору є вивчення

незнайомих тем, пiдтримка обiзнаностi, пошук рецензентiв або колег для

спiльних проектiв, пiдготовка навчальних матерiалiв. Всiх названi задачi,

за виключенням останньої, характеризуються низькою специфiчнiстю та

великим об’ємом результатiв i, як наслiдок, великою тривалiстю пошуку.

Аналiз сучасних пошукових систем показав [26] вiдсутнiсть iнструментiв

для вирiшення наукових пошукових задач. Тому актуальною є

науково-практична задача пiдвищення ефективностi процесу

бiблiографiчного виявлення й вiдбору шляхом розробки удосконалених

моделi, методу та iнформацiйної технологiї.
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1.2 Характеристика сучасних методiв та технологiй,

пов’язаних iз бiблiографiчним виявленням та вiдбором

1.2.1 Бази наукових публiкацiй

Першим кроком до автоматизацiї є вивчення наявних баз даних, якi

надають можливiсть автоматичного пошуку. Розглянувши найвiдомiшi з

них: Google Scholar 1, Microsoft Academic 2, Semantic Scholar3, Scopus4,

Web of Science5, можна побачити, що структура результатiв пошуку у всiх

системах аналогiчна: назва публiкацiї, автори, рiк, мiсце видання,

кiлькiсть цитувань, анотацiя, ключовi слова, перелiк посилань.

Перелiк посилань та аналiз зв’язаних iз темою дослiдження робiт є

традицiйною частиною сучасних наукових публiкацiй [24, 27, 28]. Але,

звичайно, вимоги до обсягу публiкацiї змушує авторiв обмежуватись

тiльки загальним коротким описом областi дослiджень та максимально

лаконiчним викладенням сутi найближчих до власного дослiдження

робiт. Тому перелiк посилань окремої наукової статтi є занадто коротким,

i велика частина публiкацiй не цитується [29], що не дозволяє [30, 31]

застосовувати статистичнi пiдходи.

Повнота баз наукових публiкацiй [32] залежить вiд областi знань i

варiюється вiд 20-30% для бухгалтерського облiку, фiнансiв та

менеджменту до 80-90% для природничих наук. В 2006 роцi Meho та

Kiduk [33] показали, що одна наукова пошукова система не може надати

достатньо даних для збору повної колекцiї публiкацiй, i потрiбно

виконувати одночасний пошук у кiлькох базах. Пiзнiший аналiз [34]

показав, що повнота наукових баз збiльшилася, але ситуацiя все ще
1Google Scholar https://scholar.google.com.ua/
2Microsoft Academic https://academic.microsoft.com/
3Semantic Scholar https://www.semanticscholar.org/
4https://www.scopus.com/
5https://webofknowledge.com



36

далека вiд iдеалу, особливо у гуманiтарних науках.

Бiльшiсть наукових публiкацiй написано професiйною та лаконiчною

лiтературною мовою [28], тому немає потреби виправляти орфографiчнi та

граматичнi помилки.

1.2.2 Методи створення систематичних оглядiв наукової

лiтератури

Огляд лiтератури є важливою компонентою майже кожного

дослiдницького проекта. Вiн служить основою для створення нових

знань, спрощує розвиток теорiї, завершує дослiдження у вiдомих областях

знання та вiдкриває новi областi дослiджень. Iснують методичнi

розробки, якi крок за кроком описують процес створення систематичного

огляду лiтератури [24, 35, 36, 37]. Створення високоякiсного огляду

вимагає знання згаданих крокiв та достатнiх знань з теми дослiдження.

Звичайно, створення огляду лiтератури складається iз наступних

етапiв [24, 37]:

1. Формулювання актуальностi та мети огляду, вiдповiдаючи на

запитання «навiщо виконувати огляд» та «на яке запитання має

вiдповiсти огляд».

2. Систематичнi виявлення та вiдбiр релевантних публiкацiй.

3. Аналiз, результатом якого будуть обгрунтованi та кориснi

висновки, що допоможуть вийти за межi простого реферування

зiбраних публiкацiй, та викласти результати огляду у виглядi

статтi.

Виявлення та вiдбiр релевантних публiкацiй найчастiше

виконуються [23, 24, 35, 36] в електронних базах даних шляхом пошуку за

ключовими словами та наступного застосування чiтко сформульованих

критерiїв вiдбору виявлених публiкацiй. Пошук часто виконується як за
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ключовими словами, так i методом «снiгової кулi» [38, 39]. Кожна iз

знайдених за ключовими словами публiкацiй дослiджується i до

результатiв пошуку включаються усi статтi, що її цитують, та роботи, на

якi вона посилається.

Недолiком пошуку за ключовими словами в електронних базах є

упередженiсть, яка з’являється з рiзних причин [37]. Щоб подолати

упередженiсть у вiдборi та виявленнi публiкацiй, Petticrew та Gilbody [37]

радять провести опитування науковцiв, якi працюють у вибранiй для

дослiдження областi. Традицiйно покращення якостi пошуку [35, 36]

виконується за допомогою корекцiї набору ключових слiв шляхом

вивчення всiх виявлених публiкацiй – як релевантних, так i

нерелевантних, – що спричиняє зайвi витрати часу i не гарантує повноти

корпусу. Необхiднiсть корекцiї набору ключових слiв також виявляється

за допомогою аналiзу вiдiбраних публiкацiй [37].

Через те, що сучаснi системи пошуку наукових публiкацiй мiстять

велику кiлькiсть записiв, важливою частиною стратегiї пошуку є

критерiй завершення виявлення та вiдбору. При наявностi невеликої

кiлькостi публiкацiй їх можна зiбрати повнiстю, ретельно перевiривши всi

доступнi джерела, для великої кiлькостi виявлених публiкацiй

пропонується [37] зупинитися в момент насичення множини публiкацiй,

коли дослiдник зрозумiє, що врахування в оглядi нових публiкацiй не

впливає на зробленi висновки. Також пропонується [37] виконувати

пошук в кiлькох базах даних, особливо важливо для областей, якi мало

представленi в електронних каталогах [32].

Фокус на концепцiях, а не на публiкацiях [24] допомагає вибрати

найважливiше i вирiшити, яким чином краще групувати та аналiзувати

вiдiбранi публiкацiї. Тому важливим є виявлення та оцiнка важливостi
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концепцiй вибраної областi дослiджень. Таким чином, систематичний

огляд лiтератури наближається до повноцiнного теоретичного

дослiдження.

Важливим є правильний баланс мiж широтою та глибиною

огляду [24]. У загальному випадку, якiсний огляд згадує всi релевантнi

дослiдження, але детально зупиняється лише на важливих роботах.

Витримати правильний баланс допомагають чiтко сформульована мета,

способи виявлення, критерiї вiдбору, фокусування на концепцiях. Процес

формування огляду, який керується згаданими принципами, є

трудомiстким i вимагає багато часу, але завжди дає задовiльний

результат.

Помiтним недолiком згаданих вище методiв виявлення та вiдбору є їх

неформальнiсть. Тому важливим кроком до їх автоматизацiї є розробка

математичної моделi, яка формалiзує способи виявлення, критерiї

вiдбору, умову насичення множини публiкацiй, способи виявлення

концепцiй, надасть числовi показники релевантностi та важливостi

публiкацiй.

1.2.3 Пошук за ключовими словами

Науковi пошуковi системи, наприклад, Google Scholar, Microsoft

Academic, Semantic Scholar надають рiзноманiтнi можливостi пошуку [40],

починаючи вiд простого пошуку заданих користувачем слiв, i закiнчуючи

методами машинного навчання. Але постановка задачi пошуку за деякою

комбiнацiєю слiв навiть iз урахуванням синонiмiї не дозволяє надавати

рекомендацiї щодо можливо релевантних тем, про якi користувач не знає.

У результатi отриманий перелiк публiкацiй страждає вiд iндивiдуальних

особливостей наукової школи, свiтогляду, рiдної мови, термiнологiї та

системи понять конкретної особи [37]. Покращення якостi пошуку за
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ключовими словами виконується за допомогою корекцiї набору ключових

слiв шляхом вивчення всiх виявлених публiкацiй – як релевантних, так i

нерелевантних, – що спричиняє зайвi витрати часу i не гарантує повноти

корпусу. Однак iснуючi технологiї пошуку за ключовими словами не

дають можливостi знайти публiкацiї на задану тему, якщо вони

використовують термiни, про якi користувач не знає. Також вони не

вiдповiдають на запитання щодо повноти отриманого перелiку наукових

публiкацiй з точки зору вичерпного опису заданої пошуковим запитом

теми.

1.2.4 Рекомендацiйнi системи

Задачу пошуку невiдомої користувачу але цiкавої йому iнформацiї

намагаються вирiшити рекомендацiйнi системи [41]. Спираючись на змiст,

данi про перегляд, метаiнформацiю, вони автоматично виконують пошук

публiкацiй, якi вiдповiдають iнформацiйнiй потребi користувача. Нижче

будуть розглянутi системи, що дозволяють знаходити публiкацiї заданої

тематики: на основi сусiдства публiкацiй, системи фiльтрацiї змiсту,

колаборативна фiльтрацiя, графовi та гiбриднi. Системи на основi

схожостi користувачiв та глобальної релевантностi не дають можливостi

обмежити пошук заданою темою i аналiзуватися не будуть.

Рекомендацiї на основi сусiдства мiстять публiкацiї, якi часто

знаходяться поряд iз деякими заданими публiкацiями [42]. Перевагою

таких рекомендацiй є концентрацiя на зв’язках замiсть схожостi.

Рекомендацiя схожих за змiстом публiкацiй не є iдеальною, оскiльки вона

недостатньо рiзноманiтна [43]. В той же час рекомендацiї на основi

сусiдства пропонують пов’язанi, але не схожi публiкацiї i тим самим

наближаються до колаборативної фiльтрацiї. Крiм того, для виявлення

сусiдства не потрiбно мати доступ до контенту, а складнiсть досить
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низька. Також, система дозволяє створювати анонiмнi рекомендацiї i

забезпечити конфiденцiйнiсть користувачiв. Але такi рекомендацiї не

персоналiзованi i можуть бути наданi лише якщо публiкацiї хоч раз

зустрiчалися разом. Сусiдство публiкацiй обчислювалося рiзними

способами. Наприклад, пiдрахунком переглядiв у однiй сесiї

веб-переглядача [44, 45, 46]. Iнший спосiб – пiдраховувати пари

цитувань [47]: чим ближче знаходяться цитування двох публiкацiй у

текстi, тим тiснiшим вважається зв’язок мiж ними. Але обчислення

рекомендацiй на основi сусiдства не завжди можливе. Наприклад, у

електроннiй бiблiотецi arXiv.org, двi третини статей нiколи не цитуються

разом [30].

Системи фiльтрацiї змiсту (Content-based filtering, CBF) є

найпопулярнiшими [48]. Центральною частиною системи є процес

моделювання iнформацiйної потреби шляхом спостереження за дiями

користувача. Iнформацiйна потреба моделюється як ознаки множини

ранiше вибраних користувачем об’єктiв. Для генерацiї рекомендацiй

об’єкти порiвнюються iз моделлю iнформацiйної потреби шляхом

обчислення мiри схожостi, i найближчi пропонуються користувачевi.

Серед систем рекомендацiї наукових публiкацiй фiльтрацiя змiсту є

основним пiдходом. Для визначення iнформацiйної потреби

використовується авторство [49], публiкацiї, доданi до персональної

колекцiї [50], скачування [51], читання [52], перегляд статей [44, 45, 46].

Бiльшiсть методiв використовують ознаки на основi слiв, рiдше

звертають увагу на n-грами [53, 54], цитування [55], ключовi слова (слова

та словосполучення, якi зустрiчаються в соцiальних мiтках на

CiteULike) [56], та класи публiкацiй [57], призначенi алгоритмом

машинного навчання. Zarrinkalam та Kahani додали до ознак iмена
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авторiв та обчислювали схожiсть публiкацiй як перетин множин

авторiв [58]. Iснують пiдходи, що враховують слова назв [59],

анотацiй [60, 61, 56], вступної частини [62], передмови [62], авторськi

ключовi слова [60, 62], бiблiографiю [63], основний текст статтi [64, 54],

зовнiшнi джерела iнформацiї – такi як соцiальнi мiтки [65], категорiї ACM

та DMOZ [66, 67], контекст цитування [61, 64]. Контекст цитування

використовується так само, як це роблять пошуковi системи [68].

Найпопулярнiшою в системах фiльтрацiї змiсту є векторна модель

документа [40]. Iншi пiдходи моделюють користувачiв за допомогою

графiв [69], або як перелiк тем, визначених методами машинного

навчання [66], або як позицiю в тематичнiй iєрархiї [70]. Для обчислення

схожостi на основi векторної моделi документа найчастiше

застосовується косинусна мiра схожостi [40]. Для диференцiацiї впливу

рiзним термiнам часто надається рiзна вага – найчастiше це коефiцiєнт

TF-IDF, рiдше – проста частота (TF) [53, 54, 49]. Перевагою систем

фiльтрацiї змiсту є можливiсть персоналiзацiї, яка виконується

автоматично. Недолiком є мала рiзноманiтнiсть рекомендацiй – система

пропонує користувачу публiкацiї схожi на тi, якi користувач вже

переглянув [48]. Крiм того системи фiльтрацiї змiсту iгнорують якiсть та

популярнiсть публiкацiй [71]. Iнший недолiк систем фiльтрацiї змiсту –

залежнiсть вiд доступу до ознак публiкацiй [71]. Для наукових публiкацiй

– найчастiше вони зберiгаються у форматi PDF, – це означає необхiднiсть

конвертацiї в текст, очистки вiд спецiальних символiв, пошуку назви, iмен

авторiв, анотацiї i т.д. Кожна iз названих задач є нетривiальною та може

бути джерелом помилок [72].

Системи колаборативної фiльтрацiї (collaborative filtering, CF)

спираються на припущення, що користувачу будуть корисними
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публiкацiї, якi сподобались схожим на нього користувачам [73]. На

вiдмiну вiд фiльтрацiї змiсту колаборативна фiльтрацiя не залежить вiд

змiсту публiкацiй i, як наслiдок, не страждає вiд їх помилкової

iнтерпретацiї. Система враховує уподобання користувачiв i тим самим

неявно оцiнює якiсть публiкацiй [71]. Отриманi таким чином рекомендацiї

досить рiзноманiтнi, тому що вони базуються не на схожостi публiкацiй, а

на схожостi уподобань [74]. Недолiком колаборативної фiльтрацiї є

проблема «холодного старту»: вона не надає рекомендацiй новим

користувачам i не рекомендує новi публiкацiї [75]. Недолiком

використання цитувань, як основи для колаборативної фiльтрацiї

наукових публiкацiй, є їх невелика кiлькiсть [31], що не дозволяє

отримувати надiйнi статистичнi оцiнки. Ще один недолiк колаборативної

фiльтрацiї – бiльше споживання обчислювальних ресурсiв та, як наслiдок,

повiльнiша робота [75]. Алгоритми колаборативної фiльтрацiї гiрше

масштабуються, нiж алгоритми фiльтрацiї змiсту [76]. З точки зору

якостi рекомендацiй, проблемою є диктат суспiльної думки замiсть

висновку квалiфiкованих експертiв [77], i неможливо вказати iстинну

причину, з якої об’єкт привертає увагу [48] – чи то вiн насправдi цiнний,

чи вiдбувається манiпуляцiя уподобаннями натовпу [78].

Рекомендацiйнi системи на основi графiв використовують iснуючi

зв’язки мiж публiкацiями або припускають їх iснування та будують.

Наприклад, мережа цитування – це граф, у якому вершини-публiкацiї

з’єднуються напрямленими вiдношеннями цитування [79, 80]. Iнодi графи

включають авторiв [81, 59, 82], користувачiв / клiєнтiв [62], адреси

подiй [79, 59, 82], гени та протеїни [81, 59], рiк видання [59]. Lao та iн.,

враховували термiни iз назв, доповнюючи графову модель елементами

фiльтрацiї змiсту [59]. В залежностi вiд об’єктiв моделювання ребрами
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графа можуть бути цитування [79, 59, 80], замовлення [62], зв’язки

«опублiковано в» [79, 59, 82], авторство [81, 79, 82], зв’язки мiж

генами [81], або згадки генiв у текстi статтi [59]. Деякi автори будували

графи, створюючи штучнi зв’язки. Наприклад, Huang та iн. i Woodruff та

iн. обчислювали схожiсть текстiв та додавали ребра мiж схожими

публiкацiями [62, 83]. Iншi зв’язки створювались на основi схожостi

атрибутiв, бiблiографiчних описiв, кiлькостi спiльних

цитувань [62, 83, 82], або демографiчної близькостi [62]. На побудованому

графi з метою виявлення найбiльш релевантних рекомендацiй

обчислюються рiзнi числовi властивостi вузлiв. Найчастiше для пошуку

популярних об’єктiв використовують випадковi блукання у графi, якi

починаються з одного або кiлькох випадкових вузлiв [59].

Дiаграма на рисунку 1.1 показує стратегiю створення множини

рекомендованих публiкацiй за допомогою розглянутих вище методiв.

Єдиний шлях виконання на рисунку 1.1 вiдповiдає одному пiдходу, в той

же час, пройшовши паралельно кiлькома шляхами, можно отримати

гiбридну рекомендацiйну систему. Розгалуження J1 та J4 керуються

зовнiшнiми причинами: доступними даними, бажаннями та

можливостями розробника рекомендацiйної системи. Згаданi на дiаграмi

фiльтрацiя змiсту, колаборативна фiльтрацiя, рекомендацiї на основi

сусiдства та рекомендацiї на основi графiв є методами вiдбору, якi майже

нiколи не надають оцiнок якостi вiдбору рекомендованих публiкацiй.

Модель iнформацiйної потреби є однiєю iз основних частин будь-якої

системи бiблiографiчного виявлення та вiдбору. Найчастiше користувача

просять надати ключовi слова [85, 86], або фрагменти текстiв (наприклад,

анотацiї) [57, 58], або одну статтю, як зразок [60, 54, 87], або

моделювання iнформацiйної потреби не виконується [88, 89], що
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Рис. 1.1 Дiаграма IDEF3 [84] стратегiї вiдбору множини рекомендованих
публiкацiй методами розглянутих рекомендацiйних систем. UserDocs
– вiдiбранi користувачем публiкацiї; OtherUserDocs – вiдiбранi iншими
користувачами публiкацiї; DocsGraph – граф публiкацiй

наближає рекомендацiйнi системи до пошуку за ключовими словами або

вибору схожих публiкацiй.

Менша частина робiт моделює потреби користувача, спостерiгаючи за

його дiями – за публiкацiями, якi користувач створив, скачав або

переглянув [65, 67]. Перевагою таких методiв є повна автоматизацiя

процесу створення моделi, а недолiком – необхiднiсть селекцiї

актуальних потреб i вiдкидання застарiлих або неактуальних [90].

Наприклад, стверджується, що аналiз статей, написаних науковцем за

останнi три роки, дає прийнятну модель його наукових iнтересiв [49].

Оцiнка якостi рекомендацiй – одна iз найскладнiших задач, тому що
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вона має метою задоволення потреби користувача, але користувача,

потребу i задоволення важко змоделювати математично. В результатi

розробники рекомендацiйних систем все ще не мають загально схвалених

еталонних алгоритмiв, якi можуть бути використанi для порiвняння та

оцiнки якостi, i єдиним способом, що гiдний довiри, є спостереження за

дiями користувачiв онлайн-сервiсiв рекомендацiї [41].

Вивчення пiдходiв до формування рекомендацiй дозволяє дiйти

висновку, що деякi їх елементи можуть бути корисними для

бiблiографiчного виявлення та вiдбору. Особливiстю наукових публiкацiй

є їх значна кiлькiсть порiвняно iз кiлькiстю читачiв, i статистичнi пiдходи

на основi сусiдства публiкацiй, колаборативної фiльтрацiї не мають

достатньо даних для успiшного застосування. Бiблiографiчнi покажчики

звичайно мiстять вузько спецiалiзований перелiк публiкацiй –вузької

тематики, який не може бути створений на основi глобальних показникiв

або на основi кола iнтересiв одного користувача або групи схожих

користувачiв. В умовах невеликої порiвняно iз числом публiкацiй

кiлькостi читачiв перспективними є методи фiльтрацiї змiсту та системи

на основi графiв.

1.2.5 Побудова та аналiз мереж цитування

Одним iз успiшних способiв аналiзу наукових публiкацiй є створення

та аналiз мереж цитування [39]. Суттю пiдходу є створення та

дослiдження орiєнтованого графа – мережi цитування, де вершини графа

представляють науковi публiкацiї, а ребро, яке з’єднує вершину A з

вершиною B означає, що публiкацiя A посилається на публiкацiю B.

Перевагою методу є ретельний вiдбiр посилань авторами наукових статей

– нерелевантнi посилання майже не зустрiчаються, i сучаснi пошуковi

системи можуть ефективно iндексувати такi посилання та оперувати
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ними. Недолiком перелiку посилань окремої наукової статтi є його

очевидна неповнота та систематична неточнiсть. Причиною неповноти є

малий обсяг публiкацiй, який змушує авторiв обмежуватись тiльки

загальним коротким описом областi дослiджень та максимально

лаконiчним викладенням сутi найближчих до власного дослiдження

робiт [24]. Але зростання кiлькостi публiкацiй одночасно iз ускладненням

їх ручної обробки надає можливiсть для використання статистичних

методiв. Було показано [91], що аналiз цитування дозволяє створювати

повнiшi бiблiографiчнi покажчики, нiж пошук за ключовими словами,

робить можливим формальний опис, а також згладжує iндивiдуальнi

вiдмiнностi мiж дослiдниками.

Теоретичне вивчення шаблонiв цитування почалося з робiт

Прайса [92, 93] та Гарфiлда [94]. Було показано, що виявлення вузлiв -

концентраторiв спрощує пошук iнших частин мережi цитування [95].

Концентраторами в мережi цитування називаються найчастiше цитованi

публiкацiї, їх кiлькiсть невелика, тому що близько 90% наукових

публiкацiй нiколи не цитуються [29].

Висока швидкiсть та повнота пошуку на основi цитування

забезпечується властивiстю «малого свiту», яка є доведеною ознакою

мереж цитування [96, 97]. Граф або мережа вважаються «малим свiтом»,

якщо вона є розрiдженою (тобто кiлькiсть зв’язкiв у нiй набагато менша,

нiж кiлькiсть зв’язкiв у повнiстю зв’язаному графi), але водночас має

середнiй коефiцiєнт кластеризацiї бiльший, нiж аналогiчний показник у

випадковому графi. Тому середня довжина шляху мiж двома

випадковими вузлами виявляється набагато меншою, нiж розмiр мережi

[98]. Симуляцiя P2P мереж аналогiчної структури показує [99], що у

бiльшостi випадкiв достатньо виконати 2-3 наступнi iтерацiї: для кожної
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публiкацiї iз поточної черги вибираються всi публiкацiї, на якi вона

посилається, i додаються до черги наступного рiвня. Важливим етапом

алгоритму є вибiр початкової черги – зародку снiгової кулi. Вона має

мiстити публiкацiї, якi широко цитуються та належать до бажаної теми.

Описанi iтерацiї є суттю алгоритму снiгової кулi, який

використовується в соцiологiї для створення вибiрки з прихованих

популяцiй [100, 101, 102]. Але для застосування до побудови мереж

цитування вiн потребує модифiкацiї [103]. Причина в тому, що науковi

публiкацiї часто посилаються на роботи близької тематики, популярнi

довiдники, пiдручники. В результатi, прямолiнiйна реалiзацiя алгоритму

приводить до експоненцiйного зростання снiгової кулi за рахунок часто

цитованих оглядiв iз сумiжних наукових тем [104]. Тому потрiбно

контролювати розмiр отриманої мережi цитування – або в процесi її

створення, або у процесi аналiзу.

Наприклад, Ahad iз спiвавторами [104] застосували векторну модель

документiв та косинусну мiру схожостi, щоб знаходити релевантнi

публiкацiї. Але в процесi вибiрки загальнодоступною є лише коротка

текстова iнформацiя – заголовки, анотацiї, ключовi слова i т.д., що

приводить до розрiдженої векторної моделi документа, яка не може

забезпечити достатню точнiсть. Lecy та iн. [103] застосували для вiдбору

важливих публiкацiї показник PageRank, обчислений системою Google

Scholar. Але отриманий таким чином PageRank наукової публiкацiї

залежить вiд усiх iнших вузлiв глобальної мережi цитування, яка

охоплює всi теми. Тому його не можна безпосередньо застосувати для

оцiнки здобуткiв у вузькiй областi. Крiм того, PageRank, обчислюється

iтеративно на основi ваги вузла та його зв’язкiв iз найближчими сусiдами

i не враховує безпосередньо довшi шляхи в мережi цитування, втрачаючи
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важливу для наукових статей iнформацiю про еволюцiю iдей. Звичний

для всiх iндекс цитування, який дорiвнює вхiдному напiвстепеневi

вершини в мережi цитування, є варiантом показника PageRank для

мережi з вузлами рiвної ваги i має тi ж самi недолiки.

Таким чином, можна зробити висновок, що процес створення мережi

цитування за допомогою методу снiгової кулi можна вдосконалити шляхом

застосування точнiших методiв фiльтрацiї до заголовкiв та анотацiй, а

також за допомогою урахування довгих шляхiв у мережi.

1.2.6 Методи аналiзу наукової цiнностi публiкацiй

Наукометрiя [32] – це наукова дисциплiна, яка вивчає та застосовує

методи вимiрювання та аналiзу наукових, технологiчних досягнень та

iнновацiй. Головними задачами наукометрiї є дослiдження колекцiй

статей з метою вимiрювання впливу науковцiв, журналiв та iнститутiв,

вивчення наукових цитувань, створення мап наукових дисциплiн та

обчислення рiзноманiтних iндексiв для використання в менеджментi й

полiтицi. На практицi наукометрiя у значнiй мiрi перетинається з

бiблiометрiєю, iнформатикою та науковою полiтикою. Наукометристи

використовують математичнi пiдходи, щоб обчислити впливовiсть

науковцiв, статей, зв’язки мiж ними, спорiдненiсть публiкацiй, ранги

статей у колекцiї. Вiдомi мiри [32] – h-index [105], сила спiльного

цитування [106], сила бiблiографiчного зчеплення [107]. Сила спiльного

цитування двох публiкацiй показує, як часто зустрiчаються публiкацiї, що

одночасно цитують обидвi публiкацiї. Бiблiографiчне зчеплення двох

статей пов’язане iз кiлькiстю публiкацiй, якi цитуються в обох статтях.

Але через розрiдженiсть мережi цитування обидвi мiри важко обчислити

статистичними методами.

Iснують наукометричнi показники, якi можуть бути релевантними в



49

бiблiографiчному виявленнi та вiдборi [108]. Крiм того, були запропонованi

мiри наукової цiнностi журналiв та продуктивностi науковцiв [32], якi не

можуть бути використанi для оцiнки окремих статей.

Перевагою загальновiдомих наукометричних показникiв є їх простота,

що дозволяє їх використання всiєю науковою спiльнотою, в тому числi i

науковцям зi слабкою математичною пiдготовкою, але водночас простота

перешкоджає точному вимiрюванню наукової цiнностi публiкацiй.

Аналiз головних шляхiв, на вiдмiну вiд традицiйних бiблiометричних

методiв, зосереджується на зв’язках мiж публiкацiями замiсть простого

пiдрахунку кiлькостi цитувань. Вiдношення цитування мiж науковими

статтями показує, як передається знання, i всi посилання в мережi

цитування формують загальну картину поширення знань [39] i метою

аналiзу головних шляхiв є виявлення цiєї картини. Вперше метод аналiзу

головних шляхiв запропонували Hummon та Doreian [109]. Пiзнiше [39]

цей пiдхiд було названо «локальним аналiзом головних шляхiв»,

одночасно сформулювавши «глобальний аналiз головних шляхiв» та

«аналiз множини головних шляхiв». Валiднiсть названих методiв була

доведена ранiше [39, 110].

Аналiз головних шляхiв має ряд переваг. За його допомогою можна

виявити основнi напрямки розвитку дослiджень у заданiй областi,

врахувати як прямий так i опосередкований вплив, отримуючи точнiшi

оцiнки, нiж звичайний пiдрахунок цитувань, який враховує тiльки

безпосереднi зв’язки [39]. Крiм того, аналiз множини головних шляхiв

допомагає визначити важливi теми та задачi та спостерiгати їх еволюцiю.

Важливiсть тем випливає iз об’єктивних зв’язкiв мiж публiкацiями i

змальовує стан дослiджень точнiше, нiж суб’єктивна думка

науковцiв [111].
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Основою аналiзу головних шляхiв є припущення, що науковi статтi

отримують iнформацiю iз попереднiх статей i додають до неї новi iдеї.

Цитування показує, iз яких джерел була отримана вхiдна iнформацiя для

статтi, i таким чином вiдображає потiк знань.

Мережа цитування – це колекцiя вершин та напрямлених ребер, де

вершина представляє статтю, а ребро – вiдношення цитування мiж

статтями. Iснує 4 типи вершин: джерела, стоки, промiжнi вершини та

iзольованi [112]. Джерела не цитують iншi статтi i цитуються, стоки

цитують i не цитуються, промiжнi вершини цитують i є цитованими,

iзольованi вершини не цитують i не є цитованими. Шляхи цитування

починаються iз джерел, проходять крiзь промiжнi вершини i

завершуються у стоках.

Розглянувши всi можливi шляхи цитування мiж джерелами та стоками,

можна визначити вагу кожної дуги, як кiлькiсть шляхiв, що проходять

через неї [110, 113]. Простий алгоритм пiдрахунку шляхiв пошуку (Search

Path Count, SPC) для визначення ваги кожного ребра запропонував В.

Батагель [113].

