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Анотація. У роботі аналізуються методи формування розкладу руху 

повітряних суден на основі класичної теорії розкладів як теорії 
багатостадійний систем. Показано, що розклад руху є системою без 
переривань, так як кожен конкретний рейс в певний момент часу виконується 
тільки одним повітряним судном. Відповідно до теорії розкладів 
проаналізовано оптимальний розподіл дискретного кінцевого безлічі вимог, що 
обслуговуються детермінованими системами з одним або декількома 
приладами, при різних припущеннях про характер їх обслуговування. Показано, 
що найбільш слабким припущенням щодо абстрактного оператору, який 
переводить безліч вимог в безліч узгоджених і виконаних планів, є 
монотонність і унімодальне відповідного функціоналу сформованих планів. 
Досліджено можливості застосування теорії багатостадійний систем при 
створенні оптимального розкладу руху для середніх або великих авіакомпаній. 
Висунуто основні вимоги до побудови розкладу. Побудовано математичні 
моделі розкладу з урахуванням базових даних поточного руху повітряних суден 
в районі аеропорту або аеровузли. Встановлено, що якщо базові аеропорти 
змінюють своє призначення і виступають в якості термінальних аеропортів 
прибуття, відповідні елементи матриці є обернено-симетричними, а при 
розрідженому просторовому розподілі аеропортів матриця може прагнути до 
діагонально-домінантною. Виконано порівняльний аналіз алгоритмів 
формування розкладів (на основі моделей масового обслуговування, на основі 
списків з розподілом рейсів в часі і ін.). Обрані й обґрунтовані найбільш 
підходящі показники ефективності формування оптимального розкладу і 
системи пріоритетів з урахуванням переваг часу прибуття і відправлення па-
сажирських рейсів. Виведено вираз для результуючого функціоналу 
ефективності розкладу, з використанням якого можна отримувати кількісні 
порівняльні оцінки якості складеного розкладу. 

Ключові слова: Теорія розкладів, теорія багатостадійних систем, істо-
ричний слот, просторова матриця розміщення, трьохвимірна матриця.  
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Abstract. The article analyses the methods of forming the aircraft flight schedule 
based on the classical theory of schedules as a theory of multi-stage systems. It is 
shown that the timetable is a system without interruptions, since each specific flight at 
a certain point in time is carried out by only one aircraft. In accordance with the theory 
of schedules, the optimal distribution of a discrete finite set of requirements serviced 
by deterministic systems with one or more devices is analysed under various 
assumptions about the nature of their maintenance. It is shown that the weakest 
assumption regarding the abstract operator, which translates many requirements into 
many agreed and executed plans, is the monotonic and unimodal behaviour of the 
corresponding functional of the generated plans. The possibilities of applying the 
theory of multi-stage systems to create the optimal schedule for medium or large 
airlines are investigated. The basic requirements for constructing a schedule are 
advanced. Mathematical models of the schedule are constructed taking into account 
the basic data of the current movement of aircraft in the area of the airport or air hub. 
It has been established that if the base airports change their purpose and act as 
terminal arrival airports, the corresponding matrix elements are inversely symmetric, 
and with a rarefied spatial distribution of airports, the matrix can tend to diagonally 
dominant. A comparative analysis of scheduling algorithms is performed (based on 
queuing models, based on lists with the distribution of flights over time, etc.). The 
most suitable indicators of the effectiveness of the formation of the optimal schedule 
and system of priorities were selected and justified, taking into account the 
advantages of the arrival and departure times of passenger flights. An expression is 
derived for the resulting functional schedule efficiency, with which you can get 
quantitative comparative assessments of the quality of the schedule.  

Keywords: Theory of schedules, the theory of multistage systems, historical slot, 
spatial matrix of placement, three-dimensional matrix.  

 
Вступ 
Формування розкладу руху повітряних суден (ПС) є надзвичайно важливим 

елементом діяльності авіакомпанії. Задачі створення системи його планування 
виявляються достатньо складними, особливо якщо мова йде про побудову 
оптимального в тому чи іншому сенсі розкладу на основі певних критеріїв. До 
таких задач можна віднести формування алгоритму побудови та оцінку якості 
розкладу. 

У найбільш загальному формулюванні задачі складання розкладу полягають 
у наступному — за допомогою деякої множини ресурсів або обслуговуючих 
пристроїв повинна бути виконана деяка фіксована система завдань. Мета 
полягає в тому, щоби при заданих властивостях завдань і ресурсів та 
обмеженнях, що накладені на них, знайти ефективний алгоритм упорядкування 
завдань, що оптимізує або прагне оптимізувати бажану міру ефективності. [1,2] 

У теорії розкладів основна увага приділяється питанням оптимального роз-
поділення кінцевої множини вимог, що обслуговуються детермінованими 
системами з одним чи декількома приладами, при різних припущеннях щодо 
характеру їх обслуговування. [3] Вся інформація, на основі якої приймаються 
рішення про впорядкування завдань системи планування розкладу руху 
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повітряних судів (час, вартість, обмеження у виконанні, необхідні ресурси) 
відома заздалегідь, тому модель такої системи є детермінованою. 