Визначивши показник SPC для послiдовностi ребер, як суму SPC його

складових, можна знайти глобальний головний шлях, як ланцюжок

ребер, що має найбiльше значення SPC i вiдповiдає найважливiшому

потоку знань у дослiджуванiй областi [110]. Детальнiшу картину можна

отримати, розглянувши множину шляхiв, якi мають показник SPC,

близький до максимального [39]. Чим бiльше шляхiв включається до

розгляду, тим детальнiшою є отримана картина потоку знань. Кожна

публiкацiя, яка належить до головних шляхiв, грає важливу роль у

передачi знань мережею цитування. Надалi вiдiбранi публiкацiї можна

класифiкувати, визначити їх основну тему i iнтерпретувати кожен iз
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головних шляхiв.

Для повного розумiння предметної областi використовуються всi

згаданi рiзновиди аналiзу головних шляхiв [39, 34]. Локальний аналiз є

найпростiшим, виконується за допомогою жадiбного алгоритму [114] та

потребує мало ресурсiв, але не гарантує, що знайдений за його допомогою

шлях є дiйсно глобальним головним шляхом. Тому для отримання

надiйного результату потрiбно виконувати глобальний пошук шляхiв iз

максимальною вагою – глобальну дискретну оптимiзацiю, процедуру

тривалу та ресурсоємну. Множина головних шляхiв надає детальнiшу

картину, але утворює складну мережу.

Iнший недолiк класичного аналiзу головних шляхiв – iгнорування рiзної

ваги цитувань. Деякi посилання – основнi, – є безпосередньо пов’язаними з

головною темою дослiдження, а деякi – допомiжнi, – використовуються, як

джерело додаткової iнформацiї, спецiальної термiнологiї, загальновiдомих

методiв, контрприкладiв. Таким чином, метод головних шляхiв потребує

доповнення методами додаткової фiльтрацiї з метою вiдкинути публiкацiї,

далекi вiд заданої теми. Варто вiдзначити, що у вiдомих роботах згадана

фiльтрацiя або виконується експертами вручну [34], або застосовуються

простi методи обробки та порiвняння текстiв [104].

Ще одним недолiком класичних наукометричних дослiджень [115] є

використання простого пошуку за ключовими словами для збору

початкових даних, що не забезпечує повноти вихiдних даних.

1.2.7 Мiри схожостi коротких текстiв

Одним iз ключових елементiв успiшного скорочення розмiру мережi

цитування є правильний вибiр схожих публiкацiй. Особливiсть наукових

пошукових систем полягає у тому, що результати пошуку мiстять тiльки

iнформацiю, потрiбну для цитування статтi – заголовок публiкацiї,
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анотацiю, iмена авторiв, назву книги або назву i випуск журнала. Iнодi

запис бази даних супроводжується ключовими словами – автоматично

вибраними або наданими авторами публiкацiї. Повний текст роботи

доступний рiдше iз багатьох причин. Тексти старих робiт можуть бути

вiдсутнi в електронних бiблiотеках, вiдсканованi з поганою якiстю, або не

розпiзнанi як текст. Крiм того, науковi видавництва часто не надають

вiдкритий доступ до текстiв, обмежуючи тим самим доступ до

iнформацiї. Тому, плануючи пошук наукових публiкацiй, можна вважати,

що коротке викладення їх змiсту (назва, анотацiя, автори ключовi слова)

доступне завжди, а повний текст – нi, i схожiсть публiкацiй потрiбно

обчислювати, покладаючись тiльки на короткий текстовий опис.

Для розв’язку задачi про обчислення схожостi коротких текстiв

застосовуються рiзнi пiдходи, основнi з яких показанi на рисунку 1.2.

Найпростiшими серед них є методи порiвняння рядкiв, якi перевiряють,

чи є слова iз двох текстiв схожими послiдовностями символiв. Схожiсть

послiдовностей може обчислюватися як розмiр найдовшої спiльної

пiдпослiдовностi [116], як вiдстань редагування [117], як лексичний

перетин [118], як множина n-грам [119] або їх хешiв [12]. Однак,

порiвняння рядкiв не враховує семантику слiв i вимагає максимального

спiвпадiння послiдовностей слiв. Тому для врахування синонiмiї та

граматичної структури речень використовуються iншi методи.

Наприклад, короткi тексти перетворюються на синтаксичнi древа, якi

потiм порiвнюються засобами, створеними для обчислення вiдстанi мiж

графами [120]. Таким чином у процес порiвняння залучається граматична

iнформацiя, але для успiшного розбору текст повинен мати правильну

структуру, що не дозволяє працювати iз некоректно побудованими або

неповними реченнями.



53

Рис. 1.2 Класифiкацiя методiв порiвняння текстiв

Для обчислення семантичної близькостi можна використати додатковi

джерела iнформацiї про значення слiв, наприклад словник WordNet [121].

Однак такi словники недоступнi для всiх мов, а тi, що iснують, мiстять не

всi слова мови. Наприклад, WordNet не включає власнi iмена, спецiальнi

термiни, жаргон. Розроблений останнiм часом пiдхiд word2vec на основi

глибоких нейронних мереж [122, 123] вимагає для налаштування тiльки

великої кiлькостi нерозмiчених текстових даних i представляє слова

векторами у просторi високої розмiрностi. Таке представлення дозволяє

порiвнювати значення слiв i трансформувати значення з допомогою
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додавання та вiднiмання векторiв-представлень. Недолiком пiдходу є

складнiсть переходу вiд представлень окремих слiв до представлення

речень та тексту в цiлому [120]. Пiд час перетворення послiдовностi

представлень слiв до вектора фiксованої розмiрностi, що представляє

речення, частина iнформацiї завжди втрачається, i потрiбно вирiшити,

яку частину iнформацiї зберегти. Le та Mikolov запропонували варiант

алгоритма word2vec для представлення абзацiв [124]. Yang та iн. [125]

запропонували механiзм уваги, який вiдображає послiдовнiсть векторiв,

що представляють слова, в один вектор для представлення речення. Крiм

того було запропоновано прямолiнiйне використання нейронних мереж до

порiвняння коротких текстiв [126]. Iнший метод представлення слiв

векторами – GloVe [123]. Вiн спирається на ймовiрностi попарної появи

слiв та використовує глобальну факторизацiю матриць. Через це вiн

близький до статистичних тематичних моделей BTM [127] та

WNTM [128]. Але такi представлення вимагають великої кiлькостi даних,

якi не завжди доступнi в обмеженiй предметнiй областi. Крiм того,

результати роботи нейронних мереж важко iнтерпретувати та вносити до

них поправки. Пiдходи з розподiленою семантикою вважають, що слова,

якi мають подiбний контекст, мають подiбнi значення. Вiдомий алгоритм

LDA [129] використовує це припущення шляхом побудови матрицi з

частотами слiв у документах, щоб знайти iмовiрнiсну тематичну модель

(Probabilstic Topic Model, PTM ). PTM дозволяє вiдобразити текст,

речення або окреме слово у вектор ймовiрностей тем, який має низьку

розмiрнiсть. Вiдстань мiж такими векторами може використовуватися як

мiра схожостi текстiв. Однак у випадку коротких текстiв метод LDA має

низьку точнiсть, i потрiбно використовувати частоти спiльного

зустрiчання слiв [127, 128, 130] або iншi модифiкацiї тематичних
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моделей [131].

1.2.8 Методи автоматичного виявлення термiнiв

Автоматизацiя фокусування на концепцiях [24] вимагає залучення

методiв автоматичного вибору термiнiв предметної областi, якi є

вiдображенням концепцiй. Бiльшiсть методiв автоматичного виявлення

термiнiв [132] мiстять два етапи: лiнгвiстичний та статистичний.

Лiнгвiстичний етап [133] складається iз розмiтки частин мови або

роздiлення фраз на фрагменти; вiдкидання стоп-слiв та обмеження

множини можливих термiнiв за допомогою шаблонiв, якi виявляють,

наприклад, iменники, послiдовностi iменникiв, iменники з

прикметниками. Статистичний етап мiстить обчислення рангiв або iнших

мiр належностi виявлених на попередньому етапi словосполучень до

термiнiв [132, 134]. Мiрами можуть бути сила зв’язку слiв або показники

належностi термiна до предметної областi. Показником сили зв’язку

можуть бути взаємна iнформацiя [135, 133, 136], логарифм функцiї

правдоподiбностi [137, 133, 136], t-тест [138], рiзновиди ентропiї [139],

ймовiрнiсть замiни термiна iншими словами [138]. Показники належностi

термiна до предметної областi звичайно обчислюются на основi частоти

термiнiв [140], середньої або загальної частоти термiнiв [140], мiри

(TF-IDF) [140, 141], залишкової мiри IDF (RIDF) [142, 143]. Для

предметної областi, заданої корпусом, показником можуть бути [144]:

незвичайнiсть [145], зв’язок iз предметною областю [146],

релевантнiсть [147]. Гiбриднi пiдходи пропонують поєднати силу зв’язку

термiнiв iз належнiстю до предметної областi. Наприклад, мiра

C/NC-value [148], яка отримала подальший розвиток для однослiвних

термiнiв [149], та була вдосконалена за рахунок використання вiдомих

термiнiв [150] i довiрчої мiри GlosEx [151].
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Лiнгвiстична обробка у бiльшостi пiдходiв органiзована майже

однаково, хоча деякi методи мiстять процедуру виявлення та виключення

стоп-слiв i роздiлення багатослiвних термiнiв на частини. Статистична

обробка iнодi роздiляється на два етапи: обчислення мiри та ранжування.

Методи обчислення мiри належностi словосполучення до множини

термiнiв, роздiляються на [144] вимiрювання частоти словосполучення та

попарної частоти слiв, оцiнка контексту словосполучення, використання

додаткових корпусiв, наприклад, Вiкiпедiї [152], тематичне моделювання

та моделювання предметної областi [153, 154]. Визначення граничного

значення мiри належностi залежить вiд методу її обчислення. В данiй

роботi використовується пiдхiд [155, 156, 8], який базується на

припущеннi, що сумарна вага термiнiв має складати 50% вiд сумарної

ваги всiх вiдiбраних словосполучень

Проведенi обчислювальнi експерименти показали [144, 143], що

найкращi показники якостi має гiбридний метод на основi показника

C/NC-value, розроблений в роботi [148] та вдосконалений

пiзнiше [155, 7, 8].

1.3 Аналiз актуальностi задачi пiдвищення ефективностi

виявлення та вiдбору наукових публiкацiй

Як було згадано вище, типовими задачами наукового пошуку [25] є

пiдтримка обiзнаностi, вивчення незнайомих тем, огляд сучасного стану

дослiджень, пошук рецензентiв або колег для спiльних проектiв,

пiдготовка навчальних матерiалiв. Їх особливостями є низька

специфiчнiсть та великий об’єм результатiв, якi спричиняють велику

тривалiсть пошуку. Наприклад, для задачi вивчення незнайомої теми

пошук може тривати кiлька мiсяцiв. Тому критерiями оцiнки описаних у
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попередньому пiдроздiлi технологiй були вибранi методи пiдвищення

специфiчностi та зменшення об’єму результатiв.

Специфiчнiсть задачi пошуку [157] є характеристикою її визначеностi.

Наприклад, задачею iз високою специфiчнiстю є пошук значення

вiдомого слова у словнику, i користувач пошукової системи може точно

сказати, що пошук завершено успiшно. Низька специфiчнiсть задачi,

наприклад вивчення незнайомої теми, не дозволяє впевнено

стверджувати, що пошук завершено i його не потрiбно продовжувати з

метою уточнення результатiв. Тому наявнiсть критерiю зупинки пошуку є

важливим способом подолання низької специфiчностi. Також збiльшення

специфiчностi може досягатися за рахунок рiзноманiтностi – здатностi

iнформацiйної системи виявляти релевантнi публiкацiї, якi значно

вiдрiзняються вiд уже вiдомих користувачевi. Наприклад, у випадку

пошуку за ключовими словами, система з високою рiзноманiтнiстю має

включати до результатiв пошуку публiкацiї, якi мiстять слова, не вказанi

у пошуковому запитi i не їх синонiми.

Зменшення об’єму результатiв досягається за рахунок методiв вiдбору

найважливiших публiкацiй та критерiю зупинки пошуку.

Останнiм критерiєм, який впливає на прискорення пошуку досягається

автоматизацiєю процесу пошуку.

Таблиця 1.1 мiстить характеристики найближчих аналогiв до

розроблених у дисертацiйнiй роботi методiв, а також найбiльш

розповсюдженого пошуку за ключовими словами.

Метод виконання систематичного огляду [24, 37] не обмежує вибiр

шляхiв виявлення та вiдбору, може забезпечити велику рiзноманiтнiсть

результатiв, пропонує критерiй зупинки та спосiб визначення

мiнiмального об’єму результатiв пошуку, але складається iз набору
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рекомендацiй, якi виконує людина-експерт. Вiдсутнiсть автоматизацiї та

залежнiсть вiд квалiфiкацiї експерта є причиною великих витрат часу та

систематичних прогалин i неточностей у результатах виявлення та

вiдбору.

Пошук за ключовими словами [40] дозволяє обмежити тему

публiкацiй, але не забезпечує рiзноманiтностi, залежить вiд

iндивiдуальних особливостей термiнологiї користувача, i не надає

рекомендацiї щодо розмiру отриманого перелiку наукових публiкацiй.

Покращення якостi пошуку за ключовими словами виконується за

допомогою корекцiї набору ключових слiв шляхом вивчення всiх

виявлених публiкацiй – як релевантних, так i нерелевантних, – що

спричиняє зайвi витрати часу i не гарантує повноти корпусу.

Системи фiльтрацiї змiсту [48] вiдбирають публiкацiї, схожi на

початкову множину публiкацiй. Їх перевагою є задання iнформацiйної

потреби у виглядi початкової множини публiкацiй, що дозволяє обiйтися

без явного формулювання ключових слiв i одночасно обмежити тему

публiкацiй, але так само, як i пошук за ключовими словами, системи

фiльтацiї змiсту не забезпечують рiзноманiтнiсть, не пропонують

критерiю зупинки вiдбору i методу визначення мiнiмального об’єму

результатiв вiдбору.

Системи колаборативної фiльтрацiї [73] включають до результатiв

вiдбору публiкацiї, вибранi користувачами разом iз публiкацiями з

початкової множини – таким чином забезпечується рiзноманiтнiсть. Але

колаборативна фiльтрацiя не використовує iнформацiю про змiст

публiкацiї i тому не гарантує релевантностi змiсту всiх вiдiбраних

публiкацiй. Крiм того, невелика кiлькiсть читачiв знижує точнiсть

рекомендацiй. Також вiдсутнi метод визначення мiнiмального об’єму
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результатiв вiдбору та критерiй зупинки виявлення.

Рекомендацiї на основi сусiдства [43] вiдрiзняються вiд систем

колаборативної фiльтрацiй тiльки способом визначення зв’язкiв мiж

публiкацiями i має такi ж переваги i недолiки.

Рекомендацiйнi системи на основi графiв [59] отримують на входi

початкову множину публiкацiй та використовують природнi зв’язки мiж

публiкацiями (цитування, авторство) або штучно створють такi зв’язки

(схожiсть змiсту). Релевантнiсть публiкацiй обчислюється на основi

створеного графа, без застосування статистичних оцiнок. Такий пiдхiд

дозволяє виявляти та вiдбирати рiзноманiтнi релевантнi публiкацiї за

умови невеликої кiлькостi читачiв. Але так само, як i згаданi вище

методи, рекомендацiйнi системи на основi графової моделi не надають

критерiю зупинки виявлення та методу для оцiнки мiнiмального розмiру

результатiв пошуку.

Метод побудови та аналiзу мережi цитування, запропонований у

роботi [104], аналогiчно до рекомендацiйних систем на основi графiв

обчислює релевантнiсть за допомогою аналiзу побудованого графа,

одночасно надаючи перевагу публiкацiям, схожим на початкову множину

публiкацiй. Таким чином до результатiв вiдбору потрапляють публiкацiї

релевантного змiсту i одночасно не виникає потреба у статистичних

оцiнках. Рiзноманiтнiсть результатiв вiдбору забезпечується

використанням iнформацiї про цитування. Метод обчислює схожiсть

змiсту на основi векторної моделi документа [40], яка покладається лише

на точне спiвпадiння слiв, не враховуючи синонiми. Iншими недолiками

методу є вiдсутнiсть критерiю зупинки виявлення та методу оцiнки

мiнiмального розмiру результатiв пошуку.

Метод побудови та аналiзу мережi цитування, використаний у роботi
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[103], зосереджується на ретельному виборi початкової множини

публiкацiй i надалi не враховує їх змiст, що забезпечує рiзноманiтнiсть

результатiв, але не гарантує релевантностi змiсту вiдiбраних публiкацiй.

Для вiдбору використовується глобальний показник PageRank та аналiз

мережi цитування, критерiй зупинки виявлення та метод оцiнки

мiнiмального розмiру результатiв пошуку вiдсутнi.

Розглянувши наявнi пiдходи до вирiшення задачi виявлення та

вiдбору наукових публiкацiй, можна зробити висновок, що кожен iз

проаналiзованих пiдходiв використовує пiдмножину наступних базових

складових:

– фiльтрацiя змiсту за допомогою явно заданих ключових слiв [40];

– фiльтрацiя змiсту за допомогою мiри схожостi на початкову множину

документiв [104, 48];

– залучення зв’язкiв мiж публiкацiями: цитування [104, 59, 103, 43],

спiльнi читачi [73], спiльнi автори та штучнi зв’язки [59];

– статистичнi оцiнки релевантностi [59, 73, 43];

– оцiнка релевантностi на основi графової моделi [104, 59, 103];

– неформальний критерiй зупинки пошуку, як вiдсутнiсть нових знань

з теми пошуку у додатково виявлених документах [24, 37];

– автоматизацiя виявлення та вiдбору [104, 59, 103, 48, 40, 73, 43].

Наведений перелiк дозволяє зробити висновок про вiдсутнiсть

формального критерiю зупинки виявлення та вiдбору, а також методу

визначення мiнiмального розмiру множини вiдiбраних документiв. У свою

чергу, вiдсутнiсть критерiю зупинки стає або причиною недостатньої

повноти результатiв вiдбору, або необхiдностi витратити час на вивчення

зайвих документiв. Крiм того, методи, що використовують графовi

моделi [104, 103], не залучають новiтнiх методiв фiльтрацiї змiсту [40],
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що зменшує рiзноманiтнiсть та повноту результатiв вiдбору.

1.4 Постановка задачi дослiдження

Проведений вище аналiз актуальностi задачi пiдвищення ефективностi

виявлення та вiдбору наукових публiкацiй дозволяє визначити такi

напрямки пiдвищення ефективностi процесу бiблiографiчного виявлення

та вiдбору наукових публiкацiй:

– збiльшення рiзноманiтностi результатiв виявлення та вiдбору за

рахунок залучення iнформацiї про цитування, методiв аналiзу графiв та

семантичних методiв фiльтрацiї змiсту;

– формалiзацiю критерiю зупинки пошуку за рахунок застосування

автоматичного виявлення термiнiв;

та сформулювати мету та задачi дослiдження.

Метою дисертацiйної роботи є пiдвищення ефективностi виявлення та

вiдбору наукових публiкацiй у процесi пiдготовки науково-допомiжного

або рекомендацiйного бiблiографiчного покажчика шляхом отримання

мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй

за допомогою розробки та застосування iнформацiйної технологiї, яка

базується на розроблених математичнiй моделi та методi

бiблiографiчного виявлення й вiдбору, та вiдповiднi програмнi рiшення.

Для досягнення мети в роботi необхiдно вирiшити такi завдання:

– проаналiзувати наявний процес бiблiографiчного виявлення та вiдбору з

метою визначення його недолiкiв;

– виявити моделi, методи та iнформацiйнi технологiї, якi можуть бути

вдосконаленi, об’єднанi та застосованi для пiдвищення ефективностi

процесу бiблiографiчного виявлення та вiдбору;

– розробити гiбридну математичну модель процесу бiблiографiчного
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виявлення та вiдбору, призначену для представлення, iтеративного

виявлення та вiдбору мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої

множини публiкацiй;

– розробити метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору мiнiмальної

термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй;

– розробити iнформацiйну технологiю бiблiографiчного виявлення та

вiдбору, що базується на розроблених моделi та методi;

– програмно реалiзувати розроблену iнформацiйну технологiю;

– провести експериментальне дослiдження ефективностi розробленої

iнформацiйної технологiї;

– провести практичну апробацiю розробленої iнформацiйної технологiї.

Висновки до роздiлу 1

У цьому роздiлi дисертацiйної роботи:

1) проаналiзовано iснуючий процес пiдготовки науково-допомiжного

бiблiографiчного покажчика, та пiдкреслено особливостi вiдповiдних

iнформацiйних потреб;

2) наведена стисла характеристика сучасних методiв та технологiй,

пов’язаних iз бiблiографiчним виявленням та вiдбором;

3) проаналiзовано актуальнiсть задачi пiдвищення ефективностi

виявлення та вiдбору наукових публiкацiй;

4) на основi результатiв проведеного аналiзу сформульованi мета та

задачi дисертацiйного дослiдження.

Основнi положення цього роздiлу викладенi у публiкацiях автора [9, 20,

11, 13, 1, 10, 21, 12, 14, 7, 17, 5, 16, 4, 6]
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РОЗДIЛ 2

ГIБРИДНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ

БIБЛIОГРАФIЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВIДБОРУ

Для математичної моделi потрiбно встановити межi її використання;

визначити представлення публiкацiй та операцiї з ними; формалiзувати

iнформацiйну потребу через представлення предметної областi; визначити

процедуру виявлення та вiдбору, мiру належностi публiкацiї до

предметної областi, вагу публiкацiї у предметнiй областi, умову зупинки

пошуку, критерiй ефективностi.

2.1 Основнi поняття та визначення

Поточний пiдроздiл мiстить поняття, що використовуються у

дисертацiйнiй роботi. Якщо сенс використаного у роботi поняття не

спiвпадає iз загальновживаним, то разом iз визначенням наводяться

пояснення вiдмiнностей та причин їх появи.

Бiблiографiчнi посiбники – це «документальна форма iснування

iнформацiї, що допомагає фiксувати й зберiгати бiблiографiчну

iнформацiю в часi та передавати її у просторi у виглядi документа» [23].

Бiблiографiчний покажчик – це «бiблiографiчний посiбник, що

мiстить значну кiлькiсть бiблiографiчних записiв зi складною структурою

та довiдковим апаратом» [23].

«Науково-допомiжний бiблiографiчний покажчик –

бiблiографiчний покажчик, створений на допомогу науково-дослiднiй

дiяльностi, його завданням є забезпечення наукових дослiджень з певної

теми чи галузi знань або надання iнформацiї про спецiальну лiтературу
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фахiвцям певної галузi знань чи виробництва» [23].

«Рекомендацiйний бiблiографiчний покажчик –

бiблiографiчний покажчик, призначений для певних груп користувачiв на

допомогу їх загальнiй та професiйнiй освiтi, самоосвiтi, вихованню та

популяризацiї знань» [23].

«Бiблiографiчне виявлення – це виявлення документiв як об’єктiв

бiблiографування з метою їх подальшої бiблiографiчної обробки.

Виявлення документiв може бути здiйснене шляхом документального чи

бiблiографiчного пошуку. Дуже часто бiблiографiчне виявлення

поєднується з вiдбором документiв» [23, 158].

Процитоване визначення бiблiографiчного виявлення, надане в

пiдручниках з бiблiографознавства, у данiй роботi формалiзується, як

створення пiдмножини B ⊆ D всiх доступних для аналiзу публiкацiй D.

Створена пiдмножина B має мiстити публiкацiї, що задовольняють

iнформацiйну потребу, але може також мiстити нерелевантнi публiкацiї.

«Бiблiографiчний вiдбiр – це вiдбiр документiв вiдповiдно до

визначених критерiїв з метою їх вiдображення у бiблiографiчнiй

iнформацiї. Попереднiй бiблiографiчний вiдбiр здiйснюється разом iз

виявленням документiв. Остаточний бiблiографiчний вiдбiр – це

видiлення частини з тих документiв, якi були виявленi» [158].

Наведене визначення попереднього бiблiографiчного вiдбору має бути

уточнено, тому що залежить вiд визначення критерiїв вiдбору. У данiй

роботi використовуються критерiї попереднього вiдбору, що дозволяють

виключити iз подальшого розгляду публiкацiї, якi напевне не

задовольняють iнформацiйну потребу. Таким чином попереднiй

бiблiографiчний вiдбiр набуває форми попередньої фiльтрацiї – вiдомої

процедури у галузi iнформацiйного пошуку [40].
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Вiдбiр або остаточний вiдбiр – це «видiлення частини з тих

документiв, якi були виявленi» [158]. «Остаточний вiдбiр обов’язково

проводиться на пiдставi загального бiблiографiчного аналiзу

документiв» [158], де «бiблiографiчний аналiз документа – це аналiз

вiдповiдностi документа iнформацiйнiй потребi чи запиту читача

(споживача iнформацiї), пiдготовцi читача, властивостям його

особистостi» [158].

Процитоване визначення бiблiографiчного вiдбору у данiй роботi

формалiзується, як створення пiдмножини L ⊆ B усiх виявлених

публiкацiй B. Створена пiдмножина L має мiстити виключно публiкацiї,

що задовольняють iнформацiйну потребу.

Публiкацiєю в роботi називається структура, що поєднує

бiблiографiчний опис документа [158], документ, його анотацiю та

посилання на iншi публiкацiї. Типовими частинами публiкацiї є її

унiкальний iдентифiкатор (наприклад, DOI), назва, анотацiя, повний

текст, ключовi слова. Бiблiографiчний опис найчастiше мiстить iмена

авторiв, посилання на елементи класифiкатора, данi про час та мiсце

видання. Посиланням на iншу публiкацiю є її унiкальний iдентифiкатор.

Використане визначення публiкацiї використовується тiльки в рамках

даної роботи. Публiкацiя вiдрiзняється вiд документа наявнiстю

бiблiографiчного опису, анотацiї та окремої структури даних, яка зберiгає

перелiк посилань. Документ є частиною публiкацiї.

Документом в iнформацiйному пошуцi [40] називаються будь-якi

об’єкти, на основi яких вирiшено будувати систему пошуку. Документами

можуть бути сторiнка сайта, стаття, книга, частина книги. Визначення

документа залежить вiд побудови системи пошуку. У данiй роботi

використовуються наукометричнi бази даних i, тому документом
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найчастiше є стаття у науковому виданнi, тези доповiдi в матерiалах

конференцiї, книга, пiдручник. Нетекстовi частини – такi як таблицi,

формули, iлюстрацiї, в данiй роботi не розглядаються, тому надалi

документом вважається впорядкована множина речень.

Реченням s у роботi називається мовна одиниця, яка зв’язана iз

навколишнiм текстом не граматично, а лише змiстовно [159, 160].

Використане значення термiну «речення» використовується в галузi

обчислювальної обробки природної мови [160] i є бiльш формалiзованим,

нiж iншi визначення [161].

Слово. Термiн «слово» вживається у звичайному значеннi,

позначаючи мiнiмальну структурно-смислову, вiльно вiдтворювану

одиницю мови, що служить для побудови висловлювань (речень) [161].

Слово може бути самостiйним та позначати окреме поняття або

виконувати службову роль (наприклад, артиклi, сполучники, частки).

Слово вiдрiзняється вiд термiну.

Словосполученням c називається слово або скiнчена послiдовнiсть

слiв [161].

Термiном τ [144] називається словосполучення, що позначає поняття

заданої областi знань. На вiдмiну вiд слова, термiн може складатися iз

кiлькох слiв i завжди має самостiйне значення.

Стоп-слова [40] – це словосполучення якi додають мало iнформацiї

до представлення публiкацiї. Наприклад, у моделi «мiшок слiв» для

англiйської або нiмецької мови стоп-словами є артиклi, займенники,

прийменники, частки [40]. Перелiки загальновiдомих стоп-слiв для

багатьох мови доступнi у програмних бiблiотеках, призначених для

обробки природних мов. Крiм загальновiдомих стоп-слiв у текстах

вибраної тематики iснують специфiчнi стоп-слова, якi потрiбно виявляти
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окремо.

Вiдображення цитування [113] на множинi публiкацiй D

визначається як

REF : {v} → {u ∈ D | v цитуєu}, v ∈ D, (2.1)

застосувавши вiдображення цитування до деякої публiкацiї u, можна

отримати множину публiкацiй, на якi вона посилається.

Обернене вiдображення цитування визначається як

REF−1 : {u} → {v ∈ D | v цитуєu}, u ∈ D, (2.2)

застосувавши обернене вiдображення цитування до деякої публiкацiї u,

можна отримати множину публiкацiй, якi посилаються на неї.

Повторне вiдображення цитування REF k визначається, як результат

багаторазового застосування операцiї REF :

REF k =

REF , k = 1,

REF ◦REF k−1 , k > 1 ∧ k ∈ N
(2.3)

де f ◦ g позначає композицiю вiдображень f та g.

Мережа цитування. Вiдображення (2.1) визначає орiєнтований

граф – мережу цитування [92, 113]

N = (D,E) (2.4)

з дугами E = {vu,∀v ∈ D, u ∈ REF ({v})} та вершинами d ∈ D.

Користувач – особа, яка виконує одну iз задач [25, 26], що потребують

вiдбору наукових публiкацiй. Перелiк задач та їх коротка характеристика
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наведена вище у пiдроздiлi 1.1.

Iнформацiйна потреба – це неформальна i часто неявно виражена

сукупнiсть вимог до результатiв iнформацiйного пошуку [40, 158].