Метою даної роботи є розробка математико-логічної моделі розкладу руху 
повітряних суден середньої або крупної авіакомпанії з можливістю коригування 
часу відправлення рейсів, певний час відправлення для яких є критичним — 
наприклад, суто перша або друга половина дня. 

 
Обґрунтування вимог до побудови розкладу 
Будемо розглядати аеропорт, як систему обслуговування повітряних суден. 

У якості об’єктів у подібній системі виступають повітряні судна (ПС), а у якості 
вимог — рейси, що ними виконуються. Пронумеруємо прилади числами 1, 2,…, 
М, а вимоги — числами 1, 2,…, n і надалі розглядатимемо обслуговування 
множини вимог N={1, 2,…, n} системою, що складається з M приладів. 

Обслуговуюча система може бути одностадійною (з одним або декількома 
паралельними приладами), якщо кожна вимога може бути повністю 
обслугованою кожним із приладів. Тривалості tiL обслуговування кожної вимоги 

Ni  кожним приладом 1≤L≤M передбачаються заданими )(i

qML . [2] 

У багатостадійних системах процес обслуговування вимоги i включає ri≥1 

послідовних стадій. При цьому кожній вимозі Ni  кожної стадії 1≤q≤ri його 

обслуговування зіставляється деяка множина    MM i

q ,...,2,1  приладів. Вимога 

й на стадії q може бути обслугована будь-яким приладом [2]. 
Незважаючи на те, що обслуговування авіарейсу можна розглядати, як 

певну послідовність процесів (наземне обслуговування ПС, посадка пасажирів, 
зліт, політ, посадка і т. ін.), у межах планування розкладу варто представляти 
його, як одне ціле. Отже, виконання однієї вимоги здійснюється в цьому випадку 
одним приладом, і, таким чином, можна стверджувати, що система планування 
авіаційного розкладу є одностадійною. 

Розкладом повинно забезпечуватись виконання польотів по запланованим 
напрямкам із власних аеропортів. Залежно від характеру обслуговуючої системи 
процес обслуговування вимоги приладом повинен або протікати безупинно, або 
можуть допускатися переривання з наступним до обслуговуванням вимоги [3]. 
При складанні розкладів без переривань виконання завдання, раз почавшись, не 
може бути перервано, тобто виконання завдання завжди доходить до кінця. В ін-
шому випадку — при складанні розкладів із перериваннями — дозволяється 
переривати завдання і знімати їх із приладу, при цьому вважається, що 
загальний час, необхідний для виконання завдання, залишається незмінним і 
при перериваннях відсутні втрати часу обслуговування (тобто виконання 
перерваного завдання відновляється з того місця, у якому відбулося 
переривання) [2]. Очевидно, що розклад руху є системою без переривань, тому 
що кожний конкретний рейс у певний момент часу виконується тільки одним ПС. 

Для урахування базових даних розкладу, а саме, переліку власних аеро-
портів та напрямків польотів із них, введемо тривимірну матрицю R (route) 
з m рядків, які означатимуть власні аеропорти, n стовпців, якими позначатимуть-
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ся аеропорти призначення та k шарів, у яких розміщуватиметься інформація про 
параметри аеропортів призначення — відстань до них, час польоту і т. ін.: 
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де rmn означає відстань від базового аеропорту m до аеропорту призначення n, 
а k — номер шару. 

У матриці [2.1] містяться лише значення відстаней між пунктами. Для ураху-
вання їх назв введемо вектор-стовпець O (origins — базові аеропорти) з m еле-
ментів та вектори-строки D (destinations — аеропорти призначення) з n елемен-
тів та P (parameters — параметри): 
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Слід зазначити, що базові аеропорти можуть виступати у якості аеропортів 

призначення й навпаки. Це, може, проявитись, у першу чергу, при плануванні ре-
гіональних маршрутів. Для запобігання неоднозначності при плануванні, зазна-
чимо наступне, якщо om = dn, тоді rmn = 0. 

Існує ще один алгоритм формування розкладу — складання за допомогою 
списку. Розкладом має забезпечуватись розподіл рейсів у часі. При такому спо-
собі складання розкладів передбачається, що спочатку готується упорядкований 
список завдань з N. Цей список часто називають списком пріоритетів [1]. По-
слідовність, відповідно до якої завдання призначаються на прилади, складається 
шляхом багаторазового перегляду списку. Зокрема, якщо з’являється прилад, 
що звільнився, то список починає проглядатися спочатку і проглядається доти, 
поки не знайдеться перше невиконане завдання i, що готове до виконання. 
Завдання вважається готовим до виконання на даному приладі, якщо виконання 
всіх попередників i завершене й наявної кількості ресурсів досить для того, щоби 
забезпечити необхідний об’єм ресурсів для виконання. Це завдання 
призначається для виконання на вільний процесор. При перегляді списку 
переривання не розглядаються. Таким чином, розклади, складені за допомогою 
списку, формують підмножину розкладів без переривань [2]. 

Формування розкладу за допомогою списку виявляється дуже цікавим засо-
бом у випадку розкладу руху ПС, адже ефективність його функціонування базу-
ється на багатьох критеріях, які легко представити у вигляді списку пріоритетів. 
Серед таких критеріїв є параметри часу (час стоянок і стикувань, час польоту по 
певному напрямку, переважний час виконання польоту щодо часу доби та до 
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паралельних рейсів у певному напрямі), параметри, пов’язані з типом ПС 
(кількість пасажирських крісел, дальність польоту, обмеження по рівню шуму для 
двигунів певних ПС), та ін. Списком таких критеріїв широко оперують комерційні 
служби авіакомпаній при плануванні рейсів та оцінці їх якості. 

Крім дозволу або заборони переривань, до розкладу можуть пред’являтися й 
інші вимоги, що випливають із постановки конкретної розглянутої задачі. Для 
кожної вимоги може бути заданий момент часу di≥0) її надходження в систему 
(у чергу на обслуговування), починаючи з якого воно, може, обслуговуватися, 
і директивний термін Di≥0, до якого необхідно або бажано завершити його 
обслуговування. [2] Існують задачі, у яких директивні задачі не повинні 
порушуватись. Тоді вони називаються крайніми термінами. [3] 

У межах системи планування розкладу, директивними і крайніми термінами 
позначаються часові нормативи стоянок ПС. Наприклад у базовому аеропорті 
між рейсами час стоянки повинен складати 50 хв. — 1 год. 15 хв. Таким чином, 
директивний термін у цьому випадку дорівнює 50 хв., а крайній — 1 год. 15 хв. 

Процес обслуговування вимог може бути пов’язаним зі споживанням або 
використанням деяких додаткових ресурсів. Через звичайну для практики 
обмеженість цих ресурсів далеко не всякий розклад виявляється припустимим 
по ресурсах [2]. 

Кожна вимога не, може, одночасно обслуговуватися двома й більше 
приладами й кожен прилад не, може, одночасно обслуговувати більш однієї 
вимоги. При цьому припущенні розклад можна розглядати, як сукупність s={s1(t), 

s2(t),…, sM(t)} кусочно-постійних неперервних зліва функцій sL(t), ML ,1 , кожна з 
яких задана на інтервалі 0≤t<∞ і приймає значення 0, 1,…n. Якщо sL(t')=i≠0, тj в 
момент часу t=t' прилад L обслуговує вимогу i. Якщо sL(t')=0, то в момент часу t=t' 

прилад L простоює. Іноді замість функцій sL(t), ML ,1 , що описують 

функціонування кожного приладу, використовують аналогічні функції si(t), ni ,1 , 
що описують процес обслуговування кожної вимоги (si(t')=0, якщо в момент часу 
t=t' вимога й не обслуговується, і si(t')=L. якщо в момент часу t=t' вимога i 
обслуговується приладом L). [2] 

Найбільш розповсюджений спосіб оцінки якості розкладів для 
детермінованих систем обслуговування полягає в наступному. Кожному 

розкладові s відповідає вектор ))(),...,(),(()( 21 stststst n  моментів завершення 
обслуговування вимог при цьому розкладі. Задається дійсна неубуваюча 
функція n змінних 

F(x) = F(x1, х2,…, хп). Якість розкладу s характеризується значенням цієї 

функції при )(stx  . З двох розкладів кращим вважається той, якому відповідає 
менше значення F (х). Розклад, якому відповідає найменше значення F(x) (серед 
усіх припустимих розкладів), називається оптимальним. [2] 

 
Виведення виразу для функціоналу ефективності розкладу 
При завданні функції F(x) кожній вимозі і як правило зіставляють деяку не-

убуваючу штрафну функцію φ(t), що виражає в кількісному відношенні збиток, 
якщо обслуговування цієї вимоги завершиться в момент часу t. Якість розкладу s 
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характеризується сумарним або максимальним штрафом, якім необхідно 
заплатити при обслуговуванні вимог за цим розкладом, тобто: 

  
1

n

i i

i

F t s


   або      max
1
max i i

i n

F s t s
 

   

Зокрема, якщо φi(t)=t, 1,i n , тобто  max
1

( ) max ( )i
i n

F s t s
 

  — момент 

завершення обслуговування всіх вимог (загальний час обслуговування). У цьому 

випадку  maxF s  позначають через max ( )t s , і розклад s*, що доставляє 

найменше значення, називають оптимальним по швидкодії розкладом. [2] 
Також часто в якості показників ефективності розкладу виступають довжина 

розкладу або максимальний (чи середній) час його проходження. [1] 
Оптимальний розклад може бути знайдений у результаті перебору множини 

можливих варіантів. Основна проблема такого способу полягає в тому, що 
кількість таких варіантів, як правило, виявляється надзвичайно великою. 

Алгоритми формування розкладу з перериваннями, без переривань, та ті, 
що використовують списки пріоритетів дають різні результати з погляду міні-
мальної довжини розкладу й середнього часу його проходження. При цьому, роз-
клади з перериваннями можуть бути більш короткими щодо розкладів без 
переривань. [1] Як уже відомо, розклади, побудовані за допомогою списків є 
підмножиною розкладів без переривань. 