Найчастiше iнформацiйною потребою вважається тема, про яку

користувач бажає знати бiльше [40]. У росповсюдженiй парадигмi

iнформацiйного пошуку «запитання-вiдповiдь» iнформацiйна потреба

виражається у виглядi набору слiв, якi користувач надає пошуковiй

системi, отримуючи набiр потенцiйно релевантних публiкацiй. Рiдше

iнформацiйна потреба виражається у виглядi множини документiв на

задану тему [104, 103]. У випадку низької специфiчностi, наприклад, пiд

час вiдбору наукових публiкацiй [25, 26], коли користувач не може

сформулювати якiсний набiр слiв для пошуку, його iнформацiйна потреба

змiнюється у процесi вiдбору. Також для формування бiблiографiчного

покажчика мають значення призначення результатiв вiдбору; наявний та

бажаний рiвнi знань користувача [158].

Релевантнiсть. Публiкацiя є релевантною, якщо вона з точки зору

користувача мiстить iнформацiю, яка задовольняє iнформацiйну

потребу [40].

Пошуковi задачi, якi виникають пiд час наукової роботи [25, 26],

вiдрiзняються низькою специфiчнiстю iнформацiйної потреби i, як

наслiдок, неточнiстю та суб’єктивнiстю визначення релевантностi.

2.2 Припущення

Враховуючи багатоварiантнiсть можливого формулювання

iнформацiйної потреби та реалiзацiї процесу виявлення та вiдбору, для

досягнення мети дослiдження у роботi запропоновано пiдхiд до

формального опису процесу бiблiографiчного виявлення та вiдбору та
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використано викладенi нижче припущення. Припущення 1-5, якi

супроводжуються посиланнями, було запозичено iз дослiджень iнших

авторiв.

Припущення 1. Iнформацiйна потреба складається iз кiлькох

неформальних вимог:

1. належностi всiх публiкацiй iз B до заданої предметної областi [25];

2. важливостi всiх публiкацiй iз B у заданiй предметнiй областi [25];

3. таку кiлькiсть всiх публiкацiй у B, що дозволяє детальне вивчення

користувачем за прийнятний час [25];

4. наявнiсть у публiкацiях B усiх основних термiнiв предметної

областi [162].

Надалi вважається, що iнформацiйна потреба частково виражається

користувачем у формi множини публiкацiй, кожна iз яких стосується

обраної користувачем теми [57, 58, 60, 54, 87] . При цьому користувач знає

деякi ключовi слова iз заданої областi знань i може вiдiбрати публiкацiї

потрiбної тематики, але не має достатньої квалiфiкацiї для оцiнки їх

важливостi та повноти зiбраного бiблiографiчного покажчика [25].

Припущення 2. [133] Кожну публiкацiю d ∈ D можна вiдобразити у

множину речень S(d), i кожне речення s ∈ S(d) – у множину

словосполучень C(s), яка є пiдмножиною всiх словосполучень C, якi

зустрiчаються у D.

Припущення 3. [92, 113] На множинi доступних для аналiзу публiкацiй

D визначене вiдображення цитування (2.1).

Припущення 4. [113] Мережа цитування (2.4) є майже ациклiчною:

∣∣{d ∈ D | ∃k ∈ N, d ∈ REF k({d})
}∣∣� ∣∣{d ∈ D | ∀k ∈ N, d /∈ REF k({d})

}∣∣ ,
(2.5)
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де k ∈ N – довжина шляху в мережi цитування. Нерiвнiсть (2.5) є

формальним представленням твердження, що кiлькiсть вершин мережi

цитування (2.4), якi є частиною циклiв, набагато менша кiлькостi вершин,

якi не входять до жодного циклу.

Припущення 5. Необхiдною ознакою наявностi у B всiх основних

термiнiв предметної областi є термiнологiчне насичення впорядкованої

множини публiкацiй [156].

Припущення 6. Повний текст публiкацiї не вважається доступним.

Часто обмеження, встановленi власниками авторських прав, ускладнюють

автоматичний доступ до повного тексту публiкацiї. Наприклад, пошукова

система Scopus вимагає реєстрацiї, яка виконується за кiлька крокiв iз

використанням електронної пошти, i придбання прав доступу – операцiї,

яку небажано автоматизувати. Тому в розробленiй iнформацiйнiй

технологiї повнi тексти публiкацiй застосовуються лише на останнiх

етапах, коли перелiк знайдених публiкацiй має мiнiмальний розмiр.

2.3 Математична модель

Розроблена гiбридна математична модель процесу бiблiографiчного

виявлення та вiдбору визначається кортежем

M = 〈D, REF,B0, PTM,DocDiff, δ, Snowball,DocListDiff, ω,

SPC,MaxRank, Terms,Cvalue, thd〉 , (2.6)

де D - доступнi для аналiзу публiкацiї; REF - вiдображення цитування;

B0 - початкова точка iтерацiй «снiгової кулi»; PTM - представлення

змiсту публiкацiї; DocDiff - мiра вiдмiнностi публiкацiй; δ - гранична

мiра вiдмiнностi публiкацiй; Snowball - вiдображення iтерацiй «снiгової
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кулi»; SPC - вага публiкацiї у предметнiй областi; DocListDiff - мiра

близькостi впорядкованих множин публiкацiй; ω - границя мiри

близькостi впорядкованих множин публiкацiй; MaxRank - максимальний

ранг публiкацiй; Terms - вiдображення публiкацiй D у множину термiнiв

T; Cvalue(τ) - вага термiна τ ; thd - мiра вiдмiнностi множин термiнiв.

2.3.1 Початкова точка iтерацiй «снiгової кулi»

Першою вимогою iнформацiйної потреби є належнiсть всiх публiкацiй

до заданої предметної областi. Формою її вираження у розробленiй моделi

є невелика множина релевантних публiкацiй B0 (B0 ⊆ D, |B0| ≈ 10),

вибрана користувачем, наприклад, шляхом пошуку за ключовими

словами. Множина B0 є початковою точкою iтерацiй «снiгової кулi» i

разом iз представленням змiсту публiкацiї PTM , мiрою вiдмiнностi

публiкацiй DocDiff та граничною мiрою вiдмiнностi публiкацiй δ

дозволяє визначити належнiсть довiльної виявленої публiкацiї до

предметної областi. Нижче буде показано, що розроблений метод

бiблiографiчного виявлення та вiдбору дозволяє значно варiювати B0,

допускаючи неточне формулювання iнформацiйної потреби.

2.3.2 Представлення змiсту публiкацiї

Представлення змiсту публiкацiї знаходиться за допомогою

вдосконаленої у роботi ймовiрнiсної тематичної моделi PTM текстових

документiв, яка вiдображає змiст кожної публiкацiї d ∈ D у кортеж

умовних iмовiрностей

PTM (d) =
〈
p(t1|d), p(t2|d), ..., p(t|T ||d)

〉
, (2.7)

що показують ймовiрнiсть p(t|d) належностi публiкацiї d до теми t.

Кожна тема t ∈ T визначаються ймовiрностями p(ci|t) належностi
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словосполучення ci до теми t i апрiорною ймовiрнiстю p(t), яка показує

вiдносну кiлькiсть словосполучень iз теми t в усiй колекцiї текстових

документiв.

Назви та анотацiї публiкацiй є короткими текстами, тому

найефективнiшим є використання тематичної моделi на основi парних

ймовiрностей слiв [17, 5].

Розглянемо деяку множину публiкацiй D, множину речень S, що

мiстяться у D, та множину словосполучень C, що мiстяться у S. Кожна

публiкацiя d ∈ D мiстить послiдовнiсть nd речень (s1, ..., snd). У свою

чергу, кожне речення si є послiдовнiстю ndi словосполучень (c1, ..., cndi).

Аналогiчно до звичайної тематичної моделi, використана в роботi

ймовiрнiсна тематична модель припускає, що:

1. Публiкацiя d мiстить множину речень S(d), де кожне речення є

множиною пар (c, t), обраних незалежно, випадковим чином на

основi дискретної ймовiрностi p(d, c, t), визначеної на множинi

D × C × T . Публiкацiї d, речення s i словосполучення c

вважаються величинами, що спостерiгаються, а тема t є

прихованим параметром.

2. Умовнi ймовiрностi p(c|d, t) не залежать вiд публiкацiї d [163], тобто

p(c|d, t) = p(c|t). (2.8)

3. Порядок речень у публiкацiї не має значення [163].

4. Порядок словосполучень у реченнi не має значення [163].

5. Порядок публiкацiй у колекцiї не має значення [163].

6. Кiлькiсть тем значно менша кiлькостi словосполучень, кiлькостi

речень i кiлькостi публiкацiй [163].

Перше iз використаних припущень вiдрiзняється вiд аналогiчного
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припущення, викладеного у [163], представленням публiкацiї у виглядi

множини речень, та формуванням речень за допомогою однакової для

всiх речень публiкацiї дискретної ймовiрностi p(d, c, t).

У моделi (2.6) використовується вдосконалена PTM , яка аналогiчно

до двотермової тематичної моделi (Biterm Topic Model) [127] i тематичної

моделi на основi мережi слiв (Word Network Topic Model) [128], будується

шляхом визначення розподiлiв p(ci|t) та p(t), виходячи з частоти сусiдства

словосполучень

p(ci, ck) =
∑
t

p(ci|t)p(t)p(ck|t), (2.9)

яка дорiвнює кiлькостi речень s, у яких одночасно зустрiлися ci та ck.

Використана PTM вiдрiзняється вiд згаданих вище аналогiв

використанням методу головних компонент на основi симетричної

розрiдженої невiд’ємної матричної факторизацiї, що дозволяє оцiнити

необхiдну для побудови тематичної моделi кiлькiсть тем.

Для побудови тематичної моделi необхiдно оцiнити ймовiрностi p(ci|t)

та p(t). Далi визначення тем публiкацiї p(t|d) виконується за формулою

p(t|d) =

|W |∑
i=1

p(t|ci)p(ci|d), (2.10)

де p(t|ci) знаходиться з Байесового рiвняння [164]

p(t|ci) = p(ci|t)p(t)p(ci), (2.11)

p(ci) є ймовiрнiстю появи словосполучення ci у колекцiї,

p(ci) =

|W |∑
j=1

p(ci, cj), (2.12)
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а p(ci|d) є вiдносною частотою словосполучення ci у публiкацiї d.

Перевагами PTM є обгрунтований спосiб створити представлення

окремих слiв, речень i публiкацiй, та можливiсть застосувати

математичний апарат статистики для операцiй iз отриманими

представленнями. Вiдомими обмеженнями PTM є iгнорування рiдкiсних

слiв та невiдомих слiв, що впливає на точнiсть. Також короткi тексти,

перетворенi на «мiшок слiв» не надають достатньої iнформацiї для

впевненої класифiкацiї. Тому PTM застосовується тiльки на етапi

виявлення, як iнструмент попереднього вiдбору, i потребує доповнення

iншими методами вiдбору.

Виконанi автором роботи дослiдження векторної моделi документа [9,

20] та моделей, побудованих на символьних n-грамах [11, 13, 1, 10, 21,

12, 14] показали їх високу якiсть у задачах представлення та порiвняння

стiйких словосполучень i недостатнi повноту та точнiсть для порiвняння

написаних у вiльномi стилi речень та коротких текстiв. Також, моделi, що

спираються виключно на написання, не здатнi враховувати синонiмiю, що

стало причиною вибору PTM для остаточного формулювання моделi.

2.3.3 Застосування методу головних компонент до

тематичного моделювання

Як було згадано вище, для побудови ймовiрнiсної тематичної моделi

необхiдно, виходячи з рiвностi (2.9), оцiнити ймовiрностi p(ci|t) та p(t)

при вiдомiй лiвiй частинi p(ci, cj) та додаткових умовах невiд’ємностi

величин p(ci|t) та p(t). Сформульована задача є рiзновидом невiд’ємної

матричної факторизацiї (НМФ) [165]. Запропонованим удосконаленням

PTM є застосування розрiдженої невiд’ємної симетричної матричної

факторизацiї (РСНМФ) [16] для тематичного моделювання.

Щоб привести рiвняння (2.9) до класичного для НМФ вигляду,
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визначимо матрицю H за допомогою рiвностi

Hit = p(ci|t)
√
p(t) (2.13)

Розмiрнiсть матрицi Hij дорiвнює |C| × |T |, де |C| - кiлькiсть елементiв у

скороченому словнику словосполучень, i |T | - кiлькiсть тем. Пiсля

пiдстановки (2.13) рiвняння (2.9) перетворюється на вiдому задачу

симетричної невiд’ємної матричної факторизацiї (СНМФ) [165, 166]

A = HHT (2.14)

Типовою метою невiд’ємної матричної факторизацiї (НМФ) [165, 166] є

наближене представлення низької розмiрностi для даних високої

розмiрностi. Звичайна задача НМФ полягає у знаходженнi таких W та H,

що A ≈ WHT , де A ∈ Rn×m є деякою невiд’ємною матрицею, W ∈ Rm×r,

H ∈ Rn×r, Wij > 0, Hij > 0, та r – деяке цiле число r � min(n,m).

Вимога невiд’ємностi спрощує iнтерпретацiю матриць множникiв W та H,

наприклад, пiд час аналiзу зображень або текстiв [167].

Одним iз формулювань НМФ є задача оптимiзацiї з обмеженнями [165,

166] ∥∥P −WHT
∥∥2
F
→ min,Wij > 0, Hij > 0 (2.15)

де ‖Z‖2F позначає квадрат норми Фробенiуса [164] матрицi Z.

Невiд’ємне розрiджене кодування [168] є методом декомпозицiї даних

великої розмiрностi на невiд’ємнi розрiдженi компоненти. Метою

розрiдженої НМФ (РНМФ) є пошук розрiджених множникiв, – таких, що

мають якнайменше ненульових елементiв. Це означає, що множники

залежать вiд невеликої кiлькостi параметрiв, якi легше розумiти та

iнтерпретувати. Одним iз способiв досягнення розрiдженостi є
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модифiкацiя цiльової функцiї [168]:

∥∥A−WHT
∥∥2
F

+ λ
∑
i,j

|Hij| → min,

Wij > 0, Hij > 0

(2.16)

або

∥∥A−WHT
∥∥2
F

+ λ
∑
i,j

|Wij| → min,

Wij > 0, Hij > 0

(2.17)

де компромiс мiж розрiдженiстю й точнiстю факторизацiї залежить вiд

параметра λ. Вибiр, яку матрицю-множник – W чи H, – варто зробити

розрiдженою, залежить вiд предметної областi. Ця робота використовує

симетричну РHМФ (СРНМФ), у якiй початкова матриця A є

симетричною. Наприклад, її елементи Aij можуть вiдображати рiвень

схожостi мiж елементами i та j деякого набору даних, при цьому мiра

схожостi може бути рiзною, що розширює область застосування СРНМФ

для кластеризацiї.

Симетрична НМФ успiшно застосовується в рiзних областях i

дозволяє отримувати такi ж якiснi результати, як i методи

K-середнiх [169], нормалiзованого розрiзу, спектральної

кластеризацiї [170, 171]. Автором дисертацiйного дослiдження була

запропонована СРНМФ [16, 17, 5]. Її було застосовано до розпiзнавання

облич [16] та до побудови ймовiрнiсних тематичних моделей текстових

документiв [17, 5], що дозволило запропонувати пiдхiд до визначення

кiлькостi тем у ймовiрнiснiй тематичнiй моделi. Особливiстю СРНМФ,
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визначеної рiвнянням

∥∥A−HHT
∥∥2
F

+ λ
∑
it

|Hit| → min,Hij > 0. (2.18)

є одночасна вимога симетрiї, невiд’ємностi та розрiдженостi.

Формулювання задачi оптимiзацiї СРНМФ (2.18) може бути отримано iз

(2.16) шляхом встановлення додаткового обмеження W = H. Параметр λ

впливає на ступiнь розрiдженостi та похибку факторизацiї. Автором

показано [16, 17], що запроваджена за допомогою доданка λ
∑

it |Hit|

регуляризацiя у поєднаннi з симетричнiстю матрицi A дозволяє

визначити кiлькiсть тем аналогiчно до методу головних компонент.

Пiсля того, як множник H знайдено, ймовiрностi тем обчислюються як

квадрат норми стовпчикiв матрицi H:

p(t) =

 |W |∑
i=1

Hit

2

, (2.19)

а нормалiзованi стовпчики iнтерпретуються як умовнi ймовiрностi слiв у

вибранiй темi

p (ci|t) = Hit/
√
p(t) (2.20)

Перевагами СРНМФ є можливiсть застосувати метод головних

компонент, здатнiсть виявляти кластери довiльної форми, працювати iз

множиною даних, на якiй не визначена вiдстань мiж елементами.

Недолiком СРНМФ є велика кiлькiсть параметрiв, якi потрiбно знайти

для факторизацiї. Це збiльшує обчислювальну складнiсть задачi (2.18) i не

дає гарантiї знаходження глобального мiнiмуму.
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2.3.4 Miри вiдмiнностi публiкацiй

Представлення публiкацiй у виглядi набору ймовiрностей дозволяє

використати у якостi мiри вiдмiнностi публiкацiй DocDiff найпоширенiшi

способи порiвняння тематичних моделей [172] – розходження

Кульбака-Лейблера, симетричне розходження Кульбака-Лейблера,

вiдстань Гелiнґера та розходження Дженсена-Шеннона.

У роботi граничне значення мiри вiдмiнностi δ експериментально

вибрано таким, щоб пiд час iтерацiй обмеженої «снiгової кулi» (2.25)

включати до множини Bi+1 близько 30% виявлених публiкацiй.

Таким чином, належнiсть довiльної публiкацiї u до предметної областi

визначається умовою

min {DocDiff [PTM(u), PTM(v)] |v ∈ B0} < δ, (2.21)

яка є одним iз варiантiв мiжкластерної вiдстанi, яка є найбiльш

прийнятною для кластерiв невiдомої форми [173]. Умова (2.21) є способом

виконання першої вимоги iнформацiйної потреби у рамках розробленої

моделi.

2.3.5 Iтерацiї контрольованої «снiгової кулi»

Розглянемо максимальну мережу цитування N∞ = (D∞,E∞), яка

мiстить всi iснуючi науковi публiкацiї. Вiдповiдно, задачу про

бiблiографiчне виявлення i вiдбiр можна iнтерпретувати як задачу про

знаходження деякої пiдмножини вузлiв повної мережi цитування.

Один iз варiантiв її вирiшення спирається на аналогiю з Р2Р

мережею, де публiкацiї вважаються вузлами, а вiдношення цитування –

лiнiями зв’язку. Це дає можливiсть застосувати вiдомi алгоритми пошуку

у Р2Р мережах [99].
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Iнший шлях до вирiшення задачi про знаходження пiдмножини вузлiв

мережi цитування [103, 104, 17, 5, 38], пропонується соцiологiєю: алгоритм

снiгової кулi використовується для формування репрезентативних вибiрок

iз прихованих субпопуляцiй.

Основою як першою, так i другого пiдходу є iтерацiї

Bi+1 =
⋃
v∈Bi

{v} ∪REF ({v}) (2.22)

або

Bi+1 =
⋃
v∈Bi

{v} ∪REF−1({v}) (2.23)

якi є формальним записом процесу переходiв у максимальнiй мережi

цитування N∞, вiдповiдно, за посиланнями та проти посилань. Рiвняння

(2.22) описує наступну процедуру: iз множини виявлених на i-й iтерацiї

публiкацiй Bi вибирається публiкацiя v i додається до множини Bi+1

разом iз усiма публiкацiями REF ({v}), на якi вона посилається. Другий

варiант iтерацiй (2.23) використовує замiсть прямого вiдображення REF

зворотне вiдображення REF−1, що формує множину публiкацiй, якi

посилаються на v.

Також можливо комбiнувати обидва варiанти iтерацiй:

Bi+1 =
⋃
v∈Bi

{v} ∪REF ({v}) ∪REF−1({v}) (2.24)

Недолiком iтерацiй методу «снiгової кулi» (2.24) є значне зростання розмiру

множини Bi+1 з ростом номера iтерацiї i. Тому необхiдним компонентом є

метод контролю кiлькостi елементiв |Bi+1| – розмiру «снiгової кулi».

Метод снiгової кулi не можна застосовувати безпосередньо до збору
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публiкацiй, оскiльки майже кожен список посилань мiстить елементи,

безпосередньо не пов’язанi з дослiджуваною темою. Тому наївна

реалiзацiя методу призводить до нескiнченного зростання колекцiї [103], i

потрiбно ввести додатковi обмеження, якi допоможуть вирiшити, чи

варто додати публiкацiю до множини вiдiбраних посилань.

У данiй роботi пропонується застосування мiри схожостi, обчисленої

методом iмовiрнiсного тематичного моделювання. Перевагою тематичної

моделi є можливiсть обчислення тематики публiкацiї будь-якої довжини, i

врахування значень термiнiв замiсть їх написання. Таким чином, до

iтерацiй (2.24) додається обмеження, i використане в роботi вiдображення

iтерацiй «снiгової кулi», призначене для бiблiографiчного виявлення,

набуває вигляду:

Bi+1 = Snowball (Bi)

=
⋃
v∈Bi

{v} ∪ REF ({v}) ∪REF−1({v})
∣∣
DocDiff(v,B0)<δ

,
(2.25)

де Bi ⊆ D i DocDiff(v,B0) - мiра вiдмiнностi публiкацiї v та початкової

множини публiкацiй B0, а δ – максимальна мiра вiдмiнностi. δ є параметром

налаштування алгоритма, який залежить вiд предметної областi i може

варiюватися в широких межах.

Рiвняння (2.25) вiдрiзняється вiд аналогiв [104, 103] використанням

ймовiрнiсної тематичної моделi для обчислення вiдмiнностi публiкацiй та

переходами як за цитуваннями так i в протилежному напрямку.

У розробленiй моделi мiра вiдмiнностi обчислюється за допомогою

застосування ймовiрнiсної тематичної моделi до одного з найпростiших

варiантiв мiжкластерної вiдстанi – вiдстанi до найближчого сусiда [173]

DocDiff(v,B0) = min [DocDiff (u, v) |u ∈ B0] . (2.26)
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Мiра (2.26) не вимагає певної форми вiд кластерiв, що послаблює вимоги

до початкової множини публiкацiй. Надалi, якщо явно не вказано iнше,

для обчислення мiри вiдмiнностi DocDiff (u, v) у (2.26) використовуєтся

розходження Кульбака-Лейблера. Також в експериментах (роздiл 4) була

перевiрена можливiсть використання симетричного розходження

Кульбака-Лейблера, розходження Дженсена-Шеннона та вiдстанi

Гелiнґера.

Iтерацiї (2.25) є формальною iнтерпретацiєю методу обмеженої снiгової

кулi i, одночасно, одного iз варiантiв оптимального пошукового алгоритму

у Р2Р мережах [99].

Iтерацiї (2.25) разом iз визначенням мiри вiдмiнностi DocDiff є однiєю

iз основних вiдмiнностей розробленої моделi вiд наявних аналогiв.

2.3.6 Вага публiкацiї у предметнiй областi

Вага публiкацiї у предметнiй областi обчислюється на основi iнформацiї

про цитування.

SPCi : v → N, v ∈ Bi, (2.27)

визначається шляхом аналiзу головних шляхiв пошуку в пiдграфi Ni

мережi цитування (2.4), побудованому з дуг

E = {vu,∀v ∈ Bi, u ∈ Bi ∩REF ({v})} та вершин d ∈ Bi.

У роботi для обчислення вагомостi дуг та вузлiв у мережi цитувань

використовується рiзновид аналiзу головних шляхiв – пiдрахунок шляхiв

пошуку (Search Path Count, SPC) [174, 113]. Для цього у мережу

додаються двi вершини – початкова s та кiнцева t. Вершина, яка

вiдповiдає публiкацiї, що не посилається на жодну релевантну публiкацiю,

отримує вихiдну дугу до вершини t, i вершина, яка вiдповiдає публiкацiї,

на яку не посилається жодна релевантна публiкацiя, отримує вхiдну дугу
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вiд вершини s. Вагою SPC(u, v) дуги (u, v), де v ∈ REF ({u}), вважається

кiлькiсть рiзних шляхiв вiд s до t, якi проходять через дугу (u, v). Щоб

обчислити SPC(u, v), вводяться допомiжнi величини N−(v) та N+(v), де

N−(v) - кiлькiсть шляхiв вiд s до v та N+(v) – кiлькiсть шляхiв вiд v до t.

Кожен шлях π(s, t) = {s, ..., t} вiд вершини s до вершини t, який мiстить

дугу (u, v) може бути єдиним способом представлено у формi конкатенацiї

трьох послiдовних шляхiв

π(s, t) = π(s, u)⊕ {u, v} ⊕ π(v, t), (2.28)

де операцiя ⊕ позначає конкатенацiю двох шляхiв за правилом

{v1, v2, v3, v4} = {v1, v2} ⊕ {v3, v4} . (2.29)

Декомпозицiя (2.28) дозволяє обчислити кiлькiсть рiзних шляхiв, що

проходять через дугу (u, v) як [113]:

SPC(u, v) = N−(u) ·N+(v). (2.30)

У свою чергу, величини N−(u) та N+(u) обчислюються за рекурентними

формулами [113]

N−(u) =

1 , u = s∑
v∈REF ({u})N

−(v) , u 6= s
(2.31)

N+(u) =

1 , u = t∑
v∈REF−1({u})N

+(v) , u 6= t
(2.32)

Виписанi рiвностi є основою алгоритму обчислення показникiв SPC(u, v).
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Починаючи iз джерела, можна послiдовно обчислити величини N−(v), i,

починаючи вiд стоку, обчислити N+(v), за час O(|Bi|) [113]. При цьому

послiдовнiсть обходу вершин керується дугами i нагадує обхiд дерева у

ширину. Необхiдною умовою обчислення показникiв SPC є ациклiчнiсть

мережi цитування, що гарантує наявнiсть всiх даних для обчислення

N−(u) та N+(u) при послiдовних переходах вздовж дуг вiд вершин N−(v)

iз вiдомими N−(v) ТА N+(v).

Вага вершини v обчислюєтся, як сума показникiв SPC(u, v) для вхiдних

дуг

SPC(u) =
∑

v∈REF ({u})

SPC(u, v). (2.33)

Умовою успiшного обчислення мiри SPCi є вiдсутнiсть циклiв у графi

Ni, яка в реальних мережах цитування не гарантується. Тому для

застосування мiри SPC потрiбно перетворити її в ациклiчний граф за

допомогою препринтного перетворення, яке описано нижче у пiдроздiлi

3.5.2.

2.3.7 Формування впорядкованої множини публiкацiй

SPCi дозволяє знайти ранг Ranki(v) кожної публiкацiї у множинi Bi

Ranki(v) = |{u ∈ Bi |SPCi(u) > SPCi(v)}| (2.34)

та визначити шукану впорядковану множину публiкацiй:

Li (MaxRank) = (vk)
|Bi|
k=1 ,Ranki(vk) < MaxRank,

Ranki(vk) 6 Ranki(vk+1),
(2.35)

де максимальний ранг публiкацiйMaxRank обмежує кiлькiсть публiкацiй у

бiблiографiчному покажчику i визначається вимогою досягнення нерухомої
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точки iтерацiй (2.25) та наявнiстю термiнологiчного насичення.

В рамках розробленої моделi мiрою близькостi впорядкованих множин

публiкацiй DocListDiff вибранi рангова кореляцiя Спiрмена [164],

ρ(Li,Li+1) =

∑
v

(
Ranki(v)− M+1

2

) (
Ranki+1(v)− M+1

2

)√∑
v

(
Ranki(v)− M+1

2

)2∑
v

(
Ranki+1(v)− M+1

2

)2 . (2.36)

Спрощеною мiрою близькостi впорядкованих множин вибрано

коефiцiєнт Жаккара [164]

J(A,B) =
|A ∩B|
|A ∪B|

=
|A ∩B|

|A|+ |B| − |A ∩B|
, (2.37)

який нехтує можливiстю впорядкування елементiв, але є однiєю iз

найпростiших мiр схожостi множин.

Рiвняння (2.35) є виконанням вимоги щодо важливостi всiх публiкацiй

iз L у заданiй предметнiй областi, яка є частиною iнформацiйної потреби.

2.3.8 Термiнологiчне насичення

Термiнологiчне насичення [156, 162] впорядкованої множини публiкацiй,

визначається вимогою, що додавання ∆ публiкацiй у кiнець перелiку (2.35)

майже не змiнює перелiк термiнiв

thd(Ti(MaxRank),Ti(MaxRank + ∆))

εi
< 1,∆ > 0. (2.38)

Вiдображення публiкацiй Li у множину термiнiв Ti

Ti = Terms(Li) (2.39)
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вiдбувається шляхом застосування до об’єднаного тексту публiкацiй

процедури автоматичного визначення термiнiв, запропонованої

K. Frantzi, S. Ananiadou [148] та вдосконаленої в роботах В. А. Єрмолаєва

та iн. [162, 7, 8], яка визначає вагу термiна Cvaluei(τ) у множинi

публiкацiй Li(MaxRank) граничне значення εi ваги термiна, та мiру

вiдмiнностi множин термiнiв thd(Ti,Tj).

Автоматичне виявлення термiнiв складається iз лiнгвiстичної частини

та статистичної частини. Лiнгвiстична частина мiстить розмiтку частин

мови, лiнгвiстичний фiльтр, виключення стоп-слiв.

Процес розмiтки частин мови приписує кожному слову вхiдного

тексту граматичну мiтку («iменник», «прикметник», «дiєслово» i т.д), яка

використовується лiнгвiстичним фiльтром.

Лiнгвiстичний фiльтр за допомогою заданих налаштуваннями

шаблонiв виявляє словосполучення, якi можуть бути термiнами.

Бiльшiсть термiнiв складаються iз iменникiв та прикметникiв, iнодi -

прийменникiв. В роботi використовуються наступнi шаблони

словосполучень, записанi у позначеннях, близьких до регулярних виразiв

Лiстинг 2.1: "Шаблони словосполучень"

iменник+ iменник

( ( прикметник | iменник )+| ( ( прикметник | iменник )∗

( прийменник ) ? ) ( прикметник | iменник )∗ ) iменник .