 
Висновки 
У випадку конструювання розкладу руху повітряних суден, критерієм його 

якості не може бути його довжина, або час проходження, адже його 
оптимальність досягається, у першу чергу, не через швидке виконання або 
коротший шлях. Ефективність такого розкладу зумовлена, скоріше, певним 
розподілом рейсів протягом доби, відповідністю ПС тим задачам, які він повинен 
виконувати, маніпулюванням часом прильоту та вильоту транзитних рейсів та ін. 

Таким чином, оцінка якості розкладу, яка базується на його довжині, чи на 
часі проходження розкладу не є доцільною, якщо мова йде про розклад руху 
повітряних суден. 

Але це не означає, що класична теорія розкладів повністю неспроможна 
описати завдання для планування авіаційного розкладу. Навпаки, такий розклад 
дужу зручно формалізується в термінах теорії розкладів. Наприклад, список 
пріоритетів при плануванні розкладу цілком відповідає вимогам уже існуючих 
у авіакомпаніях списків критеріїв побудови рейсів. Також відомо, що система 
панування такого розкладу є одностадійною системою без переривань, 
побудованою за допомогою списку. 

Незважаючи на те, що ефективність такого розкладу недоцільно оцінювати 
за допомогою часових критеріїв, зовсім відкинути їх неможливо. Адже при 
створенні розкладу руху ПС звичайно оперують поняттями часу — час прильоту, 
час вильоту, час затримки і т. ін. Після закінчення формування розкладу кінцевий 
його користувач — пасажир чи працівник авіапідприємства, у незалежності від 
механізму, за яким воно було побудоване, працюватиме тільки зі значеннями 
часу прибуттів та відльотів ПС. Тому формування вектору завершення моментів 
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обслуговування вимог для розкладу руху ПС є доцільним і, може, використовува-
тись для оцінки його якості. Директивним та крайніми термінами виражаються 
інтервали, у межах яких, може, змінюватись, наприклад, час очікування 
транзитного рейсу, час наземного обслуговування в базовому аеропорті, чи 
аеропорті призначення. 

Штрафними функціями, які також використовуються при оцінці якості 
розкладу, кількісно оцінюється „штраф», який необхідно заплатити, якщо 
обслуговування цієї вимоги не закінчиться протягом регламентованого часу t. 
Вони означають „плату» за затримки в обслуговуванні ПС. Робота розкладу без 
затримок є одним із найважливіших критеріїв його ефективності, тому оцінка 
якості за допомогою часу закінчення та штрафних функцій є доцільним при 
плануванні розкладу руху ПС. 

Отже, незважаючи не те, що основними критеріями ефективності розкладу, 
згідно з класичною теорією розкладів, є його довжина та час його проходження, 
систему планування розкладу ПС можна формалізувати в термінах цієї теорії, 
вважати її одностадійною системою, побудованою без переривань із 
використанням списку, та оцінювати її якість за допомогою штрафних функцій, 
директивних і крайніх термінів. 
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Анотація. Пошук кореферентних пар в тексті є однією з базових задач в 

галузі обробки природної мови. Сучасні методи знаходження кореферентних 
пар основані на алгоритмах машинного навчання і полягають у виявленні 
певних закономірностей між семантичними або граматичними 
властивостями сутностей тексту. В роботі проведено порівняльний аналіз 
існуючих методів пошуку кореферентних пар в англомовних та україномовних 
текстах. Недоліком багатьох методів є трактування задачі пошуку анафор в 
тексті як задачі класифікації. Результатом виявлення кореферентних 
об’єктів є набір груп, елементи яких посилаються на спільну сутність, тому 
пошук анафор в тексті доцільно розглядати як задачу кластеризації. 
Пропонується метод пошуку кореферентних сутностей в текстах, 
використовуючи поєднання відсіювальних решіт і моделі згорткової нейронної 
мережі. Реалізовано набір відсіювальних решіт для пошуку кандидатів для 
формування кореферентної пари та здійснено навчання багатоканальної 
згорткової нейронної мережі на розміченому корпусі української мови. 
Використання багатоканальної структури дозволяє окремо аналізувати різні 
компоненти одиниць тексту: семантичні, лексичні чи граматичні 
властивості слів і речень. Крім того, за допомогою згорткових шарів мережі 
можливо здійснювати обробку вхідних даних нефіксованого розміру, наприклад, 
слів чи речень тексту. Результатом роботи методу є набір кластерів. 
Формування кластерів передбачає врахування попередніх етапів роботи 
моделі, що суперечить традиційній методології машинного навчання. Таким 
чином, навчання мережі виконано з використанням алгоритму SEARN, що 
дозволяє вирішувати задачі з вихідною нефіксованою структурою за 
допомогою моделі-класифікатора. Здійснено експериментальну перевірку 
методу на корпусі україномовних новин за допомогою обчислення відповідних 
метрик, що оцінюють точність вирішення задачі пошуку кореферентних пар 
як задачі кластеризації. Отримані результати вказують на доцільність 
використання пропонованого методу для знаходження кореферентних пар в 
україномовних текстах. Метод може бути адаптований і застосований для 
інших природних мов. 
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Abstract. The detection of coreferent pairs within a text is one of the basic tasks 

in the area of natural language processing (NLP). The state-of-the-art methods of 
coreference resolution are based on machine learning algorithms. The key idea of the 
methods is to detect certain regularities between the semantic or grammatical 
features of text entities. In the paper, the comparative analysis of current methods of 
coreference resolution in English and Ukrainian texts has been performed. The key 
disadvantage of many methods consists in the interpretation of coreference resolution 
as a classification problem. The result of coreferent pairs detection is the set of 
groups in which elements refer to a common entity. Therefore it is advisable to 
consider the coreference resolution as a clusterization task. The method of 
coreference resolution using the set of filtering sieves and a convolutional neural 
network has been suggested. The set of filtering sieves to find candidates for 
coreferent pairs formation has been implemented. The training process of a 
multichannel convolutional neural network on a marked Ukrainian corpus has been 
performed. The usage of a multichannel structure allows analyzing of the different 
components of text units: semantic, lexical, and grammatical features of words and 
sentences. Furthermore, it is possible to process input data with unfixed size (words 
or sentences of a text) using a convolutional layer. The output result of the method is 
the set of clusters. In order to form clusters, it is necessary to take into account the 
previous steps of the model’s workflow. Nevertheless, such an approach contradicts 
the traditional methodology of machine learning. Thus, the training process of the 
network has been performed using the SEARN algorithm that allows the solving of 
tasks with unfixed output structures using a classifier model. An experimental 
examination of the method on the corpus of Ukrainian news has been performed. In 
order to estimate the accuracy of the method the corresponding common metrics for 
clusterization tasks have been calculated. The results obtained can indicate that the 
suggested method can be used to find coreferent pairs within Ukrainian texts. The 
method can be also easily adapted and applied to other natural languages. 

Keywords: coreferent pairs, convolutional neural network, set of filtering sieves, 
clusterization, SEARN algorithm, binary classifier. 

 
Вступ 
Автоматизована обробка текстів природної мови є актуальною задачею в 

різних галузях аналізу інформації, про що свідчить наявність окремого 
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об’єднаного напряму лінгвістики та технологій штучного інтелекту — обробки 
природної мови (natural language processing — NLP). Галузь NLP розглядає 
задачі розпізнавання мовлення, трактування (розуміння) тексту, генерування 
текстової інформації (перетворення структурованих даних до природної мови) 
тощо. Зазначені задачі є AI-повними, тому вимагають застосування методології 
машинного навчання. Для вирішення задач NLP необхідне здійснення 
попередньої обробки текстової інформації: операції лематизації, токенізації, 
розмітки частин мови. Реалізація зазначених операцій виконується за 
допомогою побудованих словників відповідно до особливостей конкретної мови. 
Однак, існують інші задачі попередньої обробки тексту, що полягають у 
використанні підходів машинного навчання. До таких задач варто віднести пошук 
кореферентних пар в тексті. Під кореферентністю у лінгвістиці розуміють 
відношення між компонентами висловлювання, при якому декілька компонентів 
вказують на спільний об’єкт (референт). Явище кореферентності є основою для 
різних лінгвістичних категорії тексту, а саме для його зв’язності (когезії) і 
цілісності (когерентності) [1]. Наприклад, пошук кореферентних пар може 
використовуватися як допоміжний компонент в методах оцінки цілісності тексту, 
зокрема в графі семантичної схожості [2; 3]. Кореферентами можуть виступати 
власні назви, іменникові сполучення, займенники та займенникові прислівники. 

Нижче наведено приклад кореферентного зв’язку: 
Київ — одне з найбільших і найстаріших міст Європи. Столиця України 

розташована у середній течії Дніпра. 
У наведеному реченні простежується кореферентний зв'язок: «Київ» — 

«столиця України». Кожна група слів описує один спільний об’єкт, тобто будь-яке 
слово може бути замінене іншим словом тієї ж групи. Пошук анафор (посилань 
на об’єкт, що зустрічаються раніше в тексті) є проміжним етапом у вирішенні 
багатьох задач комп’ютерної лінгвістики незалежно від мови, що досліджується. 
Застосування різних методів машинного навчання дозволяє виявити 
закономірності у зіставленні кореферентних сутностей відповідно до тематики 
тексту. 

Метою роботи є здійснення порівняльного аналізу сучасних методів пошуку 
кореферентних пар в англомовних та україномовних текстах; створення методу 
на основі згорткових мереж та набору відсіювальних решіт для виявлення 
анафор сутностей; виконання експериментальної перевірки ефективності 
методу на корпусі україномовних новин. 

 
Методи пошуку кореферентних пар в тексті 
Пошук анафор в тексті може розглядатися як окремі задачі класифікації та 

кластеризації. Задача класифікації інтерпретується у наступний спосіб: вхідними 
даними є пара елементів (сутність та потенційна анафора), вихідним 
результатом — бінарне значення (0 чи 1), що відповідно вказує на сумісність 
вхідної пари. У статті [4] пропонується використовувати метод максимальної 
ентропії чи метод опорних векторів для навчання бінарного класифікатора. Після 
формування вектору ознак, що інтерпретує пару сутність-антецедент, 
здійснюється навчання моделі-класифікатора. Дослідження ефективності такого 
підходу здійснювалося на множині англомовних текстів. До недоліків цього 
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методу варто віднести здійснення попарного пошуку кореферентних об’єктів 
(поточної сутності і антецеденту), що не враховує властивості всіх елементів 
тексту, які посилаються на спільний об’єкт (незважаючи на те, що елементи 
посилаються на спільний об’єкт, кореферентний зв’язок встановлюється між 
ними лише попарно). 