Статистична частина приписує кожному словосполученню c дiйсне

число – Cvalue(a), – мiру того, що словосполучення c є термiном. Для

обчислення названої мiри потрiбно знайти для словосполучення c:

— Частоту f(c) словосполучення c в корпусi.

— Множину Tc словосполучень, якi мiстять словосполучення c.
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— |Tc| – кiлькiсть елементiв множини Tc.

— |c| – довжина словосполучення c в словах.

Пiсля чого Cvalue обчислюється за вiдомими формулами:

Cvaluei(τ) =

log2(|τ |)fi(τ) , |Tc| = 0

log2(|τ |)
(
fi(τ)− 1

|Tc|
∑

c∈Tc f(c)
)

, |Tc| > 0
(2.40)

Граничне значення εi визначається умовою

1
2

∑
τ∈Xi

Cvaluei(τ) =
∑
τ∈Yi

Cvaluei(τ),

Xi = {τ : τ ∈ Ti ∧ Cvaluei(τ) > 0},

Yi = {τ : τ ∈ Ti ∧ Cvaluei(τ) > εi}.

(2.41)

Мiрою вiдмiнностi множин термiнiв є Termhood Difference [162].

thd(Ti,Tj) =
∑

τ∈Ti∩Tj

|Cvaluei(τ)− Cvaluej(τ)|

+
∑

τ∈Ti−Tj

|Cvaluei(τ)| (2.42)

2.3.9 Мiнiмальна термiнологiчно насичена впорядкована

множина публiкацiй та мiра ефективностi

Мiнiмальна термiнологiчно насичена впорядкована множина публiкацiй

визначається рiвнянням (2.35), у якому

MaxRank = min

{
M

∣∣∣∣thd(Ti(M),Ti(M + ∆))

εi
< 1

}
(2.43)

Умова (2.43) є виконанням третьої та четвертої вимог iнформацiйної

потреби щодо кiлькостi публiкацiй у результатах вiдбору, яка дозволяє
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детальне вивчення користувачем за прийнятний час та наявностi у

вiдiбраних публiкацiях усiх термiнiв предметної областi.

Мiрою ефективностi розробленої моделi (2.6) є кiлькiсть публiкацiй |Li|

у бiблiографiчному покажчику, визначеному умовами (2.35), (3.24), (2.38)

та (2.43).

Висновки до роздiлу 2

У роздiлi розроблено гiбридну математичну модель процесу

бiблiографiчного виявлення та вiдбору.

Модель описує процедуру виявлення та вiдбору, спрямовану на

задоволення iнформацiйної потреби у рекомендацiйному або

науково-допомiжному бiблiографiчному покажчику, у якому всi

публiкацiї належать до вибраної користувачем предметної областi, мають

у нiй важливе значення, описують її основнi положення та можуть бути

вивченi за прийнятний користувачем час.

Основними компонентами моделi є ймовiрнiсна тематична модель,

вiдображення iтерацiй контрольованої «снiгової кулi», умови нерухомої

точки для iтерацiй, аналiз мережi цитування, автоматичне виявлення

термiнiв.

Модель вiдрiзняється вiд наявних аналогiв поєднанням названих

компонент, застосуванням симетричної розрiдженої невiд’ємної матричної

факторизацiї для тематичного моделювання, а також наявнiстю ознак

нерухомої точки iтерацiй та показникiв насиченостi набору термiнiв

обраної предметної областi, що створило пiдґрунтя для реалiзацiї методу

бiблiографiчного виявлення та вiдбору i вiдповiдної iнформацiйної

технологiї.

Модель визначає, що бiблiографiчним покажчиком є мiнiмальна
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термiнологiчно насичена впорядкована множина публiкацiй. Мiрою

ефективностi моделi вибрано розмiр названої множини.

Основнi положення цього роздiлу викладенi у публiкацiях автора [7, 17,

5, 16, 4, 6, 8, 3].
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РОЗДIЛ 3

МЕТОД ТА IНФОРМАЦIЙНА ТЕХНОЛОГIЯ

БIБЛIОГРАФIЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВIДБОРУ

У третьому роздiлi на основi розробленої моделi розроблено метод

бiблiографiчного виявлення та вiдбору та iнформацiйну технологiю, що

надають можливiсть формування рекомендацiйних та

науково-виробничих бiблiографiчних покажчикiв, а також оцiнки їх

необхiдного розмiру. У першому пiдроздiлi за допомогою моделi «4 + 1

точка зору» представлено iнформацiйну технологiю, що спирається на

розроблений метод. Опис технологiї включає її призначення, сценарiй

роботи, варiанти використання, структури даних та їх призначення,

процес виявлення та вiдбору, компоненти. Дiаграма дiяльностi UML для

технологiї наведена на рисунку 3.6.

У другому пiдроздiлi описано розроблений метод бiблiографiчного

виявлення та вiдбору. Третiй пiдроздiл визначає мiру ефективностi

iнформацiйної технологiї, як розмiр мiнiмальної термiнологiчно насиченої

множини публiкацiй.

3.1 Iнформацiйна технологiя бiблiографiчного виявлення та

вiдбору

Поточний пiдроздiл присвячено опису iнформацiйної технологiї за

допомогою моделi «4 + 1 точка зору» [175].

Модель «4 + 1 точка зору» призначена для «опису архiтектури

програмних систем на основi багатьох одночасних точок зору», та не

встановлює вимог до системи позначень, iнструментiв проектування та
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методiв проектування. Чотирма точками зору є логiчна, розробки,

процесна та фiзична. Додатковою окремою точкою зору є сценарiї

використання.

У роботi сценарiї використання зображенi за допомогою дiаграми

варiантiв використання UML [176]. Логiчна точка зору у роботi

представлена дiаграмами класiв UML [176] та ER-дiаграмами структури

даних [177]. Точка зору процесiв описується за допомогою функцiональної

дiаграми IDEF0 [178] та дiаграми дiяльностi UML [176]. Точка зору

розробки складається iз дiаграми компонентiв та пакетiв UML [176].

Фiзична точка зору показує точку зору системного адмiнiстратора,

наприклад, за допомогою дiаграми розгортання UML [176].

3.1.1 Загальна характеристика розробленої iнформацiйної

технологiї бiблiографiчного виявлення та вiдбору

Iнформацiйна технологiя призначена для студентiв, викладачiв,

науковцiв та будь-яких iнших користувачiв, якi прагнуть, витративши

якнайменше зусиль, ознайомитися iз новою темою, оновити свої знання iз

деякої теми до актуального стану, створити огляд лiтератури для

наукової, курсової або дипломної роботи. В рамках розробленої технологiї

засобом задоволення названої потреби важається виявлення, вiдбiр та

вивчення основних публiкацiй, що описують задану тему. Формою

вираження iнформацiйної потреби користувача вважається множина

публiкацiй, якi стосуються заданої теми.

Структура розробленої iнформацiйної системи, показана на Рисунку

3.1, розроблялася з огляду на необхiднiсть виконання тривалого пошуку

переважно в автоматичному режимi. Iнформацiйна система, яка виконує

пошук, має бути стiйка до збоїв у роботi комунiкацiйної мережi та

живлення, допускати збереження стану та його вiдновлення пiсля
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автоматичного старту, надавати можливiсть спостереження за процесом

виконання. Також, оскiльки програмна реалiзацiя створюється з

дослiдницькою метою, будова iнформацiйної системи має допускати

просту замiну компонент та налаштування.

З метою виконання викладених вище вимог, iнформацiйна технологiя

була спроектована як пакет елементарних операцiй, кожна з яких додає

новi атрибути до потоку вхiдних даних. В основному сценарiї операцiї

виконуються строго послiдовно, але iснує можливiсть задля додаткових

експериментiв i без додаткового ризику створити вiдгалуження потоку

даних [15].

Перевагою такої будови є можливiсть зберiгати результати роботи

кожної операцiї та зменшити втрати даних при збоях та помилках,

вiдносно просто обчислювати прогрес пошуку i прогнозувати тривалiсть

роботи. Також спрощується спостереження за рiзними аспектами роботи

алгоритмiв.

Вiдомими недолiками [15] вибраного рiшення є необхiднiсть у

додатковiй пам’ятi для зберiгання значної кiлькостi додаткових даних i

збiльшений час виконання за рахунок додаткових витрат на кодування,

декодування та операцiї вводу-виводу.

3.1.2 Сценарiй роботи та варiанти використання

Розроблена iнформацiйна технологiя вважає, що у процесi виявлення

та вiдбору дiють два учасника: користувач та наукометрична база даних.

Варiанти використання розробленої iнформацiйної системи показанi на

рисунку 3.2.

Очiкуваний сценарiй роботи користувача з iнформацiйною системою

складається iз наступних крокiв:

1. Пошук користувачем за ключовими словами публiкацiй, якi
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Рис. 3.1 Дiаграма IDEF0 [178] розробленої iнформацiйної технологiї
бiблiографiчного виявлення та вiдбору

стосуються заданої теми. Результатом цього кроку є оформлена у виглядi

початкової множини публiкацiй iнформацiйна потреба, яка є вхiдними

даними для виявлення та вiдбору i формується поза межами

iнформацiйної системи будь-яким зручним для користувача способом.

При цьому висока якiсть є бажаною, але не обов’язковою вимогою.

Детальнi вимоги до початкової множини обговорюються у наступному

пiдроздiлi.

2. Передача користувачем початкової множини публiкацiй в

iнформацiйну систему.

3. Виконання iнформацiйною системою iтерацiй для виявлення та

вiдбору публiкацiй.

4. Отримання користувачем вiд iнформацiйної системи впорядкованої

множини основних публiкацiй iз заданої теми.
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Рис. 3.2 Дiаграма варiантiв використання у форматi UML 2 [176]

5. Отримання користувачем за допомогою iнформацiйної системи

повних текстiв для публiкацiй iз заданої впорядкованої множини.

Повнiстю автоматизувати отримання повних текстiв не вдається, тому що

вони не завжди знаходяться у вiльному доступi. Наприклад, у випадку

обмеження доступу, отримання тексту публiкацiй потребує реєстрацiї та,

iнодi, оплати – дiй, автоматизацiї яких активно протидiють всi великi

сучаснi наукометричнi бази даних. Однак невеликий розмiр

впорядкованої множини вiдiбраних публiкацiй спрощує цей крок.

6. Отримання впорядкованої множини основних термiнiв iз заданої теми

та аналiз термiнологiчного насичення.

За необхiдностi кроки 2, 3, 4 можуть повторюватися пiсля створення на

основi результатiв вiдбору нової початкової множини публiкацiй.
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3.1.3 Класи та їх призначення

Класи, якi беруть участь у реалiзацiї розробленої iнформацiйної

технологiїї, зображено на рисунках 3.3, 3.4 та 3.5. Рисунок 3.3 показує

класи, вiдповiдальнi за зберiгання даних: Публiкацiя, КлючовiСлова,

Словосполучення, Речення, Автор, Органiзацiя, де КлючовiСлова є

частиною метаiнформацiї публiкацiй, вони призначаються авторами або

наукометричною базою; представленняPTM створюється iмовiрнiсною

тематичною моделлю на основi речень iз назви та анотацiї;

Рис. 3.3 Дiаграма класiв UML 2 [176]: класи, призначенi для зберiгання
публiкацiй

вiдстаньДоЗразка є значенням вiдстанi або iншої мiри вiдмiнностi вiд

публiкацiї до початкової множини; вагаSPC – мiра важливостi публiкацiї,
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обчислена на основi мережi цитування. Назва, анотацiя та повний текст

публiкацiї (за наявностi) зберiгаться як послiдовностi Речень.

Рисунок 3.4 показує класи, вiдповiдальнi за створення iмовiрнiсної

тематичної моделi, її зберiгання та застосування для створення

представлення публiкацiй: PTM , SSNMF, W2WProbablities,

Рис. 3.4 Дiаграма класiв UML 2 [176]: класи, призначенi для тематичного
моделювання
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NLPPreprocessor. Клас PТМ є головним класом тематичної моделi;

SSNMF вiдповiдає за розрiджену невiд’ємну симетричну матричну

факторизацiю; клас W2WProbabilities зберiгає та накопичує

статистику використання словосполучень та їх пар; клас

NLPPreprocessor виконує лематизацiю або стемiнг, роздiляє текст на

речення i речення на словосполучення.

Рисунок 3.5 показує класи, вiдповiдальнi за виконання iтерацiй

контрольованої «снiгової кулi»: СнiговаКуля є головним класом, який

керує iтерацiями i мiстить методи для виконання одного кроку iтерацiї,

процедури вiдбору та формування перелiку вiдiбраних публiкацiй;

MSAcademicAPI вiдповiдає за взаємодiю iз наукометричною базою

даних; обов’язком класу TermExtractor є видобуток термiнiв iз повного

тексту публiкацiй. Метод «об’єднатиТексти()» на основi отриманної

послiдовностi публiкацiй створює послiдовнiсть речень. Метод

«отриматиМожливiТермiни()» реалiзує лiнгвiстичну частину методу

виявлення термiнiв, i метод «обчислитиCvalue()» виконує статистичнi

оцiнки.

3.1.4 Процес виявлення та вiдбору

На рисунку 3.6 у виглядi дiаграми дiяльностi UML 2 [176]

представлено процес виявлення та вiдбору, реалiзований iнформацiйною

технологiєю, що поєднує представлену у попередньому роздiлi модель та

викладений нижче метод виявлення та вiдбору.

Перший крок – створення множини публiкацiй на задану тему, –

описано у пiдроздiлi 3.2. Вiн виконуєтся користувачем системи i є

вираженням його iнформацiйної потреби у формi множини публiкацiй на

вибрану тему.
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Рис. 3.5 Дiаграма класiв UML 2 [176]: класи, призначенi для процесу
виявлення i вiдбору

Другий крок (пiдроздiл 3.3) – iтерацiї звичайної «снiгової кулi», –

виконується автоматично iз метою зiбрати корпус публiкацiй для

побудови тематичної моделi, яка описується у пiдроздiлах 3.4 та 3.5.
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Iтерацiї удосконаленої «снiгової кулi» (пiдроздiл 3.6) використовують

побудовану на попередньому кроцi тематичну модель для попереднього

вiдбору виявлених публiкацiй, вiдкидаючи публiкацiї, якi напевне не

належать до теми, зменшуючи тим сами об’єм зiбраної мережi цитування.

Рис. 3.6 Дiаграма дiяльностi UML 2 [176] iнформацiйної технологiї
бiблiографiчного виявлення та вiдбору

На наступному етапi зiбрана мережа цитування аналiзується методом

пiдрахунку шляхiв цитування (пiдроздiл 3.7). Результатом аналiзу є
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впорядкована множина публiкацiй – шуканий бiблiографiчний покажчик.

У випадку досягнення нерухомої точки iтерацiй повнi тексти

публiкацiй аналiзуються на предмет термiнологiчного насичення шляхом

автоматичного виявлення термiнiв (пiдроздiл 3.8). Якщо термiнологiчне

насичення виявлено, то отримана мiнiмальна впорядкована множина

публiкацiй передається користувачевi для детального вивчення.

Варто вiдмiтити, що збiр повних текстiв для вiдiбраних публiкацiй

пiддається автоматизацiї лише частково через рiзноманiтнiсть сховищ, де

згаданi публiкацiї зберiгаються, та обмеження вiльного доступу. Тому на

цьому кроцi часто вмагаєтся участь користувача, наприклад, для

реєстрацiї у електронних бiблiотеках.

3.1.5 Компоненти iнформацiйної системи

Кожна iз показаних на рисунках 3.7, 3.8, 3.9 компонент реалiзованої

iнформацiйної технологiї виконує одну елементарну функцiю i додає до

спiльних даних нову iнформацiю, не змiнюючи iснуючi записи. Функцiї

кожної компоненти у таблицi 3.1.

3.1.6 Фiзичне представлення

Як показано на дiаграмi 3.10 розроблена iнформацiйна система

потребує для роботи встановленого програмного забезпечення, з’єднання

з мережею за протоколом http та доступу до наукометричної БД.

3.1.7 Структура даних

Структура даних складається iз двох логiчних частин. Перша частина

(рисунок 3.11) призначена для зберiгання результатiв виявлення та

вiдбору, а друга (рисунок 3.12) зберiгає iмовiрнiсну тематичну модель.

Для зберiгання даних використовуються наступнi сутностi: черга

публiкацiй queued_entities, початкова множина публiкацiй seed_entities,
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переглянутi нерелевантнi публiкацiї irrelevant_entities, виявленi

релевантнi публiкацiї relevant_entities, вiдношення цитування

out_citation_network.

Таблиця 3.1
Призначення файлiв програмного пакета

Файл Призначення
facade.py Органiзацiя послiдовностi виконання
000_download.py Iтерацiї «снiгової кулi»
001_tokenizer.py Роздiлення тексту на речення

та словосполучення
002_rarewords.py Виявлення рiдкiсних слiв
003_joint_probabilities.py Пiдрахунок частоти

пар словосполучень
004_stopwords.py Виявлення стоп-слiв
005_reduced_joint_probabilities.py Формування скороченої матрицi

частот пар словосполучень
006_SSNMF.py Створення ймовiрнiсної

тематичної моделi
009_restricted_snowball.py Iтерацiї контрольо-

ваної «снiгової кулi»
010_search_path_count.py Аналiз шляхiв цитування
ate-001-pdf2txt.py перетворення PDF на текст
ate-002-cleantxt.py Очищення тексту

ate-003-generate-datasets.py Створення послiдовностi
множин публiкацiй

ate-004-ate.py Автоматичне виявлення
термiнiв

ate-005-cleansing.py Очистка термiнiв
ate-006-thd.py Обчислення рiзницi

мiж множинами термiнiв
academicdownload Пакет для пошуку

в наукометричнiй БД
topicmodel Пакет для тематичного

моделювання
ate Пакет для автоматичного

виявлення термiнiв
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Рис. 3.7 Дiаграма компонентiв розробленої iнформацiйної системи у нотацiї
UML 2 [176]

Рис. 3.8 Деталi пакета ATE як дiаграма компонентiв у нотацiї UML 2 [176]

Черга queued_entities мiстить тiльки iдентифiкатори виявлених

публiкацiй, якi заплановано завантажити iз накометричної бази даних з

метою попереднього вiдбору та включення їх до мережi цитування. Пiсля

завантаження публiкацiй, iдентифiкатори видаляються iз queued_entities.

Iдентифiкатори нерелевантних публiкацiй, що не задовольнили критерiям
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Рис. 3.9 Деталi пакета «Snowball» як дiаграма компонентiв у нотацiї
UML 2 [176]

попереднього вiдбору, зберiгаються у irrelevant_entities. Завантаженi данi

релевантних публiкацiй зберiгаються у relevant_entities та

out_citation_network.

Ймовiрнiсна тематична модель збережених публiкацiй зберiгається у

наступних сутностях:

– словник словосполучень collocation_dictionary,
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Рис. 3.10 Дiаграма розгортання у нотацiї UML 2 [176]

Рис. 3.11 Структура даних, призначена для зберiгання публiкацiй, ER-
дiаграма в нотацiї «crow’s foot» [177]

– частота словосполучень collocation_frequency,

– частота пар словосполучень collocation_collocation_frequency,

– рiдкiснi слова rare_words,

– стоп-слова stop_words,
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– скорочений словник словосполучень collocation_dictionary_reduced, з

якого виключено стоп-слова та рiдкiснi слова,

– тема ймовiрнiсної тематичної моделi topic,

– зв’язок словосполучення iз темою collocation_topic.

З метою спрощення схеми даних частина структур, якi не потрiбно

часто читати та змiнювати зберiгаються у форматi JSON [179].

Рис. 3.12 Структура даних, призначена для зберiгання ймовiрнiсної
тематичної моделi, ER-дiаграма в нотацiї «crow’s foot» [177]
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3.1.8 Мiра ефективностi iнформацiйної технологiї

Варто вiдмiтити, що традицiйнi для пошукових систем [40] кiлькiснi

мiри якостi – точнiсть та повнота, через особливостi iнформацiйної

потреби [25, 26] не можуть бути застосованi до автоматичної оцiнки

результатiв бiблiографiчного виявлення та вiдбору, i наявнi дослiдження

оцiнюють якiсть результатiв пошуку шляхом експертної оцiнки [180].

Тому автоматична оцiнка якостi пошуку за умови низької специфiчностi

iнформацiйної потреби залишається вiдкритим питанням.

Надалi мiра ефективностi iнформацiйної технологiї визначається

як розмiр мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої множини

публiкацiй, визначеної рiвняннями (2.35), (3.24), (2.38) та (2.43).

3.2 Метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору

Розроблений у дисертацiйнiй роботi метод бiблiографiчного виявлення

та вiдбору мiстить наступнi пов’язанi мiж собою частини:

1. Вдосконалений метод вiдбору початкової множини публiкацiй, що

вiдрiзняється вiд аналогiв змiненими критерiями ручного вiдбору.

2. Вдосконалений метод побудови ймовiрнiсної тематичної моделi

текстових документiв, що вiдрiзняється вiд найближчих аналогiв

застосуванням методу головних компонент для визначення кiлькостi тем.

3. Вдосконалений метод iтерацiй контрольованої «снiгової кулi», що

вiдрiзняється вiд аналогiв застосуванням ймовiрнiсної тематичної моделi

текстових документiв та наявнiстю критерiю нерухомої точки.

4. Вдосконалений метод аналiзу мережi цитування, що вiдрiзняється

покращеним способом препринтного перетворення, який враховує перетин

циклiв у мережi цитування.

5. Найпростiший метод отримання повних текстiв документiв – пошук
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серед вiльно доступних публiкацiй.

6. Вдосконалений метод автоматичного виявлення термiнiв, який

вiдрiзняється вiд попередника застосуванням скiнченого автомата

Ахо-Корасiк для виявлення входжень коротких термiнiв у довгi.

7. Запозичений метод виявлення термiнологiчного насичення.

Кожен iз названих пунктiв є реалiзацiєю вiдповiдної частини

розробленої iнформацiйної технологiї та спирається на розроблену ранiше

модель, описуючи деталi, необхiднi для практичного застосування.

3.2.1 Вiдбiр початкової множини публiкацiй

Вимоги до початкової множини публiкацiй.

Початкова множина публiкацiй B0 представляє iнформацiйну потребу,

i одночасно є початковою точкою iтерацiй контрольованої «снiгової кулi».

Тому вибiр публiкацiй для формування початкової множини є важливим

як для якiсного опису iнформацiйної потреби так i для швидкої збiжностi

iтерацiй (2.25).

На практицi, початова множина публiкацiй часто збирається методом,

який використовується у систематичних оглядах лiтератури [36]. Спочатку

формулюється мета пошуку та дослiдницькi гiпотези i вiдповiдно до них

окреслюється область пошуку: вказано, якi системи вивчаються; наслiдки

якої дiї вивчаються; якi механiзми можуть пояснити зв’язок мiж дiєю та

її наслiдками; за яких умов цi механiзми активуються та деактивуються;

якi наслiдки причиняє дiя; як можна вимiряти наслiдки; якi наслiдки є

запланованими, а якi – додатковими.

Потiм виконується пошук публiкацiй – найчастiше, за ключовими

словами, де ключовi слова визначаються користувачем, який виконує

пошук.

У данiй роботi, на вiдмiну вiд рекомендованого методу систематичних
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оглядiв лiтератури [36], iтеративнi пошук та покращення набору

ключових слiв не виконуються. Натомiсть в результатах пошуку

знаходяться найбiльш релевантнi публiкацiї – вони i формують зародок

«снiгової кулi». Особливiстю методу «снiгової кулi» є пошук не близьких,

а зв’язаних публiкацiй. Тому набiр ключових слiв може бути неповним,

але це мало впливає на якiсть виявлення на вiдбору.

У [103, 38, 36] автори рекомендують виконати пошук у архiвах

спецiалiзованих журналiв та конференцiй, якi запрошують експертiв для

рецензування публiкацiй; вибрати публiкацiї за останнi 15 рокiв;

переконатися, щоб у назвах та анотацiях знайдених статей мiстилися

ключовi слова. Додатковим критерiєм є iндекс цитування статей.

Найкраще для початкової множини пiдходять огляди лiтератури або

базовi публiкацiї з теми.

Нижче показано, що початкова множина публiкацiй визначається

вимогами:

— тема публiкацiї релевантна;

— вiк публiкацiї - 2-14 рокiв;

— публiкацiя часто цитується у релевантних публiкацiях.

Варто звернути увагу, що останнiй пункт вiдрiзняється вiд типових

рекомендацiй [103, 38, 36] щодо вибору початкової множини, надаючи

кращий старт для iтерацiй контрольованої «снiгової кулi».

Мiри якостi початкової множини публiкацiй.

Через те, що початкова множина публiкацiй є стартовою точкою

iтерацiй контрольованої «снiгової кулi» (2.25), мiрою її якостi вважається

швидкiсть збiжностi iтерацiй – кiлькiсть публiкацiй, якi потрiбно виявити,

щоб вiдiбрати заданий процент вiд шуканого бiблiографiчного покажчика.

Кiлькiсть iтерацiй (2.25) не може бути надiйною мiрою через те, що
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розмiр множини Bi експоненцiйно зростає iз збiльшенням i [103], в

залежностi вiд ймовiрностi цитування.

Iншим аспектом якостi початкової множини публiкацiй є близькiсть

змiсту її публiкацiй до теми пошуку. Нижче для оцiнки близькостi

використовуються перелiки лiтератури, на якi посилаються публiкацiї.

Перелiк лiтератури, доданий до кожної публiкацiї вважається деякою

пiдмножиною iдеального бiблiографiчного покажчика за темою

публiкацiї. Назване припущення дозволяє знайти вiдмiннiсть змiсту

початкової множини публiкацiй та перелiкiв лiтератури публiкацiй рiзної

тематики i на основi порiвняння зробити висновок про якiсть початкової

множини публiкацiй.

Вiдповiдним кiлькiсним показником вiдмiнностi є середня вiдстань мiж

двома множинами публiкацiй:

Diff(U, V ) =
1

|U ||V |
∑
u∈U

∑
v∈V

DKL(PTM(u), PTM(v)), (3.1)

де DKL – розходження Кульбака-Лейблера i U та V – множини

публiкацiй. Перша множина публiкацiй U є еталонним перелiком

посилань iз вибраної публiкацiї, а друга множина V є результатом

пошуку за ключовими словами, або вiдбирається iншим методом.

3.2.2 Побудова ймовiрнiсної тематичної моделi текстових

документiв

Побудова ймовiрнiсної тематичної моделi текстових документiв

включає в себе:

– збiр навчальної вибiрки документiв для iмовiрнiсної тематичної моделi

– iтерацiї звичайної «снiгової кулi»;

– побудову ймовiрнiсної тематичної моделi текстових документiв,
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вдосконаленої за рахунок розрiдженої симетричної невiд’ємної матричної

факторизацiї та застосуванням методу головних компонент.

Збiр навчальної вибiрки документiв для iмовiрнiсної

тематичної моделi

Iтерацiї звичайної «снiгової кулi» дозволяють сформувати навчальну

вибiрку документiв для iмовiрнiсної тематичної моделi. Їх метою є збiр

базової колекцiї публiкацiй, яка стане основою побудови тематичної

моделi. Тому умова збiжностi вiдсутня i збiр колекцiї припиняється, коли

її розмiр стає достатньо великим. Найчастiше, дотримуючись

рекомендацiй [103] виконується 3-4 iтерацiї.

Формула iтерацiй «снiгової кулi » (2.25) вимагає, щоб вхiдними

даними вiдображення були всi публiкацiї, якi мiстяться у снiговiй кулi Bi.

Вiдповiдно, пiсля одного кроку iтерацiй до «снiгової кулi » Bi+1

додаються всi публiкацiї, зв’язанi з Bi вiдношенням цитування. Але

практична реалiзацiя додає ще кiлька обмежень.

По перше, кiлькiсть елементiв у Bi може бути занадто великою, щоб

пошуковий сервiс змiг за один виклик REST API отримати всi вхiднi данi,

достатньо швидко їх обробити i повернути результат. Зазвичай вiльно

доступнi в мережi API мають захист вiд атак типу DOS i обмежують

об’єми вхiдних даних, час виконання та об’єми вихiдних даних, тому

пакетна обробка великого об’єму даних часто виявляється неможливою.

По друге, кожен тривалий обчислювальний процес, який вимагає великих

ресурсiв стикається з проблемою захисту результатiв вiд можливих збоїв

обладнання: випадкових вимкнень живлення, ненадiйнiстю передачi

iнформацiї в глобальнiй мережi.

Лiстинг, наведений нижче, показує псевдокод алгоритму виконання

iтерацiй «снiгової кулi», який вирiшує названi проблеми шляхом
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модифiкацiї iтерацiй (2.25).

Лiстинг 3.1: "Алгоритм виконання iтерацiй «снiгової кулi»"

( черга , виявленi ) = завантажити ( )

якщо кiлькiстьЕлементiв ( список ) == 0

виявленi = [ ]

черга = початковаМножинаПублiкацiй

поки кiлькiстьЕлементiв ( список ) < maxElements

i d s = частинаЧерги ( черга , n)

c i t i ngDocs = отриматиЦитування ( i d s )

додатиВ( виявленi , c i t i ngDocs − виявленi )

додатиВ( черга , посиланняIз ( c i t i ngDocs − виявленi ) )

додатиВ( черга , цитуванняIз ( c i t i ngDocs − виявленi ) )

re fDocs = отриматиПосилання ( i d s )

додатиВ( виявленi , re fDocs − виявленi )

додатиВ( черга , посиланняIз ( re fDocs − виявленi ) )

додатиВ( черга , цитуванняIз ( re fDocs − виявленi ) )

зберегти ( черга , виявленi )

У наведеному вище лiстингу функцiя завантажити() завантажує

поточний стан «снiгової кулi», який включає множину виявлених

публiкацiй та чергу публiкацiй, якi заплановано переглянути. Черга

мiстить тiльки iдентифiкатори публiкацiй, а множина виявлених

публiкацiй – об’єкти типу Публiкацiя. кiлькiстьЕлементiв(список) – це

функцiя, яка повертає загальну кiлькiсть елементiв у списку.

Параметр maxElements задає бажану кiлькiсть публiкацiй у корпусi,

який використовується для побудови тематичної моделi. Типовим



112

значенням є maxElements = 20000 1.

Функцiя частинаЧерги(черга, n) повертає першi n елементiв черги.

Функцiя отриматиЦитування(ids) завантажує iз наукометричної БД

iнформацiю про публiкацiї, якi цитуються в публiкацiях ids, включаючи

назву, анотацiю, авторiв, перелiк посилань та цитувань.

Функцiя отриматиПосилання(ids) завантажує iз наукометричної БД

iнформацiю про публiкацiї, якi посилаються на публiкацiї ids, включаючи

назву, анотацiю, авторiв, перелiк посилань та цитувань.

Функцiя додатиВ(виявленi, _docs - виявленi) додає у список виявленi

елементи iз _docs, яких ще немає у списку виявленi. Вiдповiдно,

результатом операцiї _docs - список є список _docs iз якого виключено

всi елементи, якi мiстить список.

Операцiя зберегти(позицiя, список) зберiгає поточний стан «снiгової

кулi».

Особливостями розробленого методу iтерацiй є використання замiсть

окремих множин Bi єдиної черги iдентифiкаторiв, iз якої невеликими

частинами по n елементiв прочитуються iдентифiкатори публiкацiй, а

iдентифiкатори, якi не зустрiчалися ранiше, додаються у кiнець черги. Bi
складається iз публiкацiй, якi знаходяться у списку виявленi мiж 1-ю та

деякою ni-ю позицiями. Перевагами такого пiдходу є можливiсть

обмежити розмiр пакетiв даних, який отримується пiд час операцiй

отримати_цитування (ids) та отримати_посилання (ids), а також

часто зберiгати поточний стан, що збiльшує надiйнiсть процесу iтерацiй.

Вiдомими [181] етапами побудови PTM є роздiлення текстових даних

на слова, вiдкидання стоп-слiв, стемiнг та лематизацiя, вiдкидання

рiдкiсних словосполучень, оцiнка визначених ранiше у пiдроздiлi 2.3.2
1Для порiвняння, популярний набiр даних "The 20 newsgroups text dataset"мiстить 18000 записiв.

https://scikit-learn.org/0.19/datasets/twenty_newsgroups.html
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умовних iмовiрностей p(ci|t) та p(t). Особивiстю розробленого методу

побудови ймовiрнiсної тематичної моделi є роздiлення текстових даних

на на речення та врахування тiльки iменникiв та прикметникiв.

Попередня обробка заголовкiв та анотацiй

Матриця спiльних ймовiрностей (2.9) має розмiрнiсть |C| × |C|, де |C|

є розмiром словника словосполучень – числом, яке приблизно дорiвнює

кiлькостi слiв у мовi. Наприклад, англiйський словник Вебстера2

пропонує бiльш нiж 275 000 слiв. Велика розмiрнiсть матрицi утруднює

обчислення i зменшує їх точнiсть. Її елементами є статистичнi оцiнки, якi

також вносять свою частку у збiльшення похибки. Тому для збiльшення

точностi iз тематичної моделi виключаються словосполучення, якi мало

впливають на визначення тем публiкацiй (стоп-слова, не iменники i не

прикметники [182]), рiзнi форми одного слова об’єднуються, а також

вiдкидаються рiдкiснi слова, кiлькiсть яких не дозволяє достатньо точно

оцiнити iмовiрностi їх появи.

У даному пiдроздiлi описано спосiб попередньої обробки заголовкiв та

анотацiй, якi включають вибiр частин мови, стемiнг, виявлення та

вiдкидання стоп-слiв та рiдкiсних слiв – вiдомi технiки, спрямованi на

зменшення необхiдного розмiру пам’ятi шляхом зменшення розмiрностi

словника словосполучень.

Роздiлення тестових даних на речення та слова

Роздiлення документiв на речення та слова є складною задачею [160,

159], що вимагає окремих дослiджень i не входить до задач даної роботи.

Тому надалi роздiлення тестових даних на речення та слова виконується

засобами програмної бiблiотеки NLTK3, незважаючи на її недолiки [183].

Стоп-слова
2https://www.merriam-webster.com/thesaurus
3https://www.nltk.org/
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Стоп-словами в iнформацiйному пошуцi [40] називаються термiни, якi

майже не вносять вкладу в релевантнiсть результату. Традицiйно до

стоп-слiв належать прийменники, займенники, частки. Перелiки

загальних стоп-слiв доступнi онлайн4, однак для урахування специфiки

колекцiї публiкацiй мають бути доповненi. Для кожної тематичної

колекцiї текстiв iснують специфiчнi стоп-слова – загальновживанi термiни

предметної областi, якi зустрiчаються практично в кожному текстi

колекцiї. Наприклад, математичнi публiкацiї часто мiстять термiни

«рiвнiсть», «формула», «теорема». Специфiчнi стоп-слова виявляються,

наприклад, статистичними методами [184, 185, 17], методами машинного

навчання [186]. В роботi використовується детекцiя стоп-слiв на основi

iнформацiйної ентропiї Шеннона [17], яка обчислюється за допомогою

ймовiрностi сусiдства словосполучень p(ci, cj). Iдея полягає у тому, що

стоп-слово ci може зустрiчатися спiльно з будь-яким iншим

словосполученням, i тому має велике значення iнформацiйної ентропiї

Шеннона

I(ci) = −
|C|∑
k=1

p(ck|ci)log [p(ck|ci)] (3.2)

Ns словосполучень ci що мають найбiльшi значення I(ci) розглядаються

як стоп-слова, i Ns може використовуватися як додатковий параметр

алгоритму. Побудований [17] на основi корпусу CAPT-KL графiк

залежностi iнформацiйної ентропiї вiд рангу словосполучення,

зображений на рис.3.13, показує, що явно вираженого порогового

значення не iснує, тому вiдносна частка специфiчних стоп-слiв є одним iз

параметрiв алгоритму.

Врахування тiльки iменникiв та прикметникiв

Було показано [182], що найбiльший внесок у класифiкацiю текстiв
4Наприклад, стоп-слова бiблiотеки NLTK. http://www.nltk.org/nltk_data/
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Рис. 3.13 Iнформацiйна ентропiя Шеннона, як функцiя рангу
словосполучення [17]

вносять термiни предметної областi, що переважно складаються з

iменникiв i прикметникiв. Тому iншi частини мови можна вiдкинути, тим

самим значно зменшивши розмiр словника словосполучень.

Словосполучення, що не зкомпонованi з iменникiв та прикметникiв,

можуть бути виключенi за допомогою аннотатора частин мови

(part-of-speech tagger)5. Точнiсть використаного в роботi анотатора частин

мови залежить вiд рiвня грамотностi вхiдного тексту, його складностi,

наявностi рiдкiсних слiв i для англiйських текстiв наближається до

97% [187]. Тому точнiсть тематичної моделi майже не страждає вiд

похибок встановлення частин мови.

Зменшення кiлькостi форм слiв – стемiнг та лематизацiя

Застосований у дисертацiйнiй роботi метод побудови ймовiрнiсної

тематичної моделi спирається на представлення тексту, як множини
5Bird, Steven, Ewan Klein, and Edward Loper. Natural language processing with Python: analyzing text

with the natural language toolkit. "O’Reilly Media, Inc. 2009. https://www.nltk.org/book/ch05.html
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словосполучень, нехтуючи порядком словосполучень у публiкацiї. У

цьому випадку форми слiв втрачають своє значення, i з’являється

можливiсть або привести всi словосполучення до початкової форми,

виконавши лематизацiю, або вiдкинути формотворчi закiнчення, суфiкси

i т.д., залишивши основи – застосувати один iз алгоритмiв стемiнгу.

Рiшення про використання того чи iншого алгоритму зменшення

кiлькостi форм слiв залежить вiд мови тексту. Наприклад, для

англiйської мови, яка має невелику кiлькiсть форм слiв, ефективним є

вiдомий стеммер Портера [133].

Рiдкiснi словосполучення

Рiдкiснi словосполучення визначаються шляхом порiвняння

ймовiрностей p(ci) з пороговим значенням Pr. Для визначення Pr можна

використати вимогу, щоб сумарна кiлькiсть рiдкiсних словосполучень

складала (1− α)% загальної кiлькостi словосполучень у всiх публiкацiях.

∑
p(ci)>Pr

p(ci) = α (3.3)

Рiдкiснi словосполучення необхiдно виключити з процесу тематичного

моделювання, оскiльки їх мала кiлькiсть не дозволяє надiйно оцiнити

ймовiрностi їх появи у текстах, що негативно впливає на точнiсть моделi.

З iншого боку, операцiя виключення словосполучення також є втратою

iнформацiї, тому параметр Pr є наслiдком компромiсу мiж прагненням

зменшити статистичну похибку та прагненням збiльшити точнiсть моделi

за рахунок врахування максимальної кiлькостi текстових ознак.

Пiсля виключення стоп-слiв та рiдкiсних словосполучень матриця

спiльних ймовiрностей P стає значно меншою i повинна бути

декомпозована на добуток трьох матриць вiдповiдно до (2.9).
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Оцiнка умовних iмовiрностей p(ci|t) та p(t)

Останнiм кроком побудови ймовiрнiсної тематичної моделi (2.7) є

оцiнка визначених у пiдроздiлi 2.3.2 умовних iмовiрностей p(ci|t) та p(t).

Вище було сформульовано задачу оптимiзацiї (2.18), яка аналогiчно до

iнших задач умовної оптимiзацiї може бути розв’язана за допомогою

спуску проти проекцiї градiєнта [188]. Основна iдея методу оптимiзацiї

походить вiд спостереження, що у багатовимiрному просторi шлях до

мiнiмального значення функцiї не зобов’язаний бути паралельним

вектору градiєнта. Достатньо рухатися так, щоб проекцiя вектора

перемiщення на градiєнт була вiд’ємною. Таким чином, з’являється

можливiсть в процесi обчислень врахувати додатковi умови.

Для задачi (2.18) додатковою умовою є невiд’ємнiсть усiх елементiв

матрицi H, якi мають зберегти можливiсть їх iнтерпретацiї як умовних

ймовiрностей. Тому iтеративнi поправки до матрицi H визначаються

таким чином, щоб зберегти її невiд’ємнiсть

Hit(n+ 1) = max (0, Hit(n) + θ∇it(n)) (3.4)

де ∇ є градiєнтом цiльової функцiї (2.18), який враховує симетрiю матрицi

ймовiрностей P :

∇ab(n) = 4

[∑
j

(
Paj −

∑
p

Hap(n)Hjp(n)

)
Hjb(n)

]
+ λ (3.5)

i θ є змiнною довжиною кроку, яка поступово зменшується iз зростанням

номера iтерацiї.

Рiвняння (3.4) та (3.5) можуть бути перетворенi у форму, аналогiчну до

мультиплiкативних iтерацiй, запропонованих ранiше [168] для виконання

невiд’ємної матричної факторизацiї, вiдрiзняючись вiд них врахуванням



118

симетрiї матрицi ймовiрностей P та наявнiстю регуляризацiї.

Пiсля припущення, що θ для рiзних пар (a, b) має рiзнi значення θab, i

пiдстановки

θab(n) =
1

4

Hab(n)∑
j,pHap(n)Hjp(n)Hjb(n)

(3.6)

рiвняння (3.4) та (3.5) приводять до правила

Hab(n+ 1) = Hab(n)

∑
j PajHjb(n)∑

j,pHap(n)Hjp(n)Hjb(n)

+
λ

4

Hab(n)∑
j,pHap(n)Hjp(n)Hjb(n)

(3.7)

Iтерацiї (3.7) при умовi λ = 0 мають мультиплiкативну форму, близьку до

невiд’ємної матричної факторизацiї [168]:

Hab(n+ 1) = Hab(n)

∑
j PajHjb(n)∑

j,pHapHjp(n)Hjb(n)
(3.8)

i завдяки способу побудови завжди зберiгають властивiсть невiд’ємностi

величин Hab. Наявнiсть у (3.7) додатнього доданка, що походить вiд

регуляризацiї, цю властивiсть зберiгає, тому необхiднiсть додаткової

перевiрки умови невiд’ємностi не виникає. Недолiками iтерацiй (3.7) є

неможливiсть отримати нульовi значення Hab, а також неможливiсть при

Hab(n) = 0 отримати додатнє значення Hab(n+ 1) > 0.

Початковою точкою iтерацiй (3.4) вибиралася випадкова матриця H, у

якiй 0 < Hij 6 1.

Традицiйним для врахування розрiдженостi прийомом [168] є поступове

збiльшення кофiцiєнта λ, який задає рiвень розрiдженостi. Таким чином

спочатку розв’язується задача без умови розрiдженостi, а потiм поступово

вводиться регуляризацiя.

Особливiсть використаного методу побудови IТМ в тому, що



119

кiлькiсть тем може бути визначено iз розв’язку задачi (2.18). Було

показано [17, 5], що вимога розрiдженостi призводить до того, що

iмовiрнiсть деяких тем виявляється малою i вiдповiднi теми можуть бути

виключенi iз подальшого розгляду. Проранжувавши теми у порядку

спадання їх iмовiрностi, можна помiтити рiзке спадання їх iмовiрностi, що

дає природнiй спосiб визначитися iз кiлькiстю тем: для визначення

кiлькостi тем достатньо виявити розрив другої похiдної iмовiрностi теми

як функцiї рангу. Також можливо застосування унiверсального методу

«зламаної тростини».

Таким чином, використаний пiдхiд є рiзновидом вiдомого методу

головних компонент [189], вiдрiзняючись вiд традицiйного пiдходу

методом факторизацiї.

Кiлькiснi мiри якостi невiд’ємної симетричної матричної

факторизацiї Використана в роботi ймовiрнiсна тематична модель

вiдрiзняється вiд аналогiв методом побудови – використанням

розрiдженої невiд’ємної симетричної матричної факторизацiї (РСНМФ).

Тому потрiбно переконатися у достатнiй якостi використаного методу

РСНМФ, щоб мати впевненiсть у коректностi побудованої тематичної

моделi .

Невiд’ємна матрична факторизацiя є одним iз методiв кластеризацiї,

тому для оцiнки якостi її варiанта – РСНМФ, – були обчисленi показники

ARI (Adjusted Rand Index, скоригований iндекс Ранда), показник

однорiдностi та показник повноти [190]. Показник ARI [191] в статистицi

та зокрема у методах кластеризацiї даних є мiрою вiдмiнностi двох

систем кластерiв, отриманих iз однiєї множини елементiв рiзними

способами.

Для обчислення показника ARI розглядається множина n елементiв
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та два способи її кластеризацiї X = {X1, X2, . . . , Xr} та

Y = {Y1, Y2, . . . , Ys}, перекриття мiж X та Y може бути обчислено, як

набiр величин [nij], де nij позначає кiлькiсть об’єктiв, якi одночасно

належать Xi та Yj : nij = |Xi ∩ Yj|.

Показник ARI задається рiвнянням

ARI =

∑
ij

(
nij
2

)
− [
∑

i

(
ai
2

)∑
j

(
bj
2

)
]/
(
n
2

)
1
2 [
∑

i

(
ai
2

)
+
∑

j

(
bj
2

)
]− [

∑
i

(
ai
2

)∑
j

(
bj
2

)
]/
(
n
2

) , (3.9)

де ai =
∑

j nij i bj =
∑

i nij.

Показник однорiдностi є мiрою шансу, що кожен клас Xi мiстить

елементи, що належать тiльки одному класу Yj:

h = 1− H(X|Y )

H(X)
(3.10)

Показник повноти зв’язаний iз ймовiрнiстю того, що елементи одного

класу Yj будуть входити в один клас Xi.

c = 1− H(Y |X)

H(Y )
(3.11)

H(X|Y ) в рiвняннях (3.10) та (3.11) є умовною ентропiєю i

обчислюється за формулою

H(X|Y ) = −
∑
ij

nij
n
log

(
nij
aj

)
(3.12)

i H(X) є ентропiєю класiв X

H(X) = −
∑
i

ai
n
log
(ai
n

)
(3.13)
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Мiри якостi iмовiрнiсної тематичної моделi текстових

документiв

Середня узгодженiсть тематичної моделi

Оскiльки експертна оцiнка тем є коштовною операцiєю, останнiм

часом були зробленi спроби запропонувати спосiб автоматизацiї оцiнки

якостi тематичних моделей, який би корелював з думками експертiв.

Було показано, що можна автоматично оцiнювати узгодженiсть тем iз

точнiстю, що майже збiгається з експертами [192, 193]. Через те, що теми

надаються експертам у виглядi перелiку перших Z словосполучень,

узгодженiсть тем показує, наскiльки данi словосполучення вiдповiдають

данiй темi. При цьому тема вважається узгодженою, якщо найуживанiшi

у темi словосполучення невипадково зустрiчаються у документах

колекцiї.

Newman у роботi [192] запропонував спосiб обчислення мiри

узгодженостi, виходячи з мiри взаємної iнформацiї:

PMI =
1

|T |

|T |∑
t=1

Z∑
j=2

j−1∑
i=1

log
P (ci, cj)

P (ci)P (cj)
, (3.14)

де T – множина отриманих тем, (c1; c2; . . . ; cZ) – першi Z слiв i темi t,

P (ci) i P (cj) – ймовiрностi словосполучень ci та cj вiдповiдно, а P (cicj) –

ймовiрнiсть пари (cicj).

Покращеним варiантом мiри (3.14) є нормалiзована взаємна iнформацiя

NPMI [194]

NPMI =

Z
2

−1 |T |∑
t=1

Z∑
j=2

j−1∑
i=1

log
P (ci,cj)+ε
P (ci)P (cj)

−logP (ci, cj) + ε
, (3.15)

яка показує бiльшу кореляцiю iз експертним оцiнюванням [193]. Але



122

наведенi у дослiдженнi [193] таблицi показують тiльки коефiцiєнт

кореляцiї iз оцiнками експертiв, але не значення NPMI. Тому мiра

NPMI(3.15) у виконаних автором експериментах використовується

тiльки для порiвняння рiзних PTM .

Порiвняння iз векторною моделлю документа

Iншим способом перевiрки адекватностi побудованої тематичної моделi

є її порiвняння iз вiдомою косинусною мiрою схожостi [121].

Векторна модель [121] документа включає кортеж словосполучень

Dict =< ci >, i = 1...|C| (3.16)

та бiнарний кортеж для кожного документа:

−→
Vec(d) = 〈bit(ci ∈ d)〉 , i = 1...|C|, (3.17)

де

bit(x) =

1 якщо вираз x iстинний

0 якщо вираз x хибний
(3.18)

В рамках векторної моделi мiрою схожостi може бути косинусна мiра

схожостi:

CosSim(u, v) =

−→
Vec(u) ·

−→
Vec(v)

|
−→
Vec(u)||

−→
Vec(v)|

. (3.19)

Косинусна мiра схожостi є нормованою кiлькiстю слiв, якi спiвпадають у

двох документах. Для iдентичних документiв CosSim(u, v) = 1,

i CosSim(u, v) = 0 для документiв, якi мiстять рiзнi слова.

Обчислена за допомогою (3.19) мiра схожостi обчилюється одночасно iз

розходженням Кульбака-Лейблера
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DKL(PTM(u), PTM(v)):

DKL(P ‖ Q) = −
∑
x∈X

P (x) log

(
Q(x)

P (x)

)
, (3.20)

де PTM(u) є представленням документа в рамках ймовiрнiсної тематичної

моделi (2.7). Варто вiдмiтити, що розходження Кульбака-Лейблера (3.20)

не може бути обчислено, якщо Q(x) або P (x) наближаються до нуля для

деяких x, тому на практицi використовуюється регуляризований варiант

рiвняння (3.20)

DKL(P ‖ Q) = −
∑
x∈X

P (x) log

(
Q(x) + β

P (x) + β

)
, (3.21)

де β – параметр регуляризацiї, деяка мала позитивна константа.

Тематична модель завдяки врахуванню синонiмiї завжди має

показувати меншу вiдмiннiсть мiж документами, нiж косинусна мiра

схожостi, i нiколи не суперечити їй. Тому мiрою адекватностi створеної

ймовiрнiсної тематичної моделi була вибран iмовiрнiсть виконання

нерiвностi

DKL(PTM(u), PTM(v)) 6 γ(1− CosSim(u, v)) (3.22)

для деякої константи γ > 0. У нерiвностi (3.22) враховано, що CosSim є

мiрою схожостi, аDKL(PTM(u), PTM(v)) є мiрою вiдмiнностi. Також варто

зауважити, що на практицi нерiвнiсть (3.22) може виконуватися неточно

через похибки обчислень.
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3.2.3 Метод контрольованої «снiгової кулi»

Даний пiдроздiл мiстить опис методу контрольованої «снiгової кулi»,

який є частиною методу бiблiографiчного виявлення та вiдбору.

Виявлення, описане нижче у пiдроздiлi 3.2.3, виконується вiдомим

алгоримом «снiгової кулi» [104, 38, 103], вдосконаленим за рахунок

побудованої у попередньому пiдроздiлi PTM , яка надає можливiсть

виконувати попереднiй вiдбiр виявлених публiкацiй з урахуванням

синонiмiв. Остаточний вiдбiр у розробленому методi бiблiографiчного

виявлення та вiдбору виконується шляхом аналiзу мережi цитування

методом головних шляхiв [110], особливостi реалiзацiї якого описано у

пiдроздiлi 3.2.4.

Контроль розмiру «снiгової кулi»

Вiдомим недолiком [103] методу «снiгової кулi» є швидке зростання

вибiрки. Науковi публiкацiї завжди мають кiлька посилань, тому при

збереженнi у колекцiї всiх публiкацiй, якi було процитовано, метод

швидко накопичить велику колекцiю, що мiстить багато нерелевантних

публiкацiй iз близьких тем. У найгiршому випадку метод «снiгової кулi»

має тенденцiю до збору всiх доступних в базi даних публiкацiй. Тому

необхiдно обмежити розмiр колекцiї виявлених публiкацiй.

Оригiнальний метод «снiгової кулi», який використовується у

соцiологiчних дослiдженнях [101, 100], пропонує включати до вибiрки

тiльки осiб, якi знайомi з респондентом i якi задовольняють критерiям

вiдбору.

Аналогiчний пiдхiд до пошуку в однорангових (P2P) мережах пропонує

передавати пошуковий запит за посиланнями, якi ведуть до вузлiв, що

мають iнформацiю за релевантною тематикою. Було показано [195], що

така стратегiя не зменшує повноту та точнiсть пошуку.
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У роботi для контролю розмiрiв «снiгової кулi» застосовується

створена на попередньому кроцi iмовiрнiсна тематична модель текстових

документiв PTM . Однак, через її статистичну природу представлення

коротких текстiв виявляються неточними. Для подолання неточностi у

роботi пропонується PTM iз аналiзом мережi цитування, ослабивши

критерiй вiдбору пiд час виконання iтерацiй контрольованої «снiгової

кулi», i виконавши остаточний вiдбiр на етапi аналiзу зiбраної мережi

цитування. Вiдповiдно до пропозицiї, параметр δ, який обмежує мiру

вiдмiнностi публiкацiй, вибирається таким чином, щоб попереднiй вiдбiр

залишав у колекцiї близько 30% всiх виявлених публiкацiй. Таким чином

пiд час виявлення та попереднього вiдбору вiдкидаються напевне

нерелевантнi публiкацiї, а публiкацiї близької тематики зберiгаються. На

практицi для правильного вибору граничної мiри вiдмiнностi δ iтерацiї

контрольованої «снiгової кулi» можуть починатися кiлька разiв iз рiзними

значеннями δ.

Реалiзованi iз врахуванням названих вище особливостей iтерацiї

контрольованої «снiгової кулi» описуються псевдокодом, показаним на

Лiстингу 3.2, де PTM(docs) розширює метаiнформацiю кожної публiкацiї

u iз колекцiї docs представленням PTM(u). Функцiя схожi(DocDiff , δ,

ptmSeed, ptmCitingDocs) повертає iз колекцiї ptmCitingDocs

публiкацiйї, якi є близькими до множини ptmSeed, де мiрою вiдмiнностi

служить функцiя DocDiff , а її граничним значенням – константа δ.

Мiрою вiдмiнностi публiкацiї u та множини B0 вважається вiдмiннiсть

мiж u та найбiльш схожим на нього елементом v ∈ B0:

DocDiff(u,B0) = min{DocDiff(u, v)|v ∈ B0} (3.23)

Функцiї отриматиЦитування() та отриматиПосилання() звертаються



126

до Microsoft Academic REST API та, вiдповiдно, завантажують публiкацiї,

якi цитуються в публiкацiях ids та публiкацiї, що посилаються на ids.

Метод контрольованої «снiгової кулi» побудований таким чином, що

до результатiв вiдбору не потрапляють публiкацiї, якi не вживають

традицiйнi для предметної областi термiни та не посилаються на класичнi

працi у заданiй областi. Названi ознаки вказують на невiдповiднiсть

публiкацiї стандартним вимогам до наукової статтi [27] i її низьку якiсть.

Лiстинг 3.2: Алгоритм виконання iтерацiй контрольованої «снiгової кулi»

Lx = ø

Ly = ø

ptmSeed = PTM(початковаМножинаПублiкацiй)

( черга , виявленi ) = завантажити ( )

якщо кiлькiстьЕлементiв ( список ) == 0

виявленi = [ ]

черга = початковаМножинаПублiкацiй

Виконати :

Ly = Lx
i d s = частинаЧерги ( черга , n)

c i t i ngDocs = отриматиЦитування ( i d s )

ptmCitingDocs = PTM(citingDocs)

f i l t e r e dDo c s = схожi ( DocDiff , δ ,

ptmSeed , ptmCitingDocs )

додатиВ( виявленi , f i l t e r e dDo c s − виявленi )

додатиВ( черга , посиланняIз ( f i l t e r e dDo c s − виявленi ) )

додатиВ( черга , цитуванняIз ( f i l t e r e dDo c s − виявленi ) )

re fDocs = отриматиПосилання ( i d s )

ptmRefDocs = PTM(refDocs)
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f i l t e r e dDo c s = схожi ( DocDiff , δ ,

ptmSeed , ptmRefDocs )

додатиВ( виявленi , f i l t e r e dDo c s − виявленi )

додатиВ( черга , посиланняIз ( f i l t e r e dDo c s − виявленi ) )

додатиВ( черга , цитуванняIз ( f i l t e r e dDo c s − виявленi ) )

зберегти ( черга , виявленi )

Lx = L(список)

поки DocListDiff(Lx,Ly) > ω

3.2.4 Аналiз мережi цитування

Важливою частиною розробленого методу виявлення та вiдбору є

остаточний вiдбiр серед попередньо вiдiбраних публiкацiй шляхом аналiзу

зiбраної мережi цитування. Аналiз полягає у обчисленнi для кожної

публiкацiї показникiв її важливостi SPC за допомогою аналiзу головних

шляхiв (2.30), (2.31), (2.32) та вiдбору публiкацiй iз найвищим показником

SPC. Умовою успiшного застосування аналiзу головних шляхiв є

ациклiчнiсть мережi цитування, яка в реальних даних не гарантується.

Тому перед застосуванням формул (2.30), (2.31), (2.32) потрiбно

переконатися, що мережа цитування не має циклiв, i, за необхiдностi,

виконати препринтне перетворення.

Перетворення мережi цитування в ациклiчний граф –

препринтне перетворення

Першим кроком до аналiзу мережi цитування є її перетворення на

ациклiчний орiєнтований граф. Цикли, що з’являються в нiй iз рiзних

причин, роблять можливими шляхи нескiнченої довжини мiж деякими

вершинами i перешкоджають пiдрахунку мiри SPC. Iснує кiлька

стандартних пiдходiв до вирiшення проблеми циклiв:
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– зменшувати вагу ребра в залежностi вiд довжини попереднього шляху,

забезпечивши таким чином скiнченну вагу всiх шляхiв;

– розглядати тiльки деяку пiдмножину шляхiв, наприклад, найкоротшi;

– розiрвати цикли, видаливши деякi ребра або вузли;

– використати препринтне перетворення, яке використовує наступну

iдею: для кожної публiкацiї – учасника циклу, – створюється її копiя, i всi

цитування iз циклу спрямовуються на неї.

Нижче в роботi для перетворення майже ациклiчного графа в

ациклiчний використовується вдосконалене препринтне перетворення,

зображене на рисунку 3.14.

Рис. 3.14 Схема препринтного перетворення

Метою вдосконалення є правильне перетворення мережi цитування у

випадку перетину циклiв, який не згадано в оригiнальнiй роботi [113]. В

нижнiй частинi рисунку 3.14 показано двокрокове препринтне

перетворення у випадку перетину циклiв, яке дозволяє перетворювати

цикли по одному, уникаючи одночасної трансформацiї всiх циклiв, що

перетинаються.

Алгоритм препринтного перетворення показано на Лiстингу 3.3, де
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функцiя nx.find_cycle виконує пошук будь-якого одного циклу.