Метод пошуку кореферентних пар в україномовному корпусі текстів 
пропонується в статті [5]. Метод оснований на навчанні моделі-класифікатора з 
використанням дерев рішень. Аналогічно до попереднього методу, здійснюється 
формування векторів ознак з подальшим навчанням моделі. Перевагою цього 
методу є попередній відбір кандидатів у кореферентні пари за допомогою 
використання набору відсіювальних решіт. Відсіювальні решета — набори 
правил, що дозволяють заздалегідь виявити анафори сутностей, чи, навпаки, 
знайти несумісні пари об’єктів. Наприклад, це правила перевірки роду сутностей 
чи посимвольного порівняння власних назв. Застосування набору решіт 
дозволяє покращити точність та швидкість роботи методу. До недоліків цього 
методу варто віднести відсутність аналізу семантичної складової сутностей та 
здійснення попарного пошуку кореферентних об’єктів. 

Метод Entity-Level Distributed Representations [6] розглядає пошук 
кореферентних пар як задачу кластеризації. Здійснюється побудова 
багатошарової нейронної мережі, що навчається за допомогою попередньо 
розміченого набору даних, тобто виконується «навчання з вчителем». Метод 
передбачає поетапне навчання різних компонентів моделі, що виконують 
наступні функції: 

 перетворення пари слів (чи словосполучень), представлених у векторному 
вигляді, в один спільний вектор; 

 здійснення ймовірнісної оцінки сумісності пари, що використовується в 
подальшому при формуванні кластерів; 

 злиття двох кластерів в один об’єкт (вектор); 
 розрахунок ймовірності кореферентності всіх відповідних елементів 

кластерів. 
Недоліком методу є необхідність поетапного навчання різних компонентів 

моделі та складна багатошарова структуру нейронної мережі, що потребує 
значних обчислювальних ресурсів для навчання і тестування. 

Авторами роботи пропонується метод пошуку кореферентних пар в тексті, 
оснований на моделі згорткової нейронної мережі. До методу висунуті наступні 
вимоги: 

 врахування семантичних та лексичних властивостей елементів тексту; 
 адаптація відповідно до особливостей побудови речень в українській мові; 
 вирішення пошуку кореферентних пар як задачі кластеризації; 
 здійснення навчання моделі в один етап, тобто без відокремленого 

навчання різних компонентів. 
 
Метод пошуку кореферентних пар в україномовних текстах 
Метод пошуку кореферентного зв’язку повинен вирішувати задачу кластери-

зації — об’єднання всіх об’єктів тексту (сутностей), що посилаються на спільний 
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елемент, до одного кластеру. На початку роботи методу кожен об’єкт im  роз-
глядається як окремий кластер 

          , 1..im i N ,          (1) 

де N — кількість всіх об’єктів в тексті. Завданням методу є перебір всіх 
кластерів, що зустрічаються раніше поточного кластера в тексті (антецедентів), 
та здійснення злиття таких кластерів, об’єкти яких посилаються на спільну 
сутність. Прийняття рішення щодо злиття кластерів є ключовим етапом в роботі 
методу і здійснюється за допомогою 2 компонент: набору відсіювальних решіт і 
згорткової нейронної мережі.  

Набір відсіювальних решіт може застосовуватися як попередня обробка 
початкового набору кластерів. Відповідно до особливостей української мови 
може бути реалізований наступний набір правил: 

 решето обробки дискурсу — аналіз прямої мови в тексті з метою 
виявлення авторів та об’єктів, що на них посилаються; 

 повне посимвольне збігання об’єктів; 
 часткове посимвольне збігання об’єктів; 
 пошук псевдонімів і відповідних абревіатур. 
Решето обробки дискурсу реалізовано за допомогою застосування набору 

регулярних виразів, які виявляють пряму мову та її авторів в тексті відповідно до 
правил української мови. Створені регулярні вирази враховують різні варіанти 
формування прямої мови та набори символів, що в них використовуються: типи 
лапок, дефісів тощо. Пошук псевдонімів здійснено за допомогою прикладного 
програмного інтерфейсу (API) веб-ресурсу «Вікіпедія», що дозволяє отримати 
інформацію про ідентифікатори основних статей і статей-псевдонімів 
(наприклад, «Персональний комп’ютер» і «ПК»). 