Лiстинг 3.3: Алгоритм виконання препринтного перетворення

цикл = nx . f ind_cyc l e (мережаЦитування)

поки цикл 6= ø

для кожної публ iкац i ї x ∈ цикл :

для кожної дуги out_edge ∈ вихiднiДуги (х )

y = кiнець дуги out_edge

якщо x є статтею I y є препринтом

не змiнювати нiчого

якщо ( ( x є статтею )

I ( y є статтею )

I ( y належить циклу ) )

видалити дугу (x , y )

preprint_y = препринт статт i y

якщо дуга (x , preprint_y ) вiдсутня

додати дугу (x , preprint_y )

якщо ( ( x є статтею )

I ( y є статтею )

I ( y НЕ належить циклу ) )

видалити дугу (x , y )

preprint_x = препринт статт i x

якщо дуга ( preprint_x , y ) вiдсутня

додати дугу ( preprint_x , y )

якщо ( ( x є препринтом )

I ( y є препринтом ) )

видалити дугу (x , y )
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paper_x = стаття препринта x

якщо дуга ( paper_x , y ) вiдсутня

додати дугу ( paper_x , y )

якщо ( ( x є препринтом )

I ( y є статтею )

I ( y належить циклу ) )

видалити дугу (x , y )

paper_x = стаття препринта x

preprint_y = препринт статт i y

якщо дуга ( paper_x , preprint_y ) вiдсутня

додати дугу ( paper_x , preprint_y )

якщо ( ( x є препринтом )

I ( y є статтею )

I ( y НЕ належить циклу ) )

не змiнювати нiчого

цикл = nx . f ind_cyc l e (мережаЦитування)

3.2.5 Мiри якостi методу контрольованої «снiгової кулi»

Для оцiнки якостi вдосконаленого методу контрольованої «снiгової

кулi» у роботi використано швидкiсть збiжностi та числовi характеристики

зiбраної мережi цитування.

Збiжнiсть iтерацiй

Основою розробленої математичної моделi є iтерацiйна побудова

впорядкованої множини публiкацiй, i, як для всiх iтерацiйних пiдходiв,

важливим є питання збiжностi та умов зупинки iтерацiй. Навiть якщо

збiжнiсть не доведена, то критерiєм зупинки звичайно вважають
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досягнення стацiонарної точки, коли додатковi iтерацiї не змiнюють

результат.

Недолiком процесу оцiнки термiнологiчного насичення є витрати часу

на отримання iз рiзних джерел повних текстiв вiдiбраних публiкацiй та їх

подальшу обробку. Тому iснує необхiднiсть у використаннi спрощеної умови

збiжностi, яка буде iндикатором змiн впорядкованої множини публiкацiй

(2.35).

Нижче пропонуються мiри збiжностi, якi базуються на

багаторазовому виконаннi остаточного вiдбору одночасно iз збiльшенням

множини публiкацiй, що пройшли попереднiй вiдбiр. Таким чином

отримується послiдовнiсть впорядкованих множин вiдiбраних публiкацiй,

яка залежить вiд кiлькостi виявлених публiкацiй.

В рамках розробленої моделi мiрою близькостi впорядкованих

множин публiкацiй DocListDiff вибрана рангова кореляцiя Спiрмена

(2.36) i умовою нерухомої точки iтерацiй (2.25) є нерiвнiсть

|ρ(Li,Li+1)− 1| < ω, i > i0, (3.24)

де ω – границя мiри близькостi впорядкованих множин публiкацiй (2.35),

параметр, який задає рiвень варiативностi впорядкованої множини

публiкацiй.

Спрощеною мiрою змiн може виступати коефiцiєнт Жаккара (2.37),

який приводить до iншої умови нерухомої точки iтерацiй (2.25):

|J(Li,Li+1)− 1| < ω, i > i0. (3.25)

Третьою мiрою змiн була вибрана верхня границя довiрчого iнтервалу

розподiлу Пуассона для подiї v ∈ Li+1 ∧ v /∈ Bi, тобто iмовiрностi того, що
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включена до фiнальної впорядкованої множини публiкацiя v була знайдена

тiльки на i + 1- му кроцi iтерацiй (2.25). Для оцiнки довiрчого iнтервалу

пiдраховувалась кiлькiсть позитивних рiшень nj для публiкацiй-кандидатiв

з порядковими номерами j 6 i < j + Z та для рiвня значимостi α = 0.05

верхня границя довiрчого iнтервалу порiвнювалась iз вибраною заздалегiдь

граничною ймовiрнiстю ptop

1

Z
G−1

(
n+ 1, 1− α

2

)
< ptop, (3.26)

де G−1 – обернена регуляризована неповна нижня гамма функцiя.

Вiдповiдною мiрою якостi iтерацiйного методу контрольованої

«снiгової кулi» є кiлькiсть публiкацiй, якi потрiбно виявити до моменту,

коли виконалась умова нерухомої точки iтерацiй (3.24), (3.25) або (3.26).

Через те, що кiлькiсть виявлених публiкацiй залежить вiд граничного

значення ω або ptop, в експериментах має сенс побудова залежностей

|ρ(Li,Li+1) − 1|, |J(Li,Li+1) − 1| та 1
ZG
−1 (n+ 1, 1− α

2

)
вiд кiлькостi

виявлених публiкацiй.

Умови збiжностi (3.24), (3.25) та (3.26) мають на метi надання швидкої

попередньої оцiнки збiжностi iтерацiй, яка вимагає набагато менше часу,

нiж визначене моделлю термiнологiчне насичення.

Характеристики мережi цитування

Через те, що метод контрольованої «снiгової кулi» збору мережi

цитування вiдрiзняється вiд iснуючих аналогiв, потрiбно переконатися,

що зiбрана названим методом мережа цитування є «малим свiтом» –

розрiдженим зв’язним графом iз однiєю гiгантською компонентою та

коротким середнiм шляхом мiж вузлами [98, 196]. Саме короткий

середнiй шлях мiж вузлами є гарантiєю можливостi майже завжди

зiбрати повну колекцiю публiкацiй за невелику кiлькiсть iтерацiй.
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Ознаками «малого свiту» є

— степенева функцiя розподiлу вузлiв мережi за степенями [92];

— високий коефiцiєнт локальної кластеризацiї [98] i одночасно

низький середнiй степiнь вершини, якщо порiвнювати iз

випадковим графом [196];

— додатнiй знак критерiя Моллоя-Рiда [196].

Степенем вузла мережi цитування [196] називається кiлькiсть

вхiдних та вихiдних дуг, якi починаються (закiнчуються) у даному вузлi.

Розподiл вузлiв за степенями є основою для подальших оцiнок.

Середнiй степiнь вершини 〈degree〉 у «малому свiтi» має бути

набагато меншим, нiж кiлькiсть вершин графа |V |:

〈degree〉 � |V |, (3.27)

де лiва частина нерiвностi (3.27) обчислюється за допомогою розподiлу

вершин за степенями.

Коефiцiєнт локальної кластеризацiї вершини (вузла) в графi

кiлькiсно показує, наскiльки близькi її сусiди до клiки (повний граф).

Дункан Дж. Уоттс i Стiвен Строгац запропонували в 1998 роцi мiру [98],

щоб визначити, чи є граф мережею малого свiту. Вони розглядали граф

G = (V,E), який складається iз вершин V i ребер E мiж ними, де ребро

eij з’єднує вершину vi з вершиною vj.

Окiл Ni вершини vi визначається, як множина вузлiв, безпосередньо

зв’язаних iз vi:

Ni = {vj : eij ∈ E ∨ eji ∈ E}. (3.28)

Визначимо ki як кiлькiсть вершин, |Ni|, в околi Ni вершини vi.

Коефiцiєнт локальної кластеризацiї Ci для вершини vi визначається як
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частка зв’язкiв мiж вершинами в її околi, подiлена на число зв’язкiв, якi

можуть iснувати мiж ними. Для орiєнтованого графа eij 6= eji, i тому для

кожного околу Ni є ki(ki − 1) дуг, якi можуть iснувати серед вершин в

Ni (ki - це число сусiдiв вершини). Таким чином, коефiцiєнт локальної

кластеризацiї для орiєнтованих графiв задається як

Ci =
|{Ejk : vj, vk ∈ Ni, ejk ∈ E}|

ki(ki − 1)
. (3.29)

i середнiй коєфiцiєнт локальної кластеризацiї є середнiм арифметичним:

C(G) =
1

|V |
∑
i∈V

Ci. (3.30)

Критерiй Моллоя-Рiда дозволяє вiдповiсти на запитання, чи iснує

у мережi гiгантська компонента – зв’язний пiдграф, який мiстить

бiльшу частину вузлiв мережi. Умова iснування гiгантської компоненти у

випадковому графi записується у виглядi нерiвностi

〈
degree2

〉
− 2 〈degree〉 > 0 (3.31)

i критерiєм Моллоя-Рiда називається лiва частина нерiвностi (3.31). Для

обчислення критерiя потрiбно знати середнiй степiнь вузла та середнiй

квадрат степеня вузла, якi, у свою чергу, можна знайти iз розподiлу

вершин за степенями.

3.2.6 Аналiз термiнологiчного насичення

Використаний у роботi метод автоматичного виявлення термiнiв

традицiйно [132] складається iз лiнгвiстичної частини та статистичної

частини. Але спочатку з наявних публiкацiй, якi найчастiше доступнi у
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форматi PDF, потрiбно отримати тексти у виглядi звичайних рядкiв,

виключивши формули, таблицi рисунки, схеми.

Перетворення PDF у текст. Не зважаючи на iснування

програмного iнструментарiю, який перетворює PDF у текст6, особливостi

формату PDF та наукової лексики перешкоджають коректнiй роботi

мовних моделей. Типовими помилками текстiв, добутих iз PDF, є

розриви слiв у мiсцях переносiв, розриви речень, символи-лiгатури,

помилково розпiзнанi формули та таблицi, наявнiсть перелiку посилань iз

великою кiлькiстю iмен, термiнiв та власних назв. Тому перед початком

виявлення термiнiв потрiбно максимально очистити текст. У роботi

очистка тексту виконується найпростiшими регулярними виразами з

метою максимальної швидкостi очищення, хоча iснують i складнiшi та

точнiшi методи очистки текстiв [11].

Лiнгвiстична частина складається iз розмiтки частин мови,

лiнгвiстичного фiльтра, та виключення стоп-слiв. Процес розмiтки частин

мови приписує кожному слову вхiдного тексту граматичну мiтку

(«iменник», «прикметник», «дiєслово» i т.д), яка використовується

лiнгвiстичним фiльтром. Для розмiтки частин мови у роботi

використовужться програмна бiблiотека NLTK7. Лiнгвiстичний фiльтр

F (c, U) за допомогою заданих налаштуваннями шаблонiв U виявляє

словосполучення, якi можуть бути термiнами. Лiнгвiстичний фiльтр

реалiзовано як iнтерпретатор конфiгурацiї, що використовує скiнченi

автомати, перетворює шаблони словосполучень на регулярнi вирази та

застосовує їх до результатiв розмiтки частин мови, повертаючи знайденi

словосполучення. Множина стоп-слiв L є об’єднанням загального списку,

наданого бiблiотекою NLTK, та специфiчних слiв, виявлених описаним у
6Наприклад, програмний сервiс textract https://aws.amazon.com/textract/
7https://www.nltk.org/
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пiдроздiлi 3.2.2 методом.

Результатом застосування лiнгвiстичного фiльтру є множина можливих

термiнiв

C = {c ∈ C|F (c, U)} − L.

Статистична частина приписує кожному словосполученню c ∈ C

дiйсне число – Cvalue(c), – мiру того, що словосполучення c є термiном.

Для обчислення названої мiри потрiбно знайти для словосполучення

c [148] частоту f(c) словосполучення c в корпусi; множину Tc

словосполучень, якi мiстять словосполучення c; |Tc| – кiлькiсть елементiв

множини Tc; |c| – довжину словосполучення c в словах. Пiсля чого Cvalue

обчислюється за вiдомими формулами (2.40).

Найскладнiшим з точки зору часу виконання є знаходження множин Tc

для кожного термiна, тому для складання Tc використовувався алгоритм

Ахо-Корасiк [197], який реалiзує пошук множини пiдрядкiв iз словника в

заданому рядку. Множиною пiдрядкiв є всi можливi термiни, а заданим

рядком по черзi вибирався кожен iз термiнiв.

Граничне значення εi визначається умовою

1
2

∑
τ∈Xi

Cvaluei(τ) =
∑
τ∈Yi

Cvaluei(τ),

Xi = {τ ∈ Ti|Cvaluei(τ) > 0},

Yi = {τ ∈ Ti|Cvaluei(τ) > εi}.

(3.32)

Згадана у (3.32) множина Xi є шуканою множиною термiнiв.

Для виявлення термiнологiчного насичення знайденої впорядкованої

множини публiкацiй Li для неї виконується автоматичне виявлення

термiнiв i знаходиться множина термiнiв Xi(Li) = Terms(Li). Потiм iз Li
послiдовно вилучаються невеликi порцiї публiкацiй iз найнижчим
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показником SPC, i для скороченої таким чином множини публiкацiй

знову знаходиться множина термiнiв Xi(Li − ∆) = Terms(Li − ∆) та

обидвi множини порiвнюються за допомогою мiри thd, дозволяючи

визначити iстиннiсть умови термiнологiчного насичення (2.38).

Оцiнка якостi методiв автоматичного виявлення термiнiв

стримується вiдсутнiстю [7, 8] еталонних наборiв даних i вимагає

органiзацiї валiдної процедури експертного оцiнювання та розмiтки

текстових корпусiв, що виходить за рамки даної роботи.

Висновки до роздiлу 3

У роздiлi на основi розробленої у роздiлi 2 моделi розроблено

вдосконалений метод бiблiографiчного виявлення та вiдбору мiнiмальної

термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй.

Розроблений метод вiдрiзняється вiд найближчих аналогiв спiльним

застосуванням вдосконаленої ймовiрнiсної тематичної моделi, способу

визначення нерухомої точки iтерацiй та термiнологiчної насиченостi

послiдовностi публiкацiй, що дозволяє у процесi бiблiографiчного

виявлення та вiдбору отримати мiнiмальну термiнологiчно насичену

впорядковану множину публiкацiй. Вдосконалена iмовiрнiсна тематична

модель шляхом застосування методу головних компонент дозволяє

автоматично визначити кiлькiсть тем. На основi розроблених моделi та

методу розроблено iнформацiйну технологiю бiблiографiчного виявлення

та вiдбору публiкацiй для науково-допомiжних та рекомендацiйних

бiблiографiчних покажчикiв, що дозволяє створювати мiнiмальнi

термiнологiчно насиченi впорядкованi множини публiкацiй. Результати

дослiджень даного роздiлу наведено в публiкацiях [7, 17, 5, 16, 4, 6, 19].
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РОЗДIЛ 4

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВIРКА ЕФЕКТИВНОСТI

РОЗРОБЛЕНИХ МЕТОДУ ТА IНФОРМАЦIЙНОЇ

ТЕХНОЛОГIЇ

Цей роздiл дисертацiї представляє мету, завдання, план проведення,

методи виконання, методи вимiрювання та аналiз результатiв

обчислювальних експериментiв, виконаних iз метою дослiдження

розробленого пiдходу.

Пiдроздiл 4.1 викладає мету i завдання експериментальної частини

роботи.

Пiдроздiл 4.2 описує мережi цитування, якi будувалися та

використовувалися в дисертацiї для виконання експериментiв, методи їх

збору та коротку характеристику кожної мережi.

Пiдроздiл 4.3 показує результати аналiзу залежностi iндексу

цитування публiкацiї вiд його вiку та властивостей iдеальної початкової

множини публiкацiй.

Пiдроздiл 4.4 мiстить оцiнки якостi побудованої в експериментi

вдосконаленої тематичної моделi. Показано зв’язок розходження

Кульбака-Лейблера iз вiдомою косинусною мiрою схожостi, який

перевiрявся на колекцiї публiкацiй з теми High Energy Physics

(НЕР) [198]. Також демонструється автоматичне визначення кiлькостi тем

методом головних компонент.

Пiдроздiл 4.5 показує результати дослiдження мережi цитування (2.4),

отриманої методом контрольованої «снiгової кулi». Показано, що мережа

цитування є «малим свiтом».

Пiдроздiл 4.6 присвячено дослiдженню збiжностi iтерацiй методу
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контрольованої «снiгової кулi».

Пiдроздiл 4.7 звiтує про дослiдження набору термiнiв, отриманих iз

автоматично складеного перелiку публiкацiй з теми «ontologies»

(комп’ютернi науки), отриманих iз публiкацiй, виявлених та вiдiбраних

розробленим у дисертацiйнiй роботi методом. Для порiвняння

отримуються та дослiджуються перелiки термiнiв iз публiкацiй, якi

мiстяться в рiзних пошукових системах.

Пiдроздiл 4.8 описує практичне застосування розроблених методу

виявлення та вiдбору та iнформацiйної технологiй для створення

бiблiографiчного покажчика.

4.1 Мета i завдання експериментальної частини роботи

Метою експериментальної частини роботи є перевiрка ефективностi

розроблених методу та iнформацiйної технологiї. Для досягнення

вказаної мети виконуються x наступнi завдання:

1. За допомогою розробленого методу створити мережу цитування.

2. Перевiрити якiсть початкової множини публiкацiй шляхом

застосування розроблених у пiдроздiлi 3.2.1 мiр якостi.

3. Визначити найважливiшi ознаки початкової множини публiкацiй та

показати, що їх застосування дозволяє покращити якiсть початкової

множини публiкацiй.

4. За допомогою розроблених у пiдроздiлах 3.2.2 та 3.2.2 мiр оцiнити

якiсть вдосконаленої ймовiрнiсної тематичної моделi текстових

документiв.

5. Переконатися, що створена мережа цитування так само, як i мережi

цитування, зiбранi iншими способами, є «малим свiтом».

6. Переконатися у збiжностi iтерацiй методу контрольованої «снiгової
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кулi».

7. Переконатися, що отримана за допомогою розробленого методу

мiнiмальна впорядкована множина публiкацiй є термiнологiчно

насиченою та меншою, нiж результати iнших методiв виявлення та

вiдбору.

8. Застосувати на практицi розроблену iнформацiйної технологiї.

4.2 Данi для експериментiв

Для експериментального дослiдження за допомогою розробленого у

роботi методу були зiбранi мережi цитування, показанi в таблицi 4.1.

Метою серiї експериментiв було дослiдження властивостей отриманих за

допомогою розробленого методу бiблiографiчних покажчикiв та мереж

цитування. Показанi в таблицi 4.1 мережi цитування мiстять всi виявленi

публiкацiї, якi пройшли попереднiй вiдбiр, процедура остаточного вiдбору

до них не застосовувалась.

Таблиця 4.1
Перелiк зiбраних та дослiджених мереж цитування

Мережа Тема Мiра
вiдмiнностi

Кiлькiсть
публiкацiй

CAPT-KL Методи комп’ютерного
навчання вимовi

Кульбака-
Лейблера 6361

CAPT-SKL Методи комп’ютерного
навчання вимовi

Cиметрична
Кульбака-
Лейблера

4684

CAPT-JS Методи комп’ютерного
навчання вимовi

Дженсена-
Шеннона 6369

CAPT-HL Методи комп’ютерного
навчання вимовi Гелiнгера 6862

ONTO-KL Онтологiї Кульбака-
Лейблера 1068

Колекцiї CAPT-KL, CAPT-SKL, CAPT-JS, CAPT-HL збиралися
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розробленим методом у базi «Microsoft Academic», починаючи зi

стартової колекцiї публiкацiй, якi стосуються методiв комп’ютерного

навчання вимовi. Стартовi публiкацiї виявлялися з допомогою пошуку за

ключовими словами «computer assisted pronunciation training» та

вiдбиралися приблизно релевантними до теми пошуку. Таким чином було

вiдiбрано 137 публiкацiй, щоб мати можливiсть варiювати початкову

колекцiю з метою крос-валiдацiї.

Показана у Додатку 3 стартова колекцiя для мережi цитування ONTO-

KL, була знайдена за ключовим словом «Ontology» у пошуковiй системi

«Microsoft Academic». Iз перелiку знайдених публiкацiй було вибрано 15

публiкацiй, якi виражають iнформацiйну потребу.

Для контрольованої «снiгової кулi» використовувались параметри,

показанi в таблицях 4.2 та 4.3

Таблиця 4.2
Параметри контрольованої «снiгової кулi»

Параметр Значення
Вiдносна кiлькiсть стоп-слiв 0.02
Вiдносна частота рiдкiсних слiв 0.05
Максимальна кiлькiсть тем 200
Параметр розрiдженостi 0.05
Мiнiмальна кiлькiсть цитувань 3

Граничнi мiри вiдмiнностi, показанi в таблицi 4.3, для кожної мiри

вiдмiнностi вибиралися таким чином, щоб вiдсiяти 60-70% виявлених

публiкацiй.

Крiм названих, для перевiрки якостi ймовiрнiсної тематичної моделi

використовувалась вiдома колекцiя публiкацiй НЕР (High Energy

Physics) [198].
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Таблиця 4.3
Гранична мiра вiдмiнностi для рiзних мереж цитування

Мережа Мiра вiдмiнностi
CAPT-KL 0.2
CAPT-SKL 0.25
CAPT-JS 0.05
CAPT-HL 0.3
ONTO-KL 0.2

4.3 Властивостi початкової колекцiї публiкацiй

Завданнями описаних у поточному пiдроздiлi експериментiв були

перевiрка якостi початкової множини документiв та визначення її

найважливiших ознак.

4.3.1 Залежнiсть iндексу цитування публiкацiї вiд її вiку

Для виявлення властивостей цитування було використано мережу

цитування CAPT-KL. Для кожної дуги у мережi обчислювалася рiзниця

рокiв видання для публiкацiй, якi з’єднанi дугою – вiк цитованої

публiкацiї, i пiдраховувалась вiдносна частота p(y) кожного вiку y.

Залежнiсть частоти вiд вiку показана на рисунку 4.1 [5]. Методом

найменших квадратiв можна отримати наближену залежнiсть

p(y) = 0.061 y exp(−y/3.895), (4.1)

що вiдповiдає прагненню науковцiв посилатися на найновiшi публiкацiї,

яке стримується скiнченною швидкiстю поширення iнформацiї у

спiльнотi. Також отримана залежнiсть (4.1) показує, що типовий час

ретельного вивчення нових наукових публiкацiй – 3.895 рокiв, а

максимальна ймовiрнiсть цитування - 0.1, що узгожується iз висновком,

що близько 90% наукових публiкацiй нiколи не цитуються [29].
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Рис. 4.1 Залежнiсть ймовiрностi цитування вiд вiку публiкацiї

Таким чином, можна зробити висновок, що емпiричне правило, що

радить вибирати для початкової колекцiї часто цитованi публiкацiї вiком

5-10 рокiв, має експериментальне пiдтвердження.

4.3.2 Показники важливостi ознак публiкацiй

Перелiк неформальних вимог до початкової колекцiї, викладений у

роботах [103, 38, 36], мiстить наступнi пункти:

1. релевантнiсть, критерiєм якої є наявнiсть у назвах та анотацiях

ключових слiв;

2. вiк публiкацiї до 15 рокiв;

3. високий iндекс цитування.

Метою дослiдження було визначення важливостi кожної iз названих

ознак публiкацiї та їх порiвняння iз показниками важливостi вхiдного

напiвстепеня та показника PageRank.

Для досягнення мети було використано метод машинного навчання –

побудову класифiкатора у виглядi дерева рiшень, яке має визначати
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належнiсть публiкацiї до iдеальної початкової колекцiї. На вiдмiну вiд

iнших методiв, дерево рiшень дозволяє легко iнтерпретувати результати

та оцiнити важливiсть ознак для покращення якостi класифiкацiї.

Для досягнення мети потрiбно виконати наступнi задачi:

1. визначити, що вважається iдеальною початковою колекцiєю

публiкацiй;

2. визначити ознаки, якi вiдповiдають кожнiй iз неформальних вимог;

3. вибрати числову мiру важливостi ознаки та спосiб її обчислення;

4. визначити, вхiднi данi експерименту;

5. обчислити числову мiру важливостi кожної ознаки.

Основним припущенням, використаним у експериментi є твердження, що

iдеальною початковою точкою iтерацiй є їх нерухома точка: починаючи

iтерацiї з неї, можна отримати результат на першому ж кроцi.

Мiрою релевантностi була вибрана мiра вiдмiнностi (2.21) мiж

представленнями публiкацiй за допомогою тематичної моделi, що

дозволило враховувати не лише ключовi слова, а й синонiми. Вiк

публiкацiї обчислювався, як рiзниця мiж роком видання публiкацiї, яка

цитує, та публiкацiї, яка цитується. Iндекс цитування входить до

метаiнформацiї, яка збирається пiд час iтерацiй контрольованої «снiгової

кулi». Крiм названих ознак обчислювався показник PageRank кожної

публiкацiї та її вхiдний напiвстепiнь.

Вибранi данi були проаналiзованi алгоритмом побудови дерева

класифiкацiї та регресiї (Classification And Regression Tree, CART) [199],

який використовує iндекс Gini [200].

Для дослiдження ознак найкращої початкової колекцiї була вибрана

мережа цитування CAPT-KL, у якiй вiдiбранi для бiблiографiчного

покажчика публiкацiї були маркованi мiткою "1 а всi iншi - мiткою "0".
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Розмiр колекцiї (6361 публiкацiй) набагато перевищує розмiр

бiблiографiчного покажчика (200 публiкацiй), тому для успiшного

застосування методу CART було проведено балансування набору даних:

кожна iз вiдiбраних публiкацiй додавалась у навчальний набiр даних 30

разiв.

Збалансований таким чином набiр даних подавався на вхiд алгоритма

CART, який полягає у побудовi бiнарного дерева рiшень, кожен вузол

якого є примiтивним лiнiйним класифiкатором на основi однiєї ознаки,

який забезпечує мiнiмальне значення iндекса Gini

G =
|g1|
n

(1− (g21,1 + g21,2)) +
|g2|
n

(1− (g22,1 + g22,2)),

де g1,1 є пропорцiєю об’єктiв класу 1 в групi 1, g1,2 – об’єктiв класу 2 в групi

1, g2,1 – об’єктiв класу 1 в групi 2, g2,2 – об’єктiв класу 2 в групi 2, |g1| та

|g2| є кiлькостями об’єктiв у групах 1 та 2, i n є кiлькiстю всiх об’єктiв,

доступних алгоритму класифiкацiї.

У результатi аналiзу мережi цитування було виявлено, що, як показано

на рисунку 4.2, вiдiбранi публiкацiї були опублiкованi вiд 1997 до 2017 року

i мають середнiй вiк 9 рокiв.

Алгоритм CART на вхiд отримав наступнi ознаки кожної публiкацiї:

— dist – мiра вiдмiнностi вiд початкової колекцiї публiкацiй, що є

мiрою вiдповiдностi публiкацiї темi пошуку;

— ECC – iндекс цитування;

— year – рiк публiкацiї;

— PageRank – показник PageRank, обчислений в мережi цитування

CAPT-KL;

— inDegree – вхiдний напiвстепiнь, кiлькiсть вхiдних дуг для

публiкацiї.
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Рис. 4.2 Розподiл вiку вiдiбраних публiкацiй

Навчання дерева рiшень глибиною 4 рiвня дозволило створити модель,

що має точнiсть 87%. Вiдповiднi показники важливостi ознак показанi у

таблицi 4.4

Таблиця 4.4
Показники важливостi ознак публiкацiй у деревi рiшень.

Ознака Показник важливостi
dist 0.0038
ECC 0.0000
year 0.2644
PageRank 0.0043
inDegree 0.0126

Показники важливостi дозволяють зробити висновок, що найкращу

початкову колекцiю складають публiкацiї, якi не встигли застарiти i

одночасно були опублiкованi достатньо давно, щоб їх устигли вивчити та

належно оцiнити. Наступним за важливiстю показником є вхiдний

напiвстепiнь вершини inDegree – кiлькiсть вхiдних дуг у мережi

цитування, яка вiдповiдає кiлькостi цитувань публiкацiї у публiкацiях
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релевантної тематики. Показник dist, який вiдповiдає за вiдповiднiсть

теми публiкацiї iнформацiйнiй потребi, має менше значення, тому що

мережу цитування CAPT-KL складають виключно публiкацiї релевантної

тематики. PageRank деякою мiрою дублює кiлькiсть вхiдних дуг. Тому

мiра вiдмiнностi dist i PageRank вносять невеликi поправки у рiшення

класифiкатора. Iндекс цитування ECC має нульовий показник

важливостi, тому ним можна знехтувати.

Таким чином, найкраща початкова колекцiя публiкацiй має

задовольняти наступним умовам:

— тема публiкацiї релевантна;

— вiк публiкацiї - 2-14 рокiв;

— публiкацiя часто цитується у релевантних публiкацiях.

Останнiй пункт вiдрiзняється вiд типових рекомендацiй [38] щодо вибору

стартової колекцiї, надаючи кращий старт для iтерацiй «снiгової кулi»,

вимагаючи водночас бiльших зусиль вiд користувача. Несподiваним

результатом експерименту є низька значимiсть iндексу цитування, який є

традицiйним показником наукової цiнностi публiкацiй.

Для перевiрки твердження про вищу якiсть початкової множини

публiкацiй, вибраних iз використанням наведених вище рекомендацiй,

було виконано порiвняння процесiв виявлення та вiдбору для рiзних

початкових множин. Показником якостi була вiдносна кiлькiсть

вiдiбраних публiкацiй, як функцiя кiлькостi виявлених публiкацiй. За

умови однакової кiлькостi виявлених публiкацiй кращiй якостi вiдповiдає

бiльша кiлькiсть вiдiбраних публiкацiй.

З метою порiвняння вiдбiр та виявлення виконувалися для мережi

цитування CAPT-KL (вiдповiдна залежнiсть на рисунку 4.3 позначена як

manual) та мережi цитування тiєї ж самої тематики, створеної на основi
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покращеної початкової множини публiкацiй (на рисунку 4.3 позначена як

second). Покращена початкова множина формувалася iз публiкацiй

мережi CAPT-KL, якi мають максимальний показник SPC.

Також для порiвняння на рисунку 4.3 показано iдеальний результат –

горизонтальну лiнiю, позначену як ideal. Iдеальним результатом

вважається випадок, коли початкова множина публiкацiй одночасно є

шуканим бiблiографiчним покажчиком.