Вхідними даними моделі нейронної мережі є два кластери об’єктів, вихідним 
результатом є прийняття рішення щодо злиття кластерів, тобто бінарне 
значення. У такий спосіб модель нейронної мережі потрібно розглядати як 
бінарний класифікатор. Розглянемо формалізацію вхідних об’єктів різних 
кластерів 

im  і jm . Векторне представлення пари повинне характеризувати 

семантичні, синтаксичні, морфологічні та просторові (положення в тексті) ознаки 
об’єктів. Варто зазначити, що набір ознак повинен містити водночас властивості 
кожного об’єкту окремо, а також узагальнені атрибути для поточної пари. Для 
здійснення семантичного представлення слів, що входять до кластерів, було 

виконано навчання моделі Word2Vec з розмірністю 50d . Векторне 
представлення семантичної складової пари кластерів містить наступні 
компоненти: 

 середнє арифметичне значення векторного представлення слів першого 
об’єкту; 

 середнє арифметичне значення векторного представлення слів другого 
об’єкту; 

 середнє арифметичне значення векторів п’яти попередніх слів першого 
об’єкту; 
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 середнє арифметичне значення векторів п’яти наступних слів першого 
об’єкту; 

 середнє арифметичне значення векторів п’яти попередніх слів другого 
об’єкту; 

 середнє арифметичне значення векторів п’яти наступних слів другого 
об’єкту. 

Використання середнього арифметичного значення для узагальнення 
певного набору слів обумовлене високою ефективністю такого підходу для 
вирішення типових задач обробки тексту природної мови. У разі подальшої 
конкатенації отриманого вектору з іншими синтаксичними і просторовими 
властивостями значимість інших атрибутів, які приймають скалярне числове 
значення (бінарні ознаки, TF-IDF), буде зменшуватися. Тому пропонується 
розділити семантичну складову та всі скалярні атрибути на два окремих канали: 
семантичний і скалярний. Вектор скалярного каналу містить дані, які 
використовуються в інших роботах формалізованого представлення потенційних 
кореферентних об’єктів [5]. Після формування скалярного вектору ознак 
здійснюється його нормалізація програмними засобами. 

Для моделі класифікатора обрано згорткову нейронну мережу. Вибір такого 
типу мережі обумовлений наступними факторами: 

 можливість обробки даних нефіксованого розміру (слів речень); 
 розподілена паралельна обробка каналів даних (семантичного і скалярного).  
Спрощена архітектура мережі зображена на рис. 1 (в мережі розташовані 

3 згорткових шари і 3 шари субдискретизації). 

 
Рис. 1. Загальна архітектура мережі 
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Вхідними даними є кластери об’єктів: 

                                1 2 1 2, ,.., , , ,...,
i j

i i i j j j

i jc c
c m m m c m m m                 (2) 

Для формування матриць різних каналів необхідно враховувати 
взаємозв’язок всіх пар об’єктів кластерів, адже у випадку злиття всі об’єкти 
повинні посилатися на спільний елемент. Таким чином, стовпці матриць кожного 
каналу формуються як векторне представлення всіх можливих комбінацій пар 
об’єктів. Векторне представлення пари формується відповідно до типу каналу. 
Нехай 1D  — розмірність векторного представлення пари об’єктів. Розмірність 
сформованих матриць однакова: KD  , де K  — кількість всіх комбінацій пар 
суміжних об’єктів кластерів. Сформовані вхідні матриці каналів подаються на 
вхід згорткового шару. Множина ядер фільтрів F , потужність якої рівна M , 
застосовується до певних областей матриць. Для кожного каналу множина ядер 
фільтрів різна: vF  і sF  для векторного і скалярного каналів відповідно. Матриця 

фільтру «накладається» на стовпець з одинарним кроком і має розмірність 1D . 
Отже, протягом проходу фільтру по матриці здійснюється K  кроків. Результатом 
застосування всіх фільтрів є матриця, розмірністю DK  . 

В шарі субдискретизації до отриманої матриці застосовується pooling-
функція: вибір максимального елементу стовпця. Вихідними даними шару 
субдискретизації є матриці-стовпці vx  і sx , розмірністю 1M . Далі 

матриці-стовпці vx  і sx  об’єднуються до вектору ознак joinx  за допомогою 

об’єднуючого шару. 
Для здійснення класифікації вхідного вектору ознак зазвичай послідовно 

використовуються повнозв’язний і softmax шари. Результатом роботи повно-
зв’язного шару є вектор h , що обраховується наступним чином: 

     )( hjoinhWf bxh  ,          (3) 

де hW  – матриця ваг шару, hb  – вектор зсуву, f  – нелінійна функція. Вихід 

повнозв’язного шару далі подається на вхід softmax-шару. Ймовірність того, що 
вхідні кластери необхідно злити, обраховується у наступний спосіб: 

            )sigmod( ssWp bh  ,          (4) 

де p  – очікувана ймовірність; sW  – матриця ваг softmax-шару; sb  – вектор 

зсуву. Набір параметрів для оптимізації під час навчання мережі виглядає 
наступним чином: 

 








 sshhFsFv WWFF
sv

bbbb ;;;;;;; , (5) 

де 
vFb  і 

sFb  – вектори зсуву для згорткових шарів. 