Рисунок 4.3 показує, що початкова множина публiкацiй, сформована iз

найважливiших публiкацiй, забезпечує швидший вiдбiр, нiж зiбрана вручну

з допомогою пошуку за ключовими словами.
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Рис. 4.3 Вiдносна частина вiдiбраних публiкацiй, як функцiя вiд кiлькостi
виявлених публiкацiй. ideal – iдеальна початкова множина, manual
– вибрана вручну початкова множина, second – початкова множина
складається iз публiкацiй з максимальним показником SPC
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4.3.3 Стiйкiсть покажчика вiдносно варiацiї початкової

колекцiї публiкацiй

Через те, що початкову колекцiю публiкацiй може збирати

користувач, яки не є експертом iз теми пошуку, важливим питанням є

стiйкiсть розробленого у дисертацiї методу до деформацiї початкової

колекцiї. Не знаючи всiх ключових слiв, якi описують тему пошуку,

користувач iз великою iмовiрнiстю передає на вхiд методу неповний

перелiк публiкацiй, сподiваючись отримати впорядковану множину

публiкацiй, яка задовольняє iнформацiйну потребу.

Метою експерименту була перевiрка стiйкостi методу по вiдношенню

до змiн початкової точки iтерацiй.

Аналогiчно до традицiйного визначення стiйкостi за Ляпуновим [201],

стiйкiстю моделi в експериментi вважається здатнiсть моделi

забезпечити близькi результати обчислень при незначнiй варiацiї вхiдних

даних. В даному випадку вхiдними даними є початкова колекцiя

публiкацiй, всi iншi параметри вважаються незмiнними. Також

вважалося, що користувач знає деякi ключовi слова iз заданої областi

знань i може вiдiбрати публiкацiї потрiбної тематики, але через нестачу

знань не може оцiнити повноту результатiв пошуку.

Методом перевiрки стiйкостi була вибрана крос-валiдацiя на даних

CAPT-KL: визначалась ймовiрнiсть вiдновити результат виявлення та

вiдбору у CAPT-KL на основi неповної початкової колекцiї публiкацiй.

На першому етапi виконувався вiдбiр на основi всiєї мережi цитування

i отримана впорядкована множина публiкацiй L вважалася еталонним

результатом.

На другому етапi iз стартової множини публiкацiй B0, що

використовувалася для збору CAPT-KL, випадковим чином вибирались
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50% публiкацiй. Вiдiбрана таким чином пiдмножина публiкацiй B∗0
передавалася на вхiд методу та виконувалися виявлення та вiдбiр. В

iдеальному випадку результат виявлення та вiдбору на основi пiдмножини

публiкацiй L∗ має повнiстю спiвпадати iз результатом виявлення та

вiдбору L на основi початкової множини публiкацiй CAPT-KL.

Для кожної релевантної публiкацiї оцiнювалась ймовiрнiсть її появи у

результатi двокрокового циклiчного випадкового процесу:

1. вiдповiдно до ймовiрностi P (Xi) випадковим чином вибирається

одна з груп публiкацiй Xi, i = 0, 1, 2, 3;

2. вiдповiдно до ймовiрностi P (Y |Xi) публiкацiя випадковим чином

включається до результатiв вiдбору, де Y – позначає подiю

«релевантну публiкацiю знайдено».

Релевантною вважалася публiкацiя, яка увiйшла до L.

На матерiалi 10 зiбраних таким чином пiдмножин корпусу CAPT-KL

оцiнювалася ймовiрнiсть знайти релевантну публiкацiю пiд час виявлення

та вiдбору розробленим методом, починаючи iз випадкової пiдмножини

великої стартової колекцiї.

Належнiсть публiкацiї до групи X0, X1, X2 або X3 визначається

вiдповiдно до умовної ймовiрностi P (Y |Xi), яка є вiдносною частотою

його появи у результатах виявлення й вiдбору. Наприклад, публiкацiї

групи X0 з’являються у 90-100% випадкiв, X1 – у 80-90%, X2 – 60-80% i

т.д. Величини P (Xi) разом iз iнтервалами умовних ймовiрностей P (Y |Xi)

показано в таблицi 4.5.

Вiдповiдна емпiрична ймовiрнiсть НЕ знайти випадково вибрану

публiкацiю u пiсля n запускiв iтерацiй контрольованої «снiгової кулi»,

починаючи з випадкової пiдмножини релевантних публiкацiй, може бути
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Таблиця 4.5
Ймовiрностi знайти релевантну публiкацiю пiд час виявлення та

вiдбору розробленим у роботi методом

Група P (Xi) Iнтервал P (Y |Xi)
X0 0.66 (0.9, 1]
X1 0.14 (0.8, 0.9]
X2 0.14 (0.6, 0.8]
X3 0.06 (0.1, 0.6]

оцiнена за формулою повної ймовiрностi як

pmissed =
3∑
i=0

P (Xi) [1− sup(P (Y |Xi))]
n

= 0.14 · 0.2n + 0.14 · 0.4n + 0.06 · 0.9n
(4.2)

Наприклад, рiвень повноти 95% ( pmissed(u, n) = 0.05 ) досягається при

n > 4.

Рiвнiсть (4.2) показує, що видалення 50% випадкових публiкацiй iз

стартової множини приводить до втрати 14% публiкацiй у фiнальнiй

множинi.

4.3.4 Узгодженiсть iз перелiками лiтератури у публiкацiях

Метою наступного експерименту була оцiнка здатностi побудованої

ймовiрнiсної тематичної моделi розрiзняти тематику публiкацiй на основi

назв та анотацiй.

Для експерименту були обранi публiкацiї:

1. Ann Lee “Language-independent methods for computer-assisted

pronunciation training” [202]

2. Jonás Fouz-González “Trends and directions in computer-assisted

pronunciation training” [203]

3. Victoria López et al. “An insight into classification with imbalanced
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data: Empirical results and current trends on using data intrinsic

characteristics” [204]

та тематична модель, побудована в процесi збору корпусiв CAPT-KL,

CAPT-SKL, CAPT-JS, CAPT-HL. Публiкацiї [202, 203] мiстять огляди

методiв комп’ютерного навчання вимовi, а [204] стосується одного iз

методiв машинного навчання i присвячена iншiй, хоч i спорiдненiй

тематицi.

Для кожної iз названих публiкацiй була обчислена середнє

розходження Кульбака-Лейблера(3.1) стартової множини корпусiв

CAPT-* та перелiку лiтератури. Таблиця 4.6 показує, що обчисленi за

допомогою розробленої тематичної моделi значення мiри вiдмiнностi мiж

початковою множиною публiкацiй для колекцiй CAPT-* та перелiками

посилань iз кiлькох вибраних публiкацiй показують, що початкова

множина публiкацiй має найменшу вiдмiннiсть вiд перелiку посилань,

наданого у статтi [202], яка має у назвi ключовi слова «computer-assisted

pronunciation training», що, у свою чергу, пiдтверджує правильну

тематику початкової колекцiї публiкацiй.

Таблиця 4.6
Розходження Кульбака-Лейблера вiд стартової множини

корпусiв CAPT-* до перелiку лiтератури

Публiкацiя Розходження
[202] 0.1465± 0.0267
[203] 0.1199± 0.0136
[204] 0.1744± 0.0186
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4.4 Оцiнка якостi вдосконаленої тематичної моделi

4.4.1 Кiлькiснi метрики якостi розрiдженої невiд’ємної

симетричної матричної факторизацiї

Використана в роботi ймовiрнiсна тематична модель вiдрiзняється вiд

аналогiв методом побудови – використанням розрiдженої невiд’ємної

симетричної матричної факторизацiї (РСНМФ) та методу головних

компонент. Тому потрiбно переконатися у достатнiй якостi використаного

методу РСНМФ та його реалiзацiї, щоб мати впевненiсть у коректностi

побудованої тематичної моделi.

Невiд’ємна матрична факторизацiя (НМФ) є одним iз унiверсальних

методiв кластеризацiї [171, 170], тому для оцiнки якостi її варiанта –

РСНМФ, було виконано обчислювальний експеримент, який мав на метi

порiвняння показникiв якостi кластеризацiї методом РСНМФ iз iншими

вiдомими методами – К-середнiх та спектральної кластеризацiї.

Вiдомою [171] перевагою кластеризацiї на основi НМФ є можливiсть

будувати кластери на основi попарної схожостi об’єктiв, що дає

можливiсть вибирати мiру схожостi, яка не є метрикою, наприклад,

виконувати кластеризацiю вершин графа. Недолiком є необхiднiсть

обчислення схожостi для кожної пари об’єктiв, що у випадку РСНМФ

приводить до необхiдностi оперувати матрицями розмiру Nobj × Nobj, де

Nobj – кiлькiсть об’єктiв. Тому для виключення впливу похибок, якi

виникають при операцiях iз великими матрицями, методи РСНМФ,

К-середнiх та спектральної кластеризацiї було вирiшено порiвнювати на

невеликiй множинi об’єктiв, де кожен об’єкт описується кортежем iз

дiйсних чисел та має мiтку класу. Через унiверсальнiсть методiв,

природа даних не має значення.
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Даними для перевiрки було вибрано базу Yale Faces1 – розмiчену вручну

базу даних iз фотографiями облич, де мiтками класiв є iдентифiкатори

осiб, i кожна фотографiя має одну мiтку класу. База Yale Faces мiстить

165 об’єктiв, роздiлених на 15 класiв. У кожному iз класiв мiститься 11

об’єктiв. База вiльно доступна для некомерцiйного застосування.

Для порiвняння данi Yale Faces кластеризувалися трьома вибраними

методами i для кожної системи кластерiв за допомогою коректних мiток

класiв обчислювалися показники ARI(3.9), однорiдностi(3.10) та повноти

(3.11).

Наведена нижче таблиця 4.7 показує, що РСНМФ має вищi показники

якостi, нiж вибранi для порiвняння методи, i додатково, на вiдмiну вiд

них гарантує невiд’ємнiсть кластерiв та надає рекомендацiї щодо кiлькостi

кластерiв. Таблиця 4.8 мiстить тi ж самi показники, обчисленi для рiзних

рiвнiв розрiдженостi λ, i показує, що збiльшення розрiдженостi не погiршує

якостi кластеризацiї.

Таблиця 4.7
Показники якостi РСНМФ, К-середнiх та спектральної

кластеризацiї на даних Yale Faces

Метод Показники
ARI Однорiднiсть Повнота

РСНМФ (λ = 0.1) 0.746 0.987 0.830
К-середнiх 0.729 0.979 0.822
Спектральна кластеризацiя 0.656 0.920 0.774

4.4.2 Застосування методу головних компонент до

тематичного моделювання

Метою описаного нижче експерименту була вiдповiдь на запитання

про можливiсть природнiм шляхом виявити кiлькiсть тем у ймовiрнiснiй
1http://cvc.cs.yale.edu/cvc/projects/yalefaces/yalefaces.html
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Таблиця 4.8
Показники якостi РСНМФ для рiзних рiвнiв розрiдженостi λ

λ
Показники

ARI Однорiднiсть Повнота
0 0.753 0.983 0.833
0.01 0.723 0.987 0.837
0.02 0.758 0.978 0.842
0.03 0.721 0.987 0.819
0.04 0.726 0.981 0.820
0.10 0.746 0.987 0.830

тематичнiй моделi, побудованiй за допомогою РСНМФ.

Для цього на основi всiх текстiв, виявлених у процесi побудови

корпусу CAPT-KL, будувалася тематична модель. Через те, що

початковою точкою iтерацiй РСНМФ (3.4) вибиралася випадкова

матриця H, у якiй 0 6 Hij 6 1, в експериментi було побудовано 25

тематичних моделей. Отриманi теми ранжувалися у порядку спадання

апрiорних ймовiрностей i отримана залежнiсть iмовiрностi вiд рангу

дослiджувалася з метою виявлення особливих точок.

Рисунок 4.4 показує приклади залежностей апрiорної ймовiрностi теми

вiд її рангу. Всi показанi графiки мають спiльну особливiсть – починаючи

з деякого рангу, ймовiрнiсть теми рiзко зменшується, сигналiзуючи про

можливiсть вiдкнути теми з бiльшим рангом без втрати точностi.

Таким чином, РСНМФ дає можливiсть застосувати метод головних

компонент i тим самим отримати обгрунтовану кiлькiсть тем у тематичнiй

моделi.

4.4.3 Середня когерентнiсть тематичної моделi

Метою виконаної оцiнки когерентностi тематичної моделi було

виявлення залежностi якостi моделi вiд кiлькостi тем.

У експериментi обчислювалася нормалiзована когерентнiсть (3.15) для
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Рис. 4.4 Апрiорнi ймовiрностi тем для тематичних моделей, отриманих для
рiзних випадкових початкових точок РСНМФ iз параметром розрiдженостi
λ = 0.005, як функцiя рангу теми

Z = 10 та ε = 10−6. Таблиця 4.9 показує, що iз зростанням кiлькостi тем

середня когерентнiсть тематичної моделi зростає [192, 193] вказуючи на

зростання якостi моделi.

Таблиця 4.9
Залежнiсть середньої когерентностi тематичної моделi вiд

кiлькостi тем

Кiлькiсть тем PMI
135 0.471
151 0.481
180 0.487
182 0.519

Варто зауважити, що в роботах [192, 193] не були показанi типовi

значення величини PMI, натомiсть було показано, що показник PMI

добре корелює iз оцiнками експертiв. Тому Таблиця 4.9 дозволяє зробити

висновок про покращення якостi моделi iз зростанням кiлькостi тем, але

не вказує на рiвень якостi. Коефiцiєнт кореляцiї Пiрсона, обчислений на

даних таблицi 4.9 дорiвнює 0.80, вказує на збiльшення PMI при
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зростаннi кiлькостi тем.

4.4.4 Порiвняння iз векторною моделлю документа

З метою перевiрки адекватностi побудованої тематичної моделi було

проведено її порiвняння iз вiдомою косинусною мiрою схожостi [121]. А

саме, перевiрялась ймовiрнiсть виконання нерiвностi (3.22).

В експериментi було використано вiдому колекцiю High Energy Physics

(HEP) [198], яка складається iз статей, опублiкованих в електронному

архiвi arXiv.org, де кожна стаття має назву, анотацiю, повний текст,

ключовi слова та категорiю.

На основi анотацiй та назв для кожної статтi було сформовано два

представлення. Першим представленням була векторна модель (3.16),

(3.17) В рамках векторної моделi мiрою схожостi була вибрана косинусна

мiра схожостi (3.19)

Другим представленням була ймовiрнiсна тематична модель (2.7) i

мiрою вiдмiнностi слугувало регуляризоване розходження

Кульбака-Лейблера (3.21).

Для оцiнки ймовiрностi виконання нерiвностi (3.22) iз колекцiї HEP

вибиралoся 10000 випадкових пар публiкацiй (u, v). Для кожної пари

публiкацiй обчислювались значення

(CosSim(u, v), DKL(PTM(u), PTM(v))) та будувалися емпiричнi оцiнки

умовних ймовiрностей

Pq (DKL(PTM(u), PTM(v))|CosSim(u, v) ∈ [0.1(q − 1), 0.1q)) , (4.3)

де q = 1, 2, 3, ..., 10. Пiсля знаходження розподiлу ймовiрностей (4.3) для

кожного розподiлу Pq обчислювалась 99% квантиль Q(q), i константа

γ > 0 в нерiвностi (3.22) оцiнювалась методом найменших квадратiв як
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найкраще наближення емпiричної залежностi Q(q). Для q=9,10 оцiнка

квантилi Q(q) виявляється ненадiйною через малу iмовiрнiсть знайти

iдентичнi публiкацiї, яка спричинена вiдсутнiстю плагiату, i навпаки,

пари публiкацiй iз великою вiдмiннiстю знаходяться набагато частiше.

Значення 99%-ї квантилi Q(q) та її наближення Q(q) = γ(1−q) показанi

на рисунку 4.5.
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Рис. 4.5 Зв’язок розходження Кульбака-Лейблера DKL та косинусної мiри
схожостi CosSim: (а) значення 99%-ї квантилi Q(q) розподiлiв (4.3) та (б)
її наближення Q(q) = γ(1− q)

Методом найменших квадратiв було знайдено оцiнку 99% квантилi:

DKL(PTM(u), PTM(v)) = 4.77 (1− CosSim(u, v)) (4.4)

Пiдрахунок показав, що для 9918 iз 10000 випадково вибраних пар

публiкацiй нерiвнiсть (3.22) виконується, що свiдчить на користь

твердження, що майже завжди розходження Кульбака-Лейблера показує

меншу вiдмiннiсть мiж публiкацiями, нiж косинусна мiра схожостi, i

майже нiколи не суперечить їй, що, в свою чергу, надає можливiсть
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збiльшити повноту результатiв виявлення та вiдбору за рахунок

врахування синонiмiв.

4.5 Дослiдження мережi цитування, отриманої методом

контрольованої «снiгової кулi»

Через те, що метод збору мережi цитування вiдрiзняється вiд

iснуючих аналогiв, потрiбно переконатися, що зiбрана методом

контрольованої «снiгової кулi» мережа цитування є «малим свiтом» –

розрiдженим зв’язним графом iз однiєю гiгантською компонентою та

коротким середнiм шляхом мiж вершинами.

Перевiрка названого твердження виконувалася кiлькома методами:

— виявлення емпiричного закону розподiлу вершин мережi за

степенями – типовим для зiбраних iншими методами мереж

цитування законом є степенева функцiя [92];

— порiвняння коефiцiєнта локальної кластеризацiї мережi цитування

iз коефiцiєнтом локальної кластеризацiї випадкового графа;

— порiвняння середнього степеня вершини iз кiлькiстю вершин у

мережi;

— визначення знака критерiя Моллоя-Рiда.

4.5.1 Закон розподiлу вершин мережi цитування за степенями

Особливiстю «малих свiтiв» є значна кiлькiсть вершин iз високими

степенями, якi спрощують далекi переходи у мережi.

Виявлення емпiричного закону розподiлу вершин мережi за їх

степенями виконувалося за допомогою пiдрахунку кiлькостi вершин

F (degree) iз степенем degree для рiзних значень степеня. Результати

пiдрахунку кiлькостi вершин мережi цитування CAPT-KL показанi на
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рисунку 4.6
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Рис. 4.6 Зв’язок кiлькостi вершин мережi цитування F (degree) та степеня
вершин degree у логарифмiчних координатах

Методом найменших квадратiв для degree > 5 отримано залежнiсть

ln(F (degree)) ≈ 9.86715786− 2.36268247 ∗ ln(degree), (4.5)

що показує степеневий закон спадання ймовiрностi появи публiкацiї

F (degree) iз зростанням кiлькостi зв’язкiв публiкацiї для великих значень

degree.

Таким чином, метод контрольованої «снiгової кулi» зберiгає закон

розподiлу вершин за степенем, i створена таким чином мережа цитування

залишається «малим свiтом».

4.5.2 Числовi характеристики мережi цитування

Додатковими характеристиками мережi цитування, якi показують її

належнiсть до класу «малих свiтiв»: коефiцiєнт локальної кластеризацiї,
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середнiй степiнь вершини, критерiй Моллоя-Рiда.

В експериментi для порiвняння було використано середнiй коефiцiєнт

кластеризацiї (3.30) випадкового графа Ердеша-Рен’ї [196], який дорiвнює

ймовiрностi виникнення зв’язку мiж вершинами, яка, у свою чергу, може

бути оцiнена, як вiдношення середнього степеня вершини до кiлькостi

вершин у графi.

Середнiй степiнь вершини 〈degree〉 у «малому свiтi» має бути набагато

меншим, нiж кiлькiсть вершин графа |V |:

〈degree〉 � |V |, (4.6)

де лiва частина нерiвностi (4.6) обчислюється за допомогою розподiлу

вершин за степенями.

Для обчислення критерiя Моллоя-Рiда (3.31) потрiбно знати середнiй

степiнь вершини та середнiй квадрат степеня вершини, якi, у свою чергу,

можна знайти iз знайденого у попередньому пiдроздiлi розподiлу вершин

за степенями.

Таблиця 4.10
Характеристики мереж цитування CAPT-KL, CAPT-SKL,

CAPT-JS, CAPT-HL та випадкового графа
Ердеша-Рен’ї(Random).

Мережа Кiлькiсть
вершин

Середнiй
степiнь

Середнiй
коефiцiєнт
кластери-
зацiї

Критерiй
Моллоя-Рiда

CAPT-KL 6361 5.59 0.165 71.20
CAPT-SKL 4684 7.80 0.197 136.45
CAPT-JS 6369 8.48 0.209 162.21
CAPT-HL 6862 8.65 0.209 169.75
Random 8000 8.0 0.001 56

Результати обчислень, показанi у таблицi 4.10, дозволяють зробити
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висновок, що степiнь вершини degree та кiлькiсть вершин F (degree), що

мають степiнь degree зв’язанi степеневою залежнiстю, коефiцiєнт

кластеризацiї значно перевищує коефiцiєнт кластеризацiї випадкового

графа, середнiй степiнь вершини набагато менший, нiж кiлькiсть вершин

у мережi, критерiй Моллоя-Рiда має додатне значення. Названi ознаки

характеризують «малий свiт» – розрiджений зв’язний граф iз однiєю

гiгантською компонентою та коротким середнiм шляхом

Path(u, v) � |Bi| , мiж вершинами графа (2.4), i створена методом

контрольованої «снiгової кулi» мережа цитування має тi ж самi

властивостi, що й мережi цитування, створенi iншими

методами [94, 92, 96].

4.6 Збiжнiсть iтерацiй контрольованої «снiгової кулi»

В iтерацiях контрольованої «снiгової кулi» математично обґрунтована

оцiнка повноти все ще залишається вiдкритим питанням, тому що аналог

центральної граничної теореми для пiд-графiв мереж цитування не

вiдомий [103]. Тому було виконано кiлька експериментiв iз метою

емпiричного визначення збiжностi iтерацiй.

Перший експеримент спрямовано на перевiрку гiпотези, що

ймовiрнiсть зустрiти нову значиму публiкацiю зменшується з ростом

кiлькостi переглянутих публiкацiй на задану тему.

Другий експеримент розглядає змiну впорядкованих множин

вiдiбраних публiкацiй як функцiю кiлькостi публiкацiй, що пройшли

попереднiй вiдбiр.
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4.6.1 Залежнiсть ймовiрностi остаточного вiдбору вiд

кiлькостi виявлених публiкацiй

Метою експерименту була перевiрка гiпотези про насичення множини

вiдiбраних публiкацiй iз збiльшенням кiлькостi виявлених публiкацiй, де

насиченням вважалось зменшення ймовiрностi вiдiбрати публiкацiю iз

зростанням кiлькостi виявлених публiкацiй.

Виявленими вважались всi публiкацiї, зв’язанi iз вiдiбраними ранiше

публiкацiями вiдношеннями цитування (2.1) або (2.2) i не перевiренi

жодним iз способiв вiдбору. Вiдiбраною вважалась публiкацiя, яка пiсля

двох етапiв вiдбору потрапила у фiнальну впорядковану множину iз 500

публiкацiй корпусу CAPT-KL.

Було використано припущення про можливiсть моделювати процес

виявлення та вiдбору розподiлом Пуассона для кiлькостi подiй Y :

Y = v ∈ Li+1 ∧ v /∈ Bi, (4.7)

тобто кiлькостi публiкацiй, вiдiбраних пiсля перегляду Z (Z = 1000)

виявлених публiкацiй. Вважалось, що протягом тестування Z публiкацiй

ймовiрнiсть їх вiдбору є малою i майже не змiнюється.

Для оцiнки насичення для рiвня значимостi α = 0.05 за допомогою

рiвняння (3.26) обчислювалась верхня границя довiрчого iнтервалу для

ймовiрностi P (Y ) подiї Y , яка порiвнювалась iз вибраною заздалегiдь

граничною ймовiрнiстю ptop = 0.05. Пiдрахунок подiй вiдбувався

всерединi ковзаючого вiкна шириною Z, яке накладалося на перелiк

iдентифiкаторiв та назв виявлених публiкацiй, вишикуваних у порядку

виявлення.

Результати обчислень, показанi на рисунку 4.7, демонструють

зменшення ймовiрностi успiшного вiдбору значимої публiкацiї iз
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збiльшенням кiлькостi виявлених публiкацiй. Ознакою насичення є

зменшення ймовiрностi P (Y ) та обмежена кiлькiсть публiкацiй, якi

потрiбно переглянути, щоб виконати умову P (Y ) < ptop. Таким чином,

гiпотеза про насичення множини вiдiбраних публiкацiй iз збiльшенням

кiлькостi виявлених публiкацiй отримала експериментальне

пiдтвердження.
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Кiлькiсть виявлених публiкацiй

P
(Y

)

Рис. 4.7 Ймовiрнiсть P (Y ) остаточного вiдбору публiкацiї, як функцiя
кiлькостi виявлених публiкацiй

4.6.2 Наближення впорядкованої множини публiкацiй до

нерухомої точки

Через те, що результатом розробленого методу виявлення та вiдбору є

впорядкована множина публiкацiй, показане вище насичення множини

вiдiбраних публiкацiй не є достатньою пiдставою для твердження про

наближення iтерацiй до нерухомої точки. Додатково потрiбно показати

зменшення варiацiї порядку у множинi iз збiльшенням кiлькостi

виявлених публiкацiй, що i стало метою наступного експерименту.
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Для вимiрювання варiацiй впорядкованої множини публiкацiй для

кожної з мереж цитування CAPT-KL, CAPT-SKL, CAPT-JS, CAPT-HL

була складена послiдовнiсть скорочених варiантiв. Де i-й скорочений

варiант мережi CAPT-KL мiстить першi 200 ∗ i публiкацiй iз CAPT-KL,

вишикуваних в порядку їх додавання до CAPT-KL. Такий спосiб

побудови зберiгає зв’язнiсть скорочених мереж, забезпечуючи тим самим

можливiсть застосувати пiдрахунок шляхiв пошуку (2.27) для процедури

остаточного вiдбору публiкацiй. Так само складалися скороченi варiанти

мереж CAPT-SKL, CAPT-JS та CAPT-HL.

Далi для кожного iз скорочених варiантiв мережi цитування

виконувався остаточний вiдбiр публiкацiй та за допомогою рiвняння (2.35)

для MaxRank = 100 отримувалася впорядкована множина публiкацiй Li.

Таким чином послiдовнiсть скорочених варiантiв мережi цитування

перетворювалася у послiдовнiсть впорядкованих множин публiкацiй Li. I

на останньому кроцi обчислювалася рангова кореляцiя Спiрмена мiж

сусiднiми впорядкованими множинами у останнiй послiдовностi.

На практицi сусiднi впорядкованi множини публiкацiй можуть

вiдрiзнятися так, що |Li/Li+1| > 0. Тому пiд час обчислення рангової

кореляцiї робилося припущення, що публiкацiя, яка наявна у Li+1 та

вiдсутнiй у Li, має у Li ранг |Li| + 1, що дещо спотворює обчислене

значення рангової кореляцiї.

Рисунок 4.8 демонструє наближення iтерацiй до нерухомої точки для

послiдовностi впорядкованих множин публiкацiй, отриманих для рiзних

мереж цитування. Як можна побачити, мережа на основi мiри Кульбака-

Лейблера забезпечує швидше наближення до нерухомої точки ρ = 1. В той

же самий час мережа CAPT-SKL не забезпечує наближення до нерухомої

точки, а CAPT-JS та CAPT-HL наближаються до ρ = 1 повiльнiше.
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Рис. 4.8 Рангова кореляцiя Спiрмена ρ мiж сусiднiми членами послiдовностi
впорядкованих множин публiкацiй, отриманих iз поступовим збiльшенням
мереж цитування CAPT-KL, CAPT-SKL, CAPT-JS, CAPT-HL. Умова
нерухомої точки ρ = 1 найточнiше виконується для мережi CAPT-KL
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4.7 Термiнологiчне насичення впорядкованої множини

публiкацiй, отриманої за допомогою розробленого методу

Розглянутi вище показники збiжностi iтерацiй контрольованої

«снiгової кулi» до нерухомої точки знаходяться швидше i простiше, нiж

ознаки термiнологiчного насичення, але вони не вiдповiдають на

запитання про повноту отриманої колекцiї публiкацiй. Метою наступного

експерименту є дослiдження термiнологiчного насичення впорядкованої

множини публiкацiй, отриманої за допомогою розробленого методу.

В експериментi було використано мережу цитування ONTO-KL,

зiбрану розробленим у роботi методом, починаючи iз перерахованих у

Додатку 3 публiкацiй стартової множини, якi описують тему «Онтологiї»,

що належить до комп’ютерних наук.

В експериментi були порiвнянi швидкостi термiнологiчного насичення

впорядкованої множини публiкацiй, вiдiбраної з мережi цитування ONTO-

KL, та трьох впорядкованих множин публiкацiй еквiвалентної тематики,

вiдiбраних iз iнших джерел за допомогою вiдомих методiв.

Розглядалися три альтернативних методи пошуку наукових публiкацiй:

1. публiкацiї, проiндексованi сервiсом «Microsoft Academic Search», якi

мають у ньому автоматично призначену категорiю «ontologies» та

вишикуванi у порядку спадання iндексу цитування;

2. публiкацiї, якi зберiгаються в електроннiй бiблiотецi «ACM digital

library», мають присвоєну авторами мiтку «ontologies» та

вишикуванi у порядку спадання iндексу цитування;

3. публiкацiї, знайденi у пошуковiй системi «Google Академiя» за

ключовим словом «ontologies» та впорядкованi за релевантнiстю,

обчисленою внутрiшними алгоритмами пошукового сервiсу Google.
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За допомогою кожного iз названих методiв вибирався перелiк перших

300 публiкацiй, i для кожної виконувався пошук повного тексту у форматi

PDF. Файли з текстами завантажувалися з рiзних джерел: «ACM digital

library» надає повнi тексти публiкацiй зареєстрованим користувачам;

«Microsoft Academic Search» та «Google Академiя» часто надають

посилання на повнi тексти публiкацiй у форматi PDF, якi можуть бути

автоматично знайденi та збереженi2; також пошук виконувався у

SemanticScholar та ResearchGate. Публiкацiї, для яких не було знайдено

повнi тексти, виключалися з розгляду i виконувався пошук тексту

наступної пулiкацiї. Таким чином для кожної з упорядкованих множин

було знайдено 220 повних текстiв.