Навчання нейронної мережі 
Хоча модель прийняття рішення є бінарним класифікатором, глобальна 

задача полягає у формуванні кластерів об’єктів. Вихідна структура є 
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нефіксованою; крім того, всі подальші кроки роботи моделі залежать від 
результату попередніх дій. Такий порядок дій суперечить класичному підходу в 
машинному навчанні, що унеможливлює здійснення генерації навчальної 
вибірки для бінарного класифікатора зі всіх можливих варіантів кластерів. Для 
вирішення цієї задачі було використано алгоритм SEARN, оптимізований для 
формування груп кореферентних пар [6]. На рис. 2 зображено псевдокод 
алгоритму SEARN, адаптованого для формування навчальної вибірки та 
навчання моделі нейронної мережі. На початку кожної епохи здійснюється 
ініціалізація навчального набору даних   (порожня множина). Для кожного 
прикладу ),( yx  («вхідний текст», «множина кластерів») здійснюється 

формування траєкторії станів за допомогою моделі   (її поточного стану). 
Траєкторія станів формується до тих пір, поки не буде досягнуто кінцевого стану. 
Для кожної траєкторії ix  послідовно застосовуються дві операції Uu  , де U  – 

множина дій, що можуть виконуватися для кожного стану (прийняття рішення 
об’єднати кластери та відхилення їх злиття). Після застосування дії iu  

здійснюється подальший перехід до кінцевого стану за допомогою 
класифікатора ref  – моделі, що виконує операції з множини U  відповідно до 

очікуваного результату y . Для отриманого кінцевого результату e  (множина 

кластерів) та очікуваної множини y  розраховується значення втрат, що 

інтерпретує ступінь відмінності цих множин. Як функцію втрат обрано метрику 

B3, а саме значення ),(B1 3 ye . Навчальна вибірка формується з відповідної 

пари стану ix  і обрахованих значень втрат l . Після закінчення формування 

навчальної вибірки виконується навчання класифікатора з використанням 
наступної функції втрат  

 lx xUu

ulxu
, )(

)()|( . 

 

 
Рис. 2. Навчання класифікатора для вирішення задачі пошуку кореферентних 

пар за допомогою алгоритму SEARN 
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Для формування навчальних прикладів використано статті з різних 
українських новинних веб-ресурів. Процес формування кластерів тексту 
виконано за допомогою створення допоміжного програмного забезпечення 
(веб-застосування), що здійснює пошук сутностей в тексті та дозволяє в 
інтерактивному режимі групувати сутності в окремі кластери. 

 
Результати експериментального дослідження 
Вихідний результат застосування пропонованого методу пошуку 

кореферентних пар до тестового набору документів представлено у текстовому 
форматі CONLL-2012 [7]. Розраховано наступні метрики оцінки якості групування 
елементів у кластери: B3, CEAFM, CEAFE, BLANC. Значення метрик для різних 
варіацій методу (з набором відсіювальних решіт і без нього) наведено відповідно в 
табл. 1. 

 

Таблиця 1 
Порівняння різних метрик для пропонованого методу: ліворуч значення похибки 

для методу з набором відсіювальних решіт, праворуч — без нього 
 

 B3 CEAFM CEAFE BLANC 

Точність 97.88/100 85.94/85.18 83.85/81.74 79.37/49.40 

Повнота 86.99/85.18 85.94/85.18 94.10/95.95 55.97/50.00 

F1 92.11/91.99 85.94/85.18 88.68/88.28 59.73/49.69 
  

Найвищі показники у метрики B3, що обумовлено використанням цієї 
метрики для обрахунку функції втрати під час навчання нейронної мережі. 
Відхилення значення повноти метрики BLANC (55.97) від середнього значення 
певною мірою вказує на незначну кількість кластерів, розпізнаних методом. 

 

Висновки 
В роботі запропонований комплексний метод пошуку кореферентних пар 

в україномовних текстах на основі набору відсіювальних решіт і згорткової 
нейронної мережі. Відповідно до отриманих результатів роботи методу та огляду 
існуючих методів пошуку кореферентних пар в тексті можна зробити наступні 
висновки: 

 Доцільно використовувати згорткові нейронні мережі для аналізу текстів в 
галузі обробки природної мови, адже такий підхід дозволяє здійснювати обробку 
вхідних даних нефіксованого розміру (речень чи слів тексту). 

 Для аналізу різних властивостей компонент тексту (семантичних, 
лексичних, граматичних тощо) варто здійснювати обробку цих характеристик за 
допомогою окремих каналів. Використання згорткових шарів мережі надає змогу 
в подальшому розширити кількість каналів вхідних даних для врахування інших 
лінгвістичних характеристик елементів тексту. 

 Заміна набору правил відсіювальних решіт та моделі семантичного 
векторного представлення слів відповідно до особливостей конкретної мови 
дозволяє застосовувати метод пошуку кореферентних пар в іншомовних 
текстах.  
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 Застосування алгоритму SEARN для навчання моделі нейронної мережі 
дозволяє ефективно вирішувати задачу кластеризації за допомогою бінарного 
класифікатора. 

 Показники метрик оцінки точності методу свідчать про можливість його 
використання для пошуку кореферентних пар в україномовних текстах. 
Покращення точності методу можливе за рахунок збільшення вільних 
параметрів мережі та врахування інших властивостей тексту за допомогою 
додавання окремого каналу до вхідного шару мережі. 
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