Для виявлення термiнологiчного насичення iз кожної впорядкованої

множини публiкацiй D вибиралась пiдмножина Di iз перших 20 · i

елементiв, (i = 1, 2, 4, ..., 11), файли з повними текстами публiкацiй

кожної пiдмножини перетворювалися у текстовий формат та оброблялися

пакетом програм для виявлення термiнiв [7]. Виявленi перелiки термiнiв

порiвнювалися за допомогою мiри thd, визначеної рiвнянням (2.42).

Показником термiнологiчного насичення впорядкованої множини

публiкацiй був MaxRank - максимальний ранг публiкацiї, пiсля якого

починає виконуватися умова (2.38).

Рисунок 4.9 показує залежнiсть величини thd(Di, Di+1)/ε вiд кiлькостi

публiкацiй у впорядкованiй множинi Di. Ознакою насичення є умова

thd(Di, Di+1)/ε < 1, яка виконується при i > MaxRank. Названа умова

дозволила визначити показник MaxRank для кожної iз дослiджених

колекцiй. Знайденi значення, показанi в таблицi 4.11, є показником якостi

запропонованої моделi.
2Програмна бiблiотека Puppeteer для Node, https://github.com/GoogleChrome/puppeteer
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Як можна побачити, насичення спостерiгається для колекцiї, зiбраної

розробленим у дисертацiї методом, i вибраної з «Microsoft Academic».

Для публiкацiй, знайдених в «ACM digital library», насичення не

спостерiгається, для результатiв пошуку «Google Академiї» насичення,

можливо, потребує збору бiльшої колекцiї.
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Рис. 4.9 Термiнологiчне насичення колекцiй публiкацiй

Таблиця 4.11 показує, що розроблений у роботi метод виявлення та

вiдбору дозволяє створити меншу мiнiмальну термiнологiчно насичену

впорядковану множину публiкацiй, нiж розглянутi аналоги.
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Таблиця 4.11
Розмiр мiнiмальних термiнологiчно насичених впорядкованих
множин публiкацiй з теми «ontologies», отриманих рiзними

методами.

Джерело Метод пошуку MaxRank
«Microsoft Academic» «Снiгова куля» 160
«Microsoft Academic» Автоматична мiтка 180
«ACM digital library» Авторська мiтка > 200
«Google Академiя» Ключовi слова > 220

4.8 Побудова та аналiз мережi цитування для пiдготовки

бiблiографiчного покажчика з методiв персоналiзацiї

систем комп’ютерного навчання вимовi

У цьому пiдроздiлi показано деталi практичного застосування

запропонованого у дисертацiйнiй роботi методу до збору

бiблiографiчного покажчика для дипломної роботи рiвня «магiстр» на

тему «Методи персоналiзацiї систем комп’ютерного навчання

вимовi» [205], яка виконувалась у Запорiзькому нацiональному

унiверситетi у 2017-2018 навчальному роцi. Збiр початкової множини

публiкацiй вiдбувався за допомогою пошуку за ключовими словами

«PERSONALIZATION IN COMPUTER-AIDED PRONUNCIATION

TRAINING» в базi наукових публiкацiй SemanticScholar. Iз знайдених

публiкацiй була обрана релевантна 21 стаття (Додаток 3)

Параметрами алгоритму були

— DocDiff - мiра вiдмiнностi публiкацiй Кульбака-Лейблера;

— δ = 0.2 - гранична мiра вiдмiнностi публiкацiй;

— ω = 0.05 - границя мiри близькостi впорядкованих множин

публiкацiй;

— MaxRank = 50 - максимальний ранг публiкацiй;

— λ = 0.05 - параметр розрiдженостi;
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— Pmax = 200 - максимальна кiлькiсть тем у тематичнiй моделi;

— α = 0.05 - сумарна частота вiдкинутих рiдкiсних слiв;

— Hmax = 0.02 - частина вiдкинутих стоп-слiв;

Простий метод снiгової кулi завантажив 65035 анотацiй та заголовкiв

статей, на основi яких було складено словник об’ємом 10453 термiнiв, iз

яких 7348 були позначенi як рiдкiснi слова i 62 - як специфiчнi для

зiбраних текстiв стоп-слова. У скорочений словник потрапили 3045

термiнiв, якi мiстять 95% всiх слiв у зiбранiй колекцiї. До рiдкiсних слiв

потрапили всi помилковi термiни та рiдкiснi словосполучення.

Стоп-словами виявились характернi для предметної областi термiни,

наприклад, «operation», «major», «properties», «computation»,

«processing», «particular», «number», «additional», «details». Пакетне

завантаження розробленим методом виявлення та вiдбору дозволило

створити мережу цитування iз 466 публiкацiй, у якiй було знайдено 50

найголовнiших шляхiв цитування, якi проходять через 43 статтi, що i

складають бiблiографiчний покажчик.

Серед автоматично виявлених термiнiв виконавцем дипломної роботи

були вибранi «дизартрiя», «корекцiя звукового сигналу», «знання про

артикуляцiю», «фонологiчнi особливостi мови», «моделювання вимови»,

«лексична модель»,«адаптацiя лексичної моделi», «акустична модель»,

«математична модель», «субфонетична частина», «фонологiчна

особливiсть», «баєсова мережа», «рекурентна нейронна мережа»,

«нейронна мережа прямого поширення», «метод опорних векторiв»,

«особливостi голосового тракту», «прихована маркiвська модель»,

«прихована маркiвська модель неперервної щiльностi», «розпiзнавання

iзольованих слiв», «метод максимальної правдоподiбностi», «лiнiйна

регресiя», «модель гаусової сумiшi», «акустичне моделювання»,
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«адаптацiя до спiкерiв», «розпiзнаванна дизартричної вимови»,

«адаптацiя розпiзнавання вимови», «зменшення фонового шуму»,

«дискримiнацiйнi ознаки», «перетворення сигналу», «знаходження довгих

пауз», «акустичнi методи», «методи моделювання вимови», «методи

лексичної адаптацiї», «артикуляцiйна динамiка», «розпiзнавання мови»,

«база зразкiв», «база дизартричної вимови», «TORGUS», «Nemours»,

«AVICAR». Названi термiни, згрупованi за тематикою стали основою

огляду сучасного стану проблеми в дипломнiй роботi [205] – який у

скороченому виглядi наведено у роботi [2].

Висновки до роздiлу 4

Роздiл дисертацiї представляє обчислювальнi експерименти, виконанi iз

метою дослiдження розробленого пiдходу.

Для експериментiв за допомогою розробленого методу у базi

«Microsoft Academic» було зiбрано мережi цитування CAPT-KL,

CAPT-SKL, CAPT-JS, CAPT-HL.

Було дослiджено мережу цитування CAPT-KL та показано, що

публiкацiї, якi до неї входять, цитуються iз ймовiрнiстю

p(y) = 0.061 y exp(−y/3.895), де y – вiк публiкацiї, яка описує одночасне

намагання авторiв цитувати найновiшi статтi, якому протистоїть скiнчена

швидкiсть поширення iнформацiї у науковiй спiльнотi. Виявлена

залежнiсть показує, що типовий час ретельного вивчення нових наукових

публiкацiй – 3.895 роки i ймовiрнiсть цитування не перевищує 0.1.

Було розглянуто властивостi отриманого в результатi виявлення та

вiдбору перелiку публiкацiй, який може вважатися iдеальною початковою

колекцiєю публiкацiй. Шляхом побудови дерева рiшень виявлено, що

найкращу початкову колекцiю складають публiкацiї вiком вiд 2 до 14
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рокiв – тi, що не встигли застарiти i одночасно були опублiкованi

достатньо давно, щоб їх устигли вивчити та належно оцiнити. Одночасно

вибранi публiкацiї мають широко цитуватися у iнших публiкацiях, що

стосуються теми пошуку. Меншу важливiсть мають мiра належностi

публiкацiї до заданої теми пошуку. Глобальний iндекс цитування ECC

має нульовий показник важливостi, тому ним можна знехтувати.

Дослiдження стiйкостi фiнальної впорядкованої множини публiкацiй

до варiацiї стартової множини публiкацiй показало, що видалення 50%

публiкацiй випадковим чином iз стартової множини публiкацiй приводить

до втрати 13% публiкацiй у фiнальнiй множинi, при цьому iмовiрнiсть не

знайти публiкацiю у фiнальнiй множинi описується емпiричною

формулою (4.2).

Кiлькiснi метрики якостi невiд’ємної симетричної матричної

факторизацiї показують, що РСНМФ дозволяє створити систему

кластерiв iз вищим на 1-14% скоригованим iндексом Ранда, вищим на

1-7% показником однорiдностi та вищим на 1-7% показником повноти,

нiж вибранi для порiвняння методи К-середнiх та спектральної

кластеризацiї, i, на вiдмiну вiд них, гарантує невiд’ємнiсть кластерiв, що

важливо для iнтерпретацiї ймовiрнiсної тематичної моделi.

Продемонстровано застосування методу головних компонент до

тематичного моделювання шляхом виконання розрiдженої невiд’ємної

симетричної матричної факторизацiї та обмеження апрiорної ймовiрностi

тем, що надає математичне обгрунтування для визначення кiлькостi тем

у ймовiрнiснiй тематичнiй моделi.

Показано, що коефiцiєнт кореляцiї Пiрсона мiж кiлькiстю тем та

середньою когерентнiстю PMI ймовiрнiсної тематичної моделi дорiвнює

0.80.
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Порiвняння iз векторною моделлю документа показало, що завдяки

врахуванню синонiмiї майже завжди розходження Кульбака-Лейблера

показує меншу вiдмiннiсть мiж публiкацiями, нiж косинусна мiра

схожостi, i майже нiколи не суперечить їй, що означає можливiсть

збiльшення повноти результатiв виявлення та вiдбору.

Обчисленi значення мiри вiдмiнностi мiж початковою множиною

публiкацiй для колекцiй CAPT-* та перелiками посилань iз кiлькох

вибраних публiкацiй показують, що початкова множина публiкацiй має

найменшу вiдмiннiсть вiд перелiку посилань, наданого у статтi

«Language-independent methods for computer-assisted pronunciation

training», яка має у назвi ключовi слова «computer-assisted pronunciation

training», що пiдтверждує близькiсть її до теми пошуку.

Дослiдження закону розподiлу вершин мережi цитування CAPT-KL за

степенями показав степеневий закон спадання ймовiрностi появи

публiкацiї F (degree) iз зростанням кiлькостi зв’якiв публiкацiї для

великих значень degree, продемонструвавши, що розроблений метод

виявлення та вiдбору зберiгає закон розподiлу вершин за степенем, i

створена таким чином мережа цитування залишається «малим свiтом».

На користь «малого свiту» свiдчать також: додатнiй критерiй

Моллоя-Рiда; набагато менший, нiж кiлькiсть вершин графа, середнiй

степiнь вершини; коефiцiєнт локальної кластеризацiї, бiльший в 165 разiв,

нiж аналогiчний показник випадкового графа з близьким середнiм

степенем вершини.

Показано, що у процесi виявлення та вiдбору за допомогою

розробленого методу ймовiрнiсть виявити публiкацiю, яка потрапить до

фiнальної впорядкованої множини – бiблiографiчного покажчика – спадає

зi збiльшенням кiлькостi виявлених публiкацiй. Наприклад, у процесi
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збору мережi цитування CAPT-KL ймовiрнiсть пiсля виявлення 10000

публiкацiй виявити публiкацiю, яка потрапить до фiнальної

впорядкованої множини, не перевищує 5%.

Спостереження за змiною впорядкованої множини iз збiльшенням

кiлькостi виявлених публiкацiй свiдчить про наближення iтерацiй

контрольованої «снiгової кулi» до нерухомої точки. Iтерацiї на основi

розходження Кульбака-Лейблера забезпечують рангову кореляцiю

Спiрмена ρ ≈ 1 пiсля попереднього вiдбору 3500 публiкацiй, iтерацiї на

основi мiри Дженсена- Шеннона – пiсля попереднього вiдбору 4500

публiкацiй. Iтерацiї на основi мiри мiри Гелiнгера забезпечують рангову

кореляцiю Спiрмена ρ > 0.8 пiсля попереднього вiдбору 4500 публiкацiй В

той же самий час мережа CAPT-SKL, що використовує симетричне

розходження Кульбака-Лейблера не забезпечує наближення до нерухомої

точки.

Проведено експериментальне дослiдження розробленої технологiї та

для колекцiї ONTO-KL показано, що термiнологiчне насичення для

бiблiографiчного покажчика, зiбраного в базi «Microsoft Academic»

розробленим методом, настає для 160 публiкацiй – на 9% швидше, нiж

для вибiрки з бази «Microsoft Academic» за автоматично призначеною

категорiєю «ontology» (180 публiкацiй). Для вибiрок розмiру 200

публiкацiй за ключовим словом «ontology» з «Google Академiї» та за

авторською мiткою «ontology» з «ACM digital library», насичення не

спостерiгається.

Результати дослiджень даного роздiлу наведено в публiкацiях [7, 17, 5,

16, 4, 6, 2].
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ВИСНОВКИ

У дисертацiйнiй роботi поставлене та вирiшене актуальне

науково-практичне завдання пiдвищення ефективностi процесу

бiблiографiчного виявлення й вiдбору шляхом розробки удосконалених

моделi, методу та iнформацiйної технологiї шляхом розробки гiбридної

математичної моделi, методу бiблiографiчного виявлення та вiдбору та

вiдповiдних програмних рiшень, що дозволяє пiдвищити ефективнiсть

процесу створення науково-допомiжного або рекомендацiйного

бiблiографiчного покажчика за рахунок зменшення кiлькостi публiкацiй,

якi пропонується вивчити користувачу покажчика, при одночасному

виконаннi умови термiнологiчного насичення.

В процесi виконання роботи отриманi такi науковi та практичнi

результати:

– Проаналiзовано iснуючi методи бiблiографiчного виявлення та

вiдбору в наукометричних базах даних i з’ясовано, що якiснi виявлення та

вiдбiр потребують вивчення експертами всiх виявлених публiкацiй, як

релевантних, так i нерелевантних, iз метою покращення пошукового

запиту i досягнення бiльшої точностi та повноти, що, в свою чергу, разом

iз вiдсутнiстю критерiїв повноти збiльшує витрати часу.

– Виявлено моделi та методи, що можуть бути вдосконаленi, об’єднанi

та застосованi для пiдвищення ефективностi бiблiографiчного виявлення та

вiдбору, а саме: ймовiрнiсне тематичне моделювання текстових документiв,

створення й аналiз мереж цитування, автоматичне виявлення термiнiв.

– Вперше на основi теорiї множин, теорiї графiв, математичної

статистики, методiв обробки природних мов розроблено гiбридну
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математичну модель процесу бiблiографiчного виявлення та вiдбору яка

вiдрiзняється вiд наявних одночасним використанням iтерацiй

контрольованої «снiгової кулi», ймовiрнiсного тематичного моделювання

текстових документiв, аналiзу мережi цитування, автоматичного

виявлення термiнiв, наявнiстю ознак нерухомої точки iтерацiй та

показникiв насиченостi набору термiнiв обраної предметної областi, що

створило пiдґрунтя для розробки методу виявлення та вiдбору

мiнiмальної термiнологiчно насиченої впорядкованої множини публiкацiй.

– Вперше на основi розробленої моделi розроблено метод

бiблiографiчного виявлення та вiдбору, який вiдрiзняється вiд наявних

аналогiв спiльним узгодженим застосуванням вдосконалених методiв

вiдбору початкової множини публiкацiй, побудови ймовiрнiсної

тематичної моделi текстових документiв, контрольованої «снiгової кулi»,

аналiзу мережi цитування, автоматичного виявлення термiнiв та

виявлення термiнологiчного насичення. На вiдмiну вiд вiдомих аналогiв,

розроблений метод дозволяє у процесi бiблiографiчного виявлення та

вiдбору швидше отримати мiнiмальну термiнологiчно насичену

впорядковану множину публiкацiй.

– Вдосконалена iмовiрнiсна тематична модель текстових документiв

шляхом застосування методу головних компонент, що дозволяє

автоматично визначити кiлькiсть тем.

– На основi розробленої моделi та методу бiблiографiчного

виявлення та вiдбору розроблено iнформацiйну технологiю, що, на

вiдмiну вiд вiдомих аналогiв, дозволяє створювати мiнiмальнi

термiнологiчно насиченi впорядкованi множини публiкацiй, формуючи

коротшi бiблiографiчнi покажчики, якi мiстять найважливiшi термiни

предметної областi.
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– Програмно реалiзовано розроблену iнформацiйну технологiю.

– Проведено експериментальне дослiдження розробленої технологiї та

для колекцiї ONTO-KL показано, що термiнологiчне насичення для

бiблiографiчного покажчика, зiбраного в базi «Microsoft Academic»

розробленим методом бiблiографiчного виявлення та вiдбору, настає для

160 публiкацiй – на 9% швидше, нiж для вибiрки з бази «Microsoft

Academic» за автоматично призначеною категорiєю «ontology» (180

публiкацiй). Для перших 200 публiкацiй, знайдених за ключовим словом

«ontology» в «Google Академiї», та перших 200 публiкацiй, знайдених у

«ACM digital library» за авторською мiткою «ontology», насичення не

спостерiгається.

– Проведено практичну апробацiю розробленої iнформацiйної

технологiї в навчальному процесi Українського Католицького

Унiверситету та Запорiзького нацiонального унiверситету.

Запропонований у роботi метод методом бiблiографiчного виявлення та

вiдбору включено до навчальних матерiалiв дисциплiни «Automated

Term Extraction and Ontology Learning from Texts», яка викладається в

Українському католицькому унiверситетi магiстрам спецiальностi

«Комп’ютернi науки»(акт про впровадження вiд 20.06.2018). У

Запорiзькому нацiональному унiверситетi розроблений у роботi метод

методом бiблiографiчного виявлення та вiдбору було використано у

2018-2019 навчальному роцi пiд час написання квалiфiкацiйних робiт

бакалаврiв та дипломних робiт магiстрiв спецiальностi «Iнформацiйнi

системи та технологiї» для укладання репрезентативних колекцiй

публiкацiй з метою огляду сучасного стану дослiджень за темою кожної

роботи(акт про впровадження вiд 7.10.2019).
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nonnegative matrix factorization applied to face recognition,” in Proceedings

of the 2017 IEEE 9th International Conference on Intelligent Data

Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications,

IDAACS 2017, vol. 2, pp. 1042–1045, Springer, 2017. Scopus. Здобувач

брав участь у розробцi вдосконаленого методу розрiдженої

симетричної невiд’ємної матричної факторизацiї. Форма участi: очна,

доповiдь на конференцiї.

17. H. Dobrovolskyi, N. Keberle, and O. Todoriko, “Probabilistic topic

modelling for controlled snowball sampling in citation network collection,” in

International Conference on Knowledge Engineering and the Semantic Web,

pp. 85–100, Springer, 2017. Scopus. Здобувачем розроблено метод

застосування ймовiрнiсного тематичного моделювання текстових

документiв для контролю розмiрiв «снiгової кулi». Форма участi: очна,

доповiдь на конференцiї.

18. М. Чмiль та Г. А. Добровольський, “Мiжмодульний механiзм

зв’язку для створення масштабованої iнформацiйної системи

пiдприємства,” в Збiрка тез доповiдей Восьмої Всеукраїнської,

п’ятнадцятої регiональної наукової конференцiї молодих дослiдникiв

«Актуальнi проблеми Математики та iнформатики». Запорiжжя:

ЗНУ, 2017. с. 65. Форма участi: очна, доповiдь на конференцiї.

19. Г. А. Добровольський та К. М. Кучерян, “Реалiзацiя алгоритму

пiдрахунку шляхiв пошуку для аналiзу мережi цитування,” в Збiрка тез

доповiдей Дев’ятої Всеукраїнської, шiстнадцятої регiональної наукової

конференцiї молодих дослiдникiв «Актуальнi проблеми Математики та

iнформатики». Запорiжжя: ЗНУ, 2018. с. 46. Форма участi: очна,

доповiдь на конференцiї.
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Науковi працi, якi додатково вiдображають науковi результати

дисертацiї:

20. О. О. Тодорiко та Г. А. Добровольський, “Оцiнка якостi

автоматичної класифiкацiї коротких текстових документiв,” Вiсник

Запорiзького нацiонального унiверситету : зб. наук. пр.

Фiзико-математичнi науки., №. 2, с. 131 – 140, 2010. Здобувач брав

участь у плануваннi та виконаннi обчислювальних експериментiв iз

оцiнки якостi порiвняння та вiдбору бiблiографiчних анотацiй.

21. О. О. Тодорiко та Г. А. Добровольський, “Спосiб пошуку текстової

iнформацiї за схожiстю,” Патент України № 71159, 10.07.2012. Здобувач

брав участь у розробцi способу пошуку за схожiстю.
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ДОДАТОК Б

ДОВIДКИ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ
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ДОДАТОК В

ПОЧАТКОВА МНОЖИНА ПУБЛIКАЦIЙ ДЛЯ МЕТОДУ

БIБЛIОГРАФIЧНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ВIДБОРУ З ТЕМИ

«ONTOLOGY»

Збiр початкової множини публiкацiй вiдбувався за допомогою пошуку

за ключовими словами «Ontology» в базi наукових публiкацiй «Microsoft

Academic». Iз знайдених публiкацiй булo обранo 15 релевантних статей:

1. Guarino, Nicola, and Corso Stati Uniti. Formal Ontology in

Information Systems. 1998. Gruber, Thomas R. "A Translation

Approach to Portable Ontology Specifications."Knowledge

Acquisition, vol. 5, no. 2, 1993, pp. 199–220.

2. Sowa, John F. Knowledge Representation: Logical, Philosophical, and

Computational Foundations. 1999.

3. Chandrasekaran, B., et al. "What Are Ontologies, and Why Do We

Need Them?"IEEE Intelligent Systems & Their Applications, vol. 14,

no. 1, 1999, pp. 20–26.

4. Wang, X. H., et al. "Ontology Based Context Modeling and Reasoning

Using OWL."IEEE Annual Conference on Pervasive Computing and

Communications Workshops, 2004. Proceedings of the Second, 2004,

pp. 18–22.

5. Moens, Marc, and Mark Steedman. "Temporal Ontology and Temporal

Reference."Computational Linguistics, vol. 14, no. 2, 1988, pp. 15–28.

6. Hofkirchner, Wolfgang, and Matthias Schafranek. "General System

Theory."Philosophy of Complex Systems, 2011, pp. 177–194.



212

7. Doan, AnHai, et al. "Learning to Map between Ontologies on the

Semantic Web."Proceedings of the 11th International Conference on

World Wide Web, 2002, pp. 662–673.

8. Gangemi, Aldo, et al. "Sweetening Ontologies with

DOLCE."Knowledge Acquisition, Modeling and Management, 2002,

pp. 166–181.

9. Osterwalder, A. The Business Model Ontology a Proposition in a Design

Science Approach. 2004.

10. Guarino, Nicola, et al. "What Is an Ontology."Handbook on Ontologies,

2009, pp. 1–17.

11. McGuinness, Deborah L. "Ontologies Come of Age."Spinning the

Semantic Web, 2001, pp. 171–194.

12. Flouris, Giorgos, et al. "Ontology Change: Classification and Survey."

Knowledge Engineering Review, vol. 23, no. 2, 2008, pp. 117–152.

13. Guizzardi, Giancarlo. "On Ontology, Ontologies, Conceptualizations,

Modeling Languages, and (Meta)Models."Proceedings of the 2007

Conference on Databases and Information Systems IV: Selected

Papers from the Seventh International Baltic Conference DB&IS’2006,

2007, pp. 18–39.

14. Suárez-Figueroa, Mari Carmen, et al. "The NeOn Methodology for

Ontology Engineering."The NeOn Methodology for Ontology

Engineering | En: Ontology Engineering in a Networked World | Pag.

9-34 | Springer Berlin Heidelberg | 2012, 2012, pp. 9–34.

15. Guarino, Nicola. "The Ontological Level: Revisiting 30 Years of

Knowledge Representation."Conceptual Modeling: Foundations and

Applications, 2009, pp. 52–67.
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ДОДАТОК Г

ПОЧАТКОВА МНОЖИНА ПУБЛIКАЦIЙ ДЛЯ

ПIДГОТОВКИ БIБЛIОГРАФIЧНОГО ПОКАЖЧИКА З

МЕТОДIВ ПЕРСОНАЛIЗАЦIЇ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРНОГО

НАВЧАННЯ ВИМОВI

У цьому додатку показано деталi практичного застосування

запропонованого у дисертацiйнiй роботi методу бiблiографiчного

виявлення та вiдбору до збору бiблiографiчного покажчика для

дипломної роботи на тему «Методи персоналiзацiї систем комп’ютерного

навчання вимовi», яка виконувалсь у Запорiзькому нацiональному

унiверситетi у 2017-2018 навчальному роцi.

Збiр початкової множини публiкацiй вiдбувався за допомогою пошуку

за ключовими словами “PERSONALIZATION IN COMPUTER-AIDED

PRONUNCIATION TRAINING” в базi наукових публiкацiй

SemanticScholar. Iз знайдених публiкацiй була обрана релевантна 21

стаття:

1. Christensen, H., Casanueva, I., Cunningham, S. P., Green, P. D., &

Hain, T. (2014). Automatic selection of speakers for improved acoustic

modelling: recognition of disordered speech with sparse data. In 2014

IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT) (pp. 254–259).

2. Yeung, Y. T., Wong, K.-H., & Meng, H. M. (2015). Improving

Automatic Forced Alignment for Dysarthric Speech Transcription. In

INTERSPEECH (pp. 2991–2995).

3. Christensen, H., Green, P. D., & Hain, T. (2013). Learning speaker-

specific pronunciations of disordered speech. In INTERSPEECH (pp.
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1159–1163).

4. Rudzicz, F. (2009). Phonological features in discriminative

classification of dysarthric speech. In 2009 IEEE International

Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (pp.

4605–4608).

5. Rudzicz, F. (2012). Using articulatory likelihoods in the recognition of

dysarthric speech. Speech Communication, 54(3), 430–444.

6. Polur, P. D., & Miller, G. E. (2004). Effect of high-frequency spectral

components in computer recognition of dysarthric speech based on a

Mel-cepstral stochastic model. Journal of Rehabilitation Research and

Development, 42(3), 363.

7. Shivakumar, P. G., Potamianos, A., Lee, S., & Narayanan, S. (2014).

Improving speech recognition for children using acoustic adaptation and

pronunciation modeling. Proceedings of Workshop on Child Computer

Interaction, 15–19.

8. Rudzicz, F. (2007). Comparing speaker-dependent and speaker-adaptive

acoustic models for recognizing dysarthric speech. In Proceedings of

the 9th international ACM SIGACCESS conference on Computers and

accessibility (pp. 255–256).

9. Mengistu, K. T., & Rudzicz, F. (2011). Comparing humans and

automatic speech recognition systems in recognizing dysarthric speech.

In Canadian AI’11 Proceedings of the 24th Canadian conference on

Advances in artificial intelligence (pp. 291–300).

10. Hamidi, F., Baljko, M., Livingston, N., & Spalteholz, L. (2010).

CanSpeak: a customizable speech interface for people with dysarthric

speech. In ICCHP’10 Proceedings of the 12th international conference

on Computers helping people with special needs: Part I (pp. 605–612).
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11. Polur, P. D., & Miller, G. E. (2005). Experiments with fast Fourier

transform, linear predictive and cepstral coefficients in dysarthric speech

recognition algorithms using hidden Markov model. IEEE Transactions

on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 13(4), 558–561.

12. Rudzicz, F. (2013). Adjusting dysarthric speech signals to be more

intelligible. Computer Speech & Language, 27(6), 1163–1177.

13. Sharma, H. V., & Hasegawa-Johnson, M. A. (2013). Acoustic model

adaptation using in-domain background models for dysarthric speech

recognition. Computer Speech & Language, 27(6), 1147–1162.

14. Rudzicz, F. (2011). Articulatory Knowledge in the Recognition of

Dysarthric Speech. IEEE Transactions on Audio, Speech, and

Language Processing, 19(4), 947–960.

15. Morales, S. O. C., & Cox, S. J. (2009). Modelling errors in automatic

speech recognition for dysarthric speakers. EURASIP Journal on

Advances in Signal Processing, 2009(1), 308340.

16. Sharma, H. V., & Hasegawa-Johnson, M. (2010). State-Transition

Interpolation and MAP Adaptation for HMM-based Dysarthric

Speech Recognition. In Proceedings of the NAACL HLT 2010

Workshop on Speech and Language Processing for Assistive

Technologies (pp. 72–79).

17. Green, P. D., Carmichael, J., Hatzis, A., Enderby, P., Hawley, M. S., &

Parker, M. (2003). Automatic speech recognition with sparse training

data for dysarthric speakers. In INTERSPEECH.

18. Mengistu, K. T., & Rudzicz, F. (2011). Adapting acoustic and lexical

models to dysarthric speech. In 2011 IEEE International Conference on

Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) (pp. 4924–4927).

19. Christensen, H., Cunningham, S. P., Fox, C., Green, P. D., & Hain,
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T. (2012). A comparative study of adaptive, automatic recognition of

disordered speech. In INTERSPEECH (pp. 1776–1779).

20. Hawley, M. S., Cunningham, S. P., Green, P. D., Enderby, P., Palmer,

R., Sehgal, S., & O’Neill, P. (2013). A Voice-Input Voice-Output

Communication Aid for People With Severe Speech Impairment. IEEE

Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,

21(1), 23–31.

21. Rudzicz, F., Namasivayam, A. K., & Wolff, T. (2012). The TORGO

database of acoustic and articulatory speech from speakers with

dysarthria. Language Resources and Evaluation, 46(4), 523–541.